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Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 
 

“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 
 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Civillikuma I pielikumam (1102.pantam) Gauja no Tirzas 
upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa 
robežu), Gaujas-Baltezera kanāls un posmā Lizuma pagasta 
teritorijā ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. 
Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektajai daļai, pašvaldība 
izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto 
vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos 
paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām 
atļaujām (licencēm). 
Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kura, saskaņā ar 
Valmieras novada pašvaldības 29.09.2022. lēmumu Nr.584 
(protokols Nr.18, 6.§) “Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība”” ir pilnvarota organizēt lašveidīgo 
zivju licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmā Valmieras 
novada administratīvajā teritorijā, ir izstrādājusi “Nolikumu par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, to 
saskaņojot ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” 10.punktā noteiktajām iestādēm: Zemkopības ministrijas 
11.10.2022. atzinums Nr.4.1-3e/1651/2022, valsts zinātniskā 
institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskais institūts “BIOR”” 20.10.2022. atzinums Nr.30-1/241-e, 
Valsts vides dienesta 25.10.2022. atzinums Nr.2.3/CS/2218/2022 
un Dabas aizsardzības pārvaldes 11.11.2022. atzinums 
Nr.3.15/1091/2022-N10.  
Saistošo noteikumu mērķis ir makšķerēšanas ietekmes uz vidi 
regulēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus lašveidīgo zivju krājumu 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un 
racionālai izmantošanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, 
limitus makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā 
arī citus nosacījumus makšķerēšanai Gaujas upē, sākot no 
dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā, Ādažu novadā, augšup pret 
straumi līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju Valmieras novadā. Šis 
upes posms atrodas Ādažu, Saulkrastu, Siguldas, Cēsu un 
Valmieras novadu teritorijās 
 



3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada 
pašvaldības pilnvarotā persona – biedrība “Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771, Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Cēsu nov., LV-4110, kontakttālrunis 25442000, e-pasts: 
rivergauja@gmail.com. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)           Jānis Baiks 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


