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2022.gada 29.septembrī            Nr.584 
               (protokols Nr.18, 6.§) 

  

Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība” 
 

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts biedrības “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk – Biedrība) 18.08.2022. iesniegums Nr.09-LM (reģistrēts 
Pašvaldībā 18.08.2022. ar Nr.4.1.8.3/22/6622), kurā Biedrība lūdz Pašvaldību sniegt pilnvarojumu, 
pieņemot attiecīgu pašvaldības domes lēmumu, organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu 
Gaujā Valmieras novada administratīvajā teritorijā laika periodā uz 5 gadiem (no 2023. līdz 
2028.gadam). Biedrība informē, ka jaunajā makšķerēšanas nolikumā plānots organizēt lašveidīgo 
zivju licencēto makšķerēšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā no autoceļa P18 (tilta pār 
Gauju) virzienā uz leju. Iesniegumam pievienots Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” 08.08.2022. atzinums, kurā ietvertās rekomendācijas Biedrība ņem 
vērā, veidojot jauno makšķerēšanas nolikumu. 

Gauja (posmā no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa 
robežu)), saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pants), ir publiska upe. 

Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktam, licencēto makšķerēšanu publiskajās upēs 
organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai tās 
pilnvarota persona. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3., 5.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 
licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības var ieviest visā attiecīgo ūdeņu platībā 
vai to daļā, kā arī jūras piekrastes ūdeņu joslā, ja ir pamatota nepieciešamība attiecīgās 
pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos limitēt vērtīgu zivju un vēžu sugu ieguvi, regulējot 
makšķernieku, vēžotāju vai zemūdens mednieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem 
un vidi, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 08.08.2022. 
atzinumu Nr.30-1/185-e, biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 18.08.2022. iesniegumu 
par pilnvarojuma sniegšanu (Valmieras novada pašvaldībā saņemts 18.08.2022. un reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/22/6622), Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, Saimniecisko lietu un Finanšu 
komiteju 15.09.2022. atzinumiem,  
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntis 
Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:  

 

1. pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771, 
juridiskā adrese Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110, organizēt lašveidīgo zivju 
licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmā Valmieras novada administratīvajā teritorijā; 

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.septembrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 


