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Par pilnvarojumu biedrībai “Ruckas viļņi” organizēt licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā
Ziņo: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. M.Drubiņa

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) 2022. gada 4. janvārī (reģistrēts ar
Nr. 4-5/2022/3) un 31. janvārī (reģistrēts ar Nr. 4-5/2022/13) saņemts biedrības “Ruckas viļņi”, reģ.
Nr.40008143475 (turpmāk - Biedrība) iesniegums ar lūgumu izsniegt pilnvaru, lai varētu organizēt licencēto
makšķerēšanu Cēsu novada Stalbes pagasta Ruckas ezerā. Iesniegumam pievienots nolikuma projekts par
licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā, kas izstrādāts ņemot vērā Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus
Ruckas ezeram un saskaņots ar ekspluatācijas noteikumu izstrādātāju.
Ruckas ezers, 38.6 ha platībā, kas atrodas Stalbes pag., Cēsu nov., ar kadastra Nr. 42800060091 ir Cēsu
novada pašvaldības īpašums. Saskaņā ar Civillikuma 1115. pantā noteikto ezers ir privāta ūdenstilpe un
zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība" (turpmāk - MK noteikumi) 3. punktā noteikts, ka ezeros un upēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie
ūdeņi, vai tās pilnvarota persona.
Lai pilnvarotā persona varētu saskaņot izstrādāto nolikuma projektu par licencēto makšķerēšanu Ruckas
ezerā, atbilstoši MK noteikumu 10. punkta noteiktajām prasībām, tai ir nepieciešams saņemt no pašvaldības
pilnvarojumu.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta nosacījumiem, valsts pārvaldes uzdevumu var
pilnvarot veikt privātpersonai, ja tas ir lietderīgi, to veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos un
vismaz tikpat efektīvi, kā arī, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē. Šajā likumā
reglamentētajā kārtībā publiska persona ar līdzdarbības līgumu var pilnvarot privātpersonu veikt savā
kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu. Lemjot par privātpersonas pilnvarošanu pildīt pārvaldes
uzdevumu, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju un vai tā nepārstāv atsevišķas
mantiski vai citādi ieinteresētas grupas intereses, kā arī citus objektīvus kritērijus.
Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi un tie
ir vērsti uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu. Biedrībai nav komerciāls raksturs, peļņas gūšana.
Daļai no biedrības locekļiem pieder nekustamais īpašums pie Ruckas ezera pieguļošās teritorijas.
Biedrības statūtos noteiktais ir veicināt Stalbes pagasta Ruckas ezera teritorijas attīstību ar mērķi veikt
labiekārtošanas darbus pie Ruckas ezera, atpūtas organizēšanu, aizsargāt Ruckas ezeru no piesārņojuma,
piesārņošanas, īstenot zivju resursu atjaunošanas un aizsardzības pasākumus, makšķerēšanas kā aktīva un
veselīga atpūtas veida popularizēšanu, izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku, īstenot
pasākumus, kas rada labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai,
papildināšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai, īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par
zivju resursu aizsardzību un saudzīgu izmantošanu.
Biedrība daudzu gadu garumā ir veikusi dažādus labiekārtošanas darbus Stalbes pagasta Ruckas ezera
teritorijā, iesaistījusi sabiedrību ezera teritorijas sakopšanā, t.sk. rūpējusies par labvēlīgus apstākļus zivju
krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, papildināšanu, aizsardzību un racionālu izmantošanu,
īstenojot sabiedrības informēšanas pasākumus par zivju resursu aizsardzību un saudzīgu izmantošanu, kā
arī īstenojusi dažādus projektus:
1) 2010. gadā (Eiropas Zivsaimniecības fonds) “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Ruckas ezera”;

2) 2011. gadā (Eiropas Zivsaimniecības fonds) “Makšķerēšanas pakalpojumu uzlabošana Ruckas
ezerā”;
3) 2012. gadā (Eiropas Zivsaimniecības fonds) “Ūdens aerācijas uzlabošana Ruckas ezerā”;
4) 2013. gadā (Pārgaujas novada pašvaldība) “Rotaļu laukums pie Ruckas ezera peldētavas”;
5) 2014. gadā (LAD Zivju fonds) “Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā”;
6) 2015. gadā (Pārgaujas novada pašvaldība) “Peldētavas labiekārtošana pie Ruckas esera”;
7) 2016. gadā (Pārgaujas novada pašvaldība) “Vilkābeļu dzīvžoga izveidošana pie Ruckas ezera”;
8) 2016. gadā (LAD Zivju fonds) “Papildināt zivju resursu krājumus Ruckas ezerā”;
9) 2017. gadā (Pārgaujas novada pašvaldība) “Sabiedriskās tualetes ierīkošana pie Ruckas ezera
peldētavas”;
10)2021. gadā (LAD Zivju fonds) “Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā”;
11)2021. gadā (ESF projekts) “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”.
Pašvaldības pienākumos ietilpst pildīt likumos noteiktās funkcijas, savas kompetences robežās
organizēt un lemt par kārtību, kādā tās izpildāmas, tai skaitā par sabiedrības līdzdalību pārvaldes
uzdevumu izpildē. Līdz ar to, izvērtējot minētos tiesiskos un faktiskos apstākļus un izdarot no tiem izrietošos
apsvērumus, ir secināms, ka nolūkā veicināt racionālu vērtīgo zivju krājumu saglabāšanu, pavairošanu un
izmantošanu, kuru ieguve pieļaujama ierobežotā apjomā, un nodrošināt Ruckas ezera ilgtspējīgu teritorijas
attīstību un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, zivju resursu pārvaldīšanas funkcijas izpildē ir
lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, pilnvarojot Biedrību organizēt licencēto makšķerēšanu Ruckas
ezerā un uzdodot pilnvarotajai personai saskaņot izstrādāto nolikumu atbilstoši MK noteikumu prasībām, lai
Pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
3.punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12. panta pirmās daļas
4.punktu un otro daļu, 48. panta trešo daļu, 49.-51.pantu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu, 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3., 7., 8., 10. un 13.punktu,
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu 08.02.2022 (protokols Nr.6), Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.02.2022. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 16
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš,
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pilnvarot biedrību „Ruckas viļņi”, reģ. Nr.40008143475, organizēt, licencēto makšķerēšanu Ruckas
ezerā un slēgt līdzdarbības līgumu (pielikums), nosakot tā darbības termiņu – četri gadi no noslēgšanas
dienas.

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļai koordinēt
sadarbības līguma noslēgšanu un sadarbību ar Biedrību licencētās makšķerēšanas organizēšanas
jautājumos.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors K. Auziņš

Cēsu novada domes priekšsēdētājs:

J.Rozenbergs
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