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Par pilnvarojumu biedrībai 
“Vaidavas ezera pārvalde” 
 

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts biedrības “Vaidavas ezera 
pārvalde” (turpmāk – Biedrība) 03.01.2023. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā 05.01.2023. ar 
Nr.4.1.8.3/23/131), kurā Biedrība lūdz Pašvaldību apstiprināt “Nolikumu par licencēto 
makšķerēšanu Vaidavas ezerā 2023.-2028.gadam, pieņemot attiecīgu pašvaldības domes 
lēmumu. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, Kocēnu novada 
pašvaldības pilnvarojuma līgumu no 02.12.2010. Nr.20 biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”, 
reģ.Nr.40008055308, SIA “Saldūdeņu risinājumi” 2022.gadā izstrādātie “Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi Vaidavas ezeram”. 

No makšķerēšanas noteikumiem atšķirīga makšķerēšanas kārtība tiek ieviesta ar nolūku 
regulāri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 
izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes 
teritorijā. 

Vaidavas ezers, saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pants), ir publisks ezers. 
Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība” 3.punktam, licencēto makšķerēšanu publiskos ezeros organizē 
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai tās pilnvarota 
persona. 

SIA “Saldūdeņu risinājumi” 2022.gadā izstrādājos Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus Vaidavas ezeram iesaka: “Ja apsaimniekotājs vēlas, var ieviest licencētas 
makšķerēšanas sistēmu. Salīdzinoši veselīgais zivju resurss padara sistēmas ieviešanu pamatotu, 
gūtie ienākumi ļautu finansēt daļu ūdenstilpes apsaimniekošanas pasākumu.” Ieviešot licencēto 
makšķerēšanu, apsaimniekotājs var precīzi novērtēt makšķerēšanas ietekmi uz zivju populācijām 
un attiecīgi plānot zivju resursu apsaimniekošanas pasākumus. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3., 5.3.apakšpunktu, SIA “Saldūdeņu 
risinājumi” 2022.gadā izstrādātajiem “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Vaidavas ezeram 
(Valmieras novada Vaidavas pagastā)”, biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” 03.01.2023. 
iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā saņemts 05.01.2023. un reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/23/131),  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars 
Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, 
Jānis Dainis, Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj: 

 



1. pilnvarot biedrību “Vaidavas ezera pārvalde”, reģistrācijas Nr.40008055308, juridiskā adrese 
Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov., LV-4228, organizēt licencēto 
makšķerēšanu Vaidavas ezerā līdz 2025.gada 31.decembrim; 

2. lēmums stājas spēkā 2023.gada 23.februārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


