
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.40/2019 

“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. 1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. 1.1. Zvejniecības likuma 10.panta piektā daļa nosaka, ka 

pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto 

makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, 

ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 

makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību 

izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 

1.2. 1.2. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, 

kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Gaujas upes daļā 

Ādažu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

1.3. 1.3. Licencētā makšķerēšana tika ieviesta, lai radītu labvēlīgus 

apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. 

Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju 

krājumu pavairošanai un aizsardzībai. 

1.4. 1.4. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 

“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.799) 5.2.apakšpunktu, lai 

mazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus 

dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju 

resursu pavairošanai un aizsardzībai, un makšķerēšanas 

tūrisma veicināšanai.  Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk - 

noteikumi Nr. 800) un biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība” (turpmāk tekstā “GIAB”) izstrādāto nolikumu “Par 

lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” 

(turpmāk – Nolikums)  

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Licencētā makšķerēšana Gaujā paredzēta sākot no 

autoceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu novadā) augšup pret 

straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā (Beverīnas novadā). Šis 

upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, 

Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, 

Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas 

teritorijās. 

2.2. Licencētā makšķerēšana, izmantojot spiningošanu vai 

mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu attiecināma uz laša 

(Salmo salar) un taimiņa (Salmo trutta) ieguvi, un tā darbojas 

Nolikuma 8.1. punktā noteiktajā laika periodā un 8.2.punktā 

norādītajās diennakts stundās. Citu zivju makšķerēšanu, 

izņemot spiningošanu un mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo 

ēsmu, Gaujas upes posmos, kuros ieviesta licencētā 

makšķerēšana, Nolikuma 8.1.punktā minētajā periodā un 

8.2.punktā norādītajās diennakts stundās drīkst veikt saskaņā 

ar noteikumiem Nr.800, neiegādājoties licenci.  



2.3. Licencēto makšķerēšanu Gaujas posmos organizē 

“GIAB”, kas izveidota Gaujas un tās baseina upju 

apsaimniekošanai saskaņā ar Nolikuma 1.punktā norādīto 

pašvaldību pilnvarojumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

3.1. Ietekme uz pašvaldības budžetu nav. 

3.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80 % 

no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, bet 20 % - 

valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 

veidošanai.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums ir makšķernieki Gaujas upes posmos un 

Braslā saskaņā ar Nolikumā norādīto teritoriju. 

4.2. Saistošie noteikumi uzlabos zivju krājumu aizsardzību un 

racionālu izmantošanu. Tiks iegūti papildu līdzekļi zivju 

krājumu pavairošanai (tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un 

nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai) un aizsardzībai. Tiks 

organizēta zivju ieguves kontrole un veicināta aktīva un 

veselīga dzīvesveida attīstība. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Makšķerēšanas licenču iegādes noformēšana, uzskaite un 

atskaites notiek vienotā elektroniskā vidē, vienā patstāvīgā 

tiešsaistes sistēmā. “Dienas licences” var iegādāties 

tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai licenču pārdošanas 

vietās, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com.  

5.2. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu 

izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atlīdzināta. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas 

ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Pēc pašvaldības domes Attīstības komitejas atzinuma un šo 

noteikumu projekta (t.sk. paskaidrojuma raksta) publicēšanas 

pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv saņemto sabiedrības 

pārstāvju priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos 

no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos, izvērtējot 

lietderības apsvērumus.       

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     M.Sprindžuks 
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