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Cēsīs, Cēsu novadā 

14.07.2022.                           Nr.423 
 

Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2022.gada 27.maijā saņēma biedrības “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771 (turpmāk – Biedrība), iesniegumu Nr. 06-LM 
(reģistrēts ar Nr.6.2.-10/2022/4216) ar lūgumu izsniegt pilnvaru lai varētu organizēt lašveidīgo zivju 
licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Cēsu novada administratīvajā teritorijā laika periodā uz 5 gadiem 
(no 2022. – 2027. gadam). 

Gaujas upe (posmā no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa robežu))  un 
Braslas upe  ( posmā no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai  Gaujā), kas atrodas Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) ir publiskas upes.  

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk - MK noteikumi) 3. punktā noteikts, ka licencēto 
makšķerēšanu publiskajās upēs organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
attiecīgie ūdeņi, vai tās pilnvarota persona. 

Lai pilnvarotā persona varētu saskaņot izstrādāto nolikuma projektu par licencēto makšķerēšanu 
Gaujā un Braslā, 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. 

 Cēsu novada pašvaldība ir Biedrības biedrs.  
Biedrības statūtu 2.2.4.2.apakšpunkts nosaka, ka Biedrība veic licencētās makšķerēšanas noteikumu 

izstrādi, ieviešanu un kontroli Gaujas baseina upēs, lai sekmētu makšķerēšanas, kā tūrisma industrija 
attīstību. 

Līdzšinējā darbībā Biedrība, no 2020. – 2022.gadam, organizējusi lašveidīgo zivju licencēto 
makšķerēšanu Gaujā un Braslā. Šajā periodā kopumā realizētas 7337 licences padarot lašveidīgo zivju 
makšķerēšanu Gaujas baseinā par populāru un iecienītu atpūtas veidu makšķerniekiem un citiem dabas 
draugiem, tādejādi pievēršot aizvien lielāku uzmanību īpaši aizsargājamām zivju sugām – lašiem un 
taimiņiem. Vienlaicīgi biedrība, iesaistot Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un pašvaldību 
policiju inspektorus, organizējusi un nodrošinājusi uzraudzības un kontroles pasākumus, kopumā vairāk 
kā 2000 darba stundas. Lai nodrošinātu zivju resursu dabīgo atražošanu biedrība veic Gaujas mazo 
pietekupju sakopšanas darbus, attīrot koku sanesumus un citus zivju migrācijas šķēršļus, ir realizēti vairāki 
liela mēroga upju sakopšanas projekti :  

1) “Zivju dzīvotņu atjaunošana Sikšņu krācēs” (2 projekti attīrot Gaujas ūdensteci vairāk kā 2 ha 
platībā); 



2) “Lašveidīgo zivju nārsta vietu sakopšana Braslā”; 
3) “Zivju resursu atjaunošana Amatā un Raunā”; 
4) “Zivju ceļa atjaunošana pār Anfabrikas slūžām”; 

 
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 ilgtspējīgu Gaujas 
baseina upju teritorijas attīstību un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, zivju resursu 
pārvaldīšanas funkcijas izpildē ir lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, pilnvarojot Biedrību organizēt 
licencēto makšķerēšanu Braslas upē         ( posmā no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai  Gaujā) 
un Gaujas upē , kas atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā un uzdodot pilnvarotajai personai 
saskaņot izstrādāto nolikumu atbilstoši MK noteikumu prasībām, lai Pašvaldība varētu izdot saistošos 
noteikumus par licencēto makšķerēšanu Gaujas  un Braslas upes posmos, kas atrodas Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā 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 piekto 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, Biedrības 
statūtu 2.2.4.2.apakšpunktu un 5.2.3.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un 
attīstības komitejas 30.06.2022. atzinumu(prot. Nr.7) , Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs) , 1 - pret (Ella Frīdvalde-Andersone), 
4 - atturas (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs), nolemj: 

1. Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771, organizēt 
licencēto makšķerēšanu Braslas upē ( posmā no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai  Gaujā ) un 
Gaujas upē, kas atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā , un slēgt līdzdarbības līgumu (pielikums), 
nosakot tā darbības termiņu – pieci gadi no noslēgšanas dienas. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vides un klimata neitralitātes nodaļas vides 
aizsardzības speciālistam koordinēt sadarbības līguma noslēgšanu un sadarbību ar biedrību “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība”, licencētās makšķerēšanas organizēšanas jautājumos. 

3. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


