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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā                                        Nr.306 
 

            (protokols Nr.13, 40.§.) 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/22 “Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” 

projekta apstiprināšanu 
 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu 

veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 

noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. 

decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. 

Šobrīd spēkā esoši ir Smiltenes novada domes 2019.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8/19 

“Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie 

noteikumi zaudēs spēku 2024.gada 29.jūnijā. 

Saskaņā ar Civillikumu, Brutuļu dzirnavezers ir privāti ūdeņi, bet, ievērojot Zvejniecības likuma 

10. pantu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 „Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, šajos ūdeņos ir atļauta makšķerēšana. 

Zvejniecības likuma 10.panta piektā daļa noteic, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par 

licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā 

teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto 

vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr.790 “Noteikumi par 

zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi) 2. punktu zvejas tiesības 

privātajos ūdeņos pieder privāto ūdeņu īpašniekam un attiecīgi šo Noteikumu 28.punktu, maksu par 

īpašām atļaujām (licencēm) makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanai 

privātajos ūdeņos var noteikt tikai tad, ja šajos ūdeņos tiek organizēta licencētā makšķerēšana, 

vēžošana vai zemūdens medības un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir izstrādāts nolikums, kas apstiprināts ar tās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi. 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punkts noteic, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai 

zemūdens medības privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, organizē privāto ūdeņu 

īpašnieks vai tā pilnvarota persona (turpmāk – organizētājs). Attiecīgi, saskaņā ar iepriekš minēto 

Ministru kabineta noteikumu 7.punktu, licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes 

licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus un citus 

nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē. Šo noteikumu 10.punkts noteic nepieciešamos 

saskaņojumus, savukārt šo noteikumu 15. punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos 

noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. 
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Par organizētāja sagatavoto un iesniegto nolikumu attiecīgi saskaņojumus ir snieguši – 

Zemkopības ministrija 2019.gada 18.marta vēstule Nr.4.1 -9/625/2019, valsts zinātniskais institūts 

“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” – 2019.gada 21.marta 

vēstule Nr.30-3/543 un Valsts vides dienesta 2019.gada 27.marta vēstule Nr.8.4.-11/724. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumu (protokols Nr.8), likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Zvejniecības likuma 

10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr.790 “Noteikumi par 

zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 28.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15.punktu,  

atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris 

Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, 

Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.20/22 “Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai saistošos noteikumus Nr.20/22 un 

to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt 

saistošos noteikumus Nr. 20/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 20/22  pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas 

licences iegādes iespējām publicēt laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 

6. Par lēmuma 2.-5. punktu izpildes nodrošināšanu atbild Centrālās administrācijas Kancelejas un 

personāla nodaļa. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


