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Sēde sasaukta pulksten 11.00
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Darba kārtība:
1. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums
„Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” precizēšanu
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Normunds
Tiesnesis, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Andris Zunde - Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors, Kristiāna Kauliņa - Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centra direktore
Nepiedalās- deputāti Marita Kreituse (aizņemta darba pienākumu pildīšanā), Sanita Strauberga
(personiski iemesli), Kristīne Mauliņa (personiski iemesli), Lija Jokste (personiski iemesli), Evija
Keisele (personiski iemesli), Anda Alsberga (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs D.Straubergs informē par domes ārkārtas sēdes sasaukšanas iemesliem.
1. §
Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.16 “Nolikums
„Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” precizēšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās D.Straubergs, K.Kauliņa)
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 16.decembra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.16 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” (turpmāk tekstā arī – Saistošie
noteikumi), kas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūtīti Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā arī – ministrija) atzinuma
saņemšanai.
Salacgrīvas novada dome 2020.gada 21.decembrī saņēmusi ministrijas vēstuli
Nr. 1-18/11417 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 16” (turpmāk tekstā- atzinums), kurā izteikti
šādi iebildumi:
1. Nepieciešams svītrot Saistošo noteikumu 8.3.1. apakšpunktu. Šāds ierobežojums
norādītajā periodā neizriet ne no Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 799) tiesiskā regulējuma, kā arī nav paredzēts Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 800). Tātad, lai šāds ierobežojums, kas skar personu tiesības, būtu tiesisks, tam
jāizriet no augstāka juridiskā spēka normatīvā akta – likuma vai Ministru kabineta noteikumiem.
MK noteikumu Nr. 800 46.2. apakšpunkts paredz, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
ūdeņu zivju un vēžu resursu saudzēšanas, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas ieguves
nodrošināšanai, īpaši aizsargājamo, ierobežoti izmantojamo zivju sugu un to biotopu aizsardzībai,
ietekmes uz vidi samazināšanai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tūrisma
attīstības veicināšanai pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga noteikt no šiem
noteikumiem atšķirīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, ja tās
administratīvās teritorijas ūdeņos atkarībā no vietējiem apstākļiem un atbilstoši attīstības
plānošanas dokumentos paredzētajiem mērķiem ir nepieciešami tādi papildu nosacījumi zivju un
vēžu ieguvei, kuri nav pamats licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību kārtības
organizēšanai. Šādā gadījumā pašvaldībai saskaņā ar valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"", Dabas aizsardzības pārvaldes vai
Valsts vides dienesta atzinumu ir tiesības noteikt zivju un vēžu ieguves aizliegumu vai
ierobežojumus atsevišķās ūdeņu daļās, kas nepieciešami zivju vai vēžu resursu saaudzēšanai,
tostarp konkrētā laikposmā – aizliegumu makšķerēšanai ar iebrišanu ūdenī. Ministrija,
iepazīstoties ar institūciju sniegtajiem saskaņojumiem, nekonstatēja valsts zinātniskā institūta
"Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"", Dabas
aizsardzības pārvaldes vai Valsts vides dienesta atzinumu sakarā ar atšķirīgu makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtību.
2. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 8.3.8. apakšpunktu. Saskaņā ar MK
noteikumu Nr. 800 24.1. apakšpunktu no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos
ūdeņos, izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, aizliegta jebkura veida
makšķerēšana no 1. marta līdz 30. aprīlim. Ievērojot MK noteikumu Nr. 800 ietverto
ierobežojumu nav saprotams Saistošo noteikumu 8.3.8. apakšpunktā ietvertais nosacījums
(makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 31. augustam).
3. Nepieciešams svītrot Saistošo noteikumu 8.3.12. apakšpunktu. Ja personai ir derīga
licence vēžu ieguvei, tad turpmākās darbības ar iegūto lomu – vēžiem – Pašvaldībai nav tiesības
regulēt Saistošajos noteikumos.
4. Nepieciešams svītrot Saistošo noteikumu 8.3.13. apakšpunktu. Ierobežojums izmantot
elektronisko dziļummēru un eholotu nav noteikts nedz ar MK noteikumiem Nr. 799, nedz MK
noteikumiem Nr. 800, līdz ar to nav pamatots.
5. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 12. punktu. Katram makšķerniekam ir
pienākums aiz sevis uzkopt makšķerēšanas vietu, tai skaitā savākt atkritumus, vienlaikus
teritorijai, par kuru makšķerniekam jāuzņemas atbildība nedrīkst būt nesamērīgi liela. Līdz ar to
aicinām precizēt Saistošo noteikumu 12. punktā noteikto rādiusu “10 m rādiusā no savas
makšķerēšanas vietas”, paredzot mazāku teritorijas platību, par kuru makšķernieks uzņemas
atbildību un nodrošina atkritumu savākšanu.
6. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 13. punktu atbilstoši Zvejniecības likuma
18. pantam (atklājot vārdkopas “Salacgrīvas novada domes pilnvarotās personas” saturu,
ievērojot Zvejniecības likumā doto pilnvarojumu).
7. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 14.-16. punktu. Norādām, ka Pašvaldība
minētajos punktos ir norādījusi kopējo licenču skaitu un izsniedzamo licenču skaitu vienā dienā.
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Ministrija, pārbaudot vienā dienā izsniedzamo licenču skaitu kopsakarā ar kopējo licenču skaitu
secināja, ka kopējais licenču skaits nav korekts (piemēram, ja Saistošo noteikumu 14. punkts
paredz, ka kopējais licenču skaits ir 216, bet vienā dienā tiek izsniegtas 8 licences, tad izmantojot
aprēķinu 8 x 31 rezultāts ir 248 licences). Ja Pašvaldība vēlas paredzēt, ka tā dienā nodrošina
8 licences, tad ir nepieciešams precizēt kopējo licenču skaitu (pieņemot, ka katru dienu tiks
izsniegts maksimālais pieļaujamais skaits), pretējā gadījumā Pašvaldība var nonākt situācijā, ka
tās Saistošie noteikumi paredz izsniegt 8 licences dienā, bet, iestājoties licenču limitam pirms
31. janvāra, licences vairs nav pieejamas.
8. Nepieciešas precizēt Saistošo noteikumu 27. punktu, svītrojot no tā vārdkopu “vai citi
brīvprātīgie palīgi, kas snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības
pasākumos – atbilstoši attiecīgās biedrības valdes apstiprinātam sarakstam”. Norādām, ka tādi
subjekti kā “brīvprātīgie palīgi” nav paredzēti MK noteikumu Nr. 799 23. vai 24. punktā, līdz ar
to šiem subjektiem nevar piemērot licences maksas samazinājumu vai atbrīvot tos no maksas.
9. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu 32. punktu, svītrojot no tā 32.4.2. un
32.4.3. apakšpunktus, ievērojot šī atzinuma 8. punktu.
10. Lūdzam precizēt Saistošo noteikumu 39. punktu atbilstoši MK noteikumu Nr. 799 19.
punktam (norādot, ka 20 % no licenču pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem tiek pārskaitīti
valsts pamatbudžetā).
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas
atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.
Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus un secina,
ka precizēs Saistošos noteikumus atbilstoši ministrijas atzinuma 5.,6.,8.,9. un 10.punktā
norādītajam.
Savukārt, Salacgrīvas novada dome nepiekrīt ministrijas atzinuma 1., 2., 3.,4. un 7.
punktam un sniedz šādu pamatojumu:
1. Ministrijas atzinuma 1.punktā lūgts svītrot Saistošo noteikumu 8.3.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka: “8.3.1. no 1. janvāra līdz 10. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena –
katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegta spiningošana un
mušiņmakšķerēšana;”. Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk tekstā – Ministru kabineta
noteikumi Nr.800) 46.1. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
ūdeņu zivju un vēžu resursu saudzēšanas, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas ieguves
nodrošināšanai, īpaši aizsargājamo, ierobežoti izmantojamo zivju sugu un to biotopu aizsardzībai,
ietekmes uz vidi samazināšanai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tūrisma
attīstības veicināšanai pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga noteikt no šiem
noteikumiem atšķirīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, ja saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību tās
administratīvās teritorijas ūdeņos tiek organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens
medības. Nosakot šādu ierobežojumu (saudzēšanas dienu) Saistošajos noteikumos, saskaņā ar
iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 46.1. apakšpunkta punkta nosacījumiem,
Salacgrīvas novada pašvaldībai nav nepieciešams atsevišķs atzinums no valsts zinātniskā institūta
“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR””, Dabas aizsardzības
pārvaldes vai Valsts vides dienesta. Salacgrīvas novada pašvaldība uzskata, ka Saistošajos
noteikumos noteiktā visu zivju sugu saudzēšanas diena ir nepieciešama, lai mazinātu ietekmi uz
Salacas upes vidi Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to Saistošajos noteikumos
ir iekļauta norma, kas nosaka, ka no 1.janvāra līdz 10. maijam noteikta visu zivju sugu
saudzēšanas diena – katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir
aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana.
2. Ministrijas atzinuma 2.punktā norādīts, ka nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu
8.3.8 apakšpunktu, kas nosaka, ka: “8.3.8. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz
31.
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augustam (ievērojot spiningošanas un mušiņmakšķerēšanas aizliegumu, kas noteikts
8.3.3. apakšpunktā) (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.800);”. Starptautiskā jūras
pētniecības padome (ICES) savā jaunākajā zinātniskajā padomā (ICES 2019) piektajā Baltijas
jūras lašu pārvaldības vienībā, kas ietver arī Latvijas lašupes, rekomendē nepalielināt zvejas
apjomu, bet gan ieviest papildus zvejas ierobežojumus dabīgajās lašu nārsta upēs. Atļauja
makšķerēt no laivas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 24.1 apakšpunktu rada
situāciju, ka ir iespējama makšķerēšana lašu nārsta laikā, kas savukārt tiek liegta makšķerniekiem
no krasta. Ņemot vērā iepriekš minēto, Saistošo noteikumu 8.3.8.punkta redakcija netiek mainīta.
3. Ministrijas atzinuma 3.punktā lūgts svītrot Saistošo noteikumu 8.3.12. apakšpunktu, kas
nosaka, ka: “8.3.12. kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana uz jebkuru citu
ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana (atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr.800);”. Šādu regulējumu nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.800 10.2. un
10.3. apakšpunkts, nevis Salacgrīvas novada pašvaldība. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav
svītrojams Saistošo noteikumu 8.3.12. apakšpunkts.
4. Ministrijas atzinuma 4.punktā lūgts svītrot saistošo noteikumu 8.3.13. apakšpunktu, kas
nosaka, ka: “8.3.13. aizliegts izmantot jebkāda veida elektronisko dziļummēru un eholotu, lai
atstātu mazāku ietekmi uz aizsargājamiem zivju resursiem un nodrošinātu taimiņa un laša, kā arī
citu vērtīgo zivju resursu ilgtspēju”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.800
46.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ūdeņu zivju un
vēžu resursu saudzēšanas, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas ieguves nodrošināšanai, īpaši
aizsargājamo, ierobežoti izmantojamo zivju sugu un to biotopu aizsardzībai, ietekmes uz vidi
samazināšanai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tūrisma attīstības veicināšanai
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga noteikt no šiem noteikumiem atšķirīgu
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību tās administratīvās teritorijas
ūdeņos tiek organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības. Salacgrīvas
novada pašvaldība vērš uzmanību, ka Salacā ieviesta licencētā makšķerēšana un vēžošana, lai
noteiktu nozvejas un zvejas rīku limitu, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un
racionāli izmantotu vērtīgo, aizsargājamo zivju krājumus dabiskajā lašu nārsta upē. Starptautiskā
jūras pētniecības padome (ICES) savā jaunākajā zinātniskajā padomā (ICES 2019) piektajā
Baltijas jūras lašu pārvaldības vienībā, kas ietver arī Latvijas lašupes, rekomendē nepalielināt
zvejas apjomu, bet gan ieviest papildus zvejas ierobežojumus dabīgajās lašu nārsta upēs.
Makšķerēšana un vēžošana ir sporta veids vai atpūta pie dabas. Lietojot jebkāda veida elektrisko
dziļummēru, skeneri vai eholotu, tiek apzināti meklēta zivju uzturēšanās vieta, lai mērķtiecīgi
noķertu aizsargājamo zivi. Šāds paņēmiens nav savienojams ar upes apsaimniekošanas mērķiem.
5. Ministrijas atzinuma 7.punktā lūgts precizēt izsniedzamo licenču skaitu saistošo
noteikumu 14., 15., un 16.punktā, kas nosaka kopējo izsniedzamo licenču skaitu. Salacgrīvas
novada pašvaldība vērš uzmanību uz to, ka kopējais licenču skaits ir noteikts balstoties uz saistošo
noteikumu 8.3.1.punktu, kas nosaka, ka no 1. janvāra līdz 10. maijam noteikta visu zivju sugu
saudzēšanas diena – katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad netiek
tirgotas makšķerēšanas licences. Saistībā ar to, ka Salacgrīvas novada pašvaldība nepiekrīt
Ministrijas atzinuma 1.punktam, kas nosaka svītrot saistošo noteikumu 8.3.1. punktu (iebildumi
izteikti šīs vēstules 1.punktā), saistošo noteikumu 14.-16. punktā noteiktais kopējais izsniedzamo
licenču skaits ir korekts.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, kā arī ņemot vērā Zemkopības ministrijas, Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Valsts vides dienesta, Dabas
aizsardzības pārvaldes atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Dagnis Straubergs,
Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns, Dāvis
Melnalksnis, Agra Jankovska, Jānis Lipsbergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
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1. Precizēt Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra saistošos noteikumus
Nr.16 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”” atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 21.decembra atzinumā Nr.1-18/11417 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 16” 5., 6., 8., 9. un 10.punktā norādītajam:
1.1. Saistošo noteikumu 12.punktu izteikt šādā redakcijā:
“12. Makšķernieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un
piekrastes joslu piesārņošanu un piegružošanu, t.sk., savākt atkritumus 5m rādiusā no savas
makšķerēšanas vietas.”
1.2. Saistošo noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā:
“13. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumā paredzēto noteikumu, tai skaitā
vides aizsardzības prasību ievērošanu, kontrolē Salacgrīvas novada pašvaldības vides kontroles
amatpersonas, pašvaldības pilnvarotas amatpersonas - sabiedriskie vides inspektori, Valsts vides
dienesta pilnvarotās personas, tai skaitā Biedrības personas, kuras saņēmušas attiecīgu
pilnvarojumu.”
1.3. Saistošo noteikumu 27.punktu izteikt šādā redakcijā:
“27. „Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci” un “Gada bezmaksas vēžošanas licenci” ir
tiesīgi saņemt Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā Salacas upei pieguļošo krastu
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas,
kas ir vecākas par 65 gadiem, represētās personas un personas ar invaliditāti, kā arī Salacgrīvas
novada makšķernieku biedrību biedri.”
1.4. Saistošo noteikumu 32.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“32.4. “Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas
licenci” ir tiesīgi iegādāties:
32.4.1. biedrības biedri, kas snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas
aizsardzības pasākumos Salacas upē;
32.4.2. šo licenci var iegādāties Rīgas ielā 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
tel.nr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com.”
1.5. Saistošo noteikumu 38.punktu izteikt šādā redakcijā:
“38. No licenču realizācijas posmā “Salaca I” iegūtās kopējās summas
20% (divdesmit) Biedrība reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim
– par otro pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.”
2. Publicēt precizētos saistošos noteikumus likumā „Par pašvaldībām” 45.panta piektās
daļas noteiktajā kārtībā.
3. Precizētie saistošie noteikumi pielikumā.
Lēmums Nr.1. Pielikums uz 23 lp., atzinumu kopijas uz 16 lp. un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 21.decembra vēstules Nr.1-18/11417 kopija uz 1 lp.
pievienoti protokolam.
Sēdi slēdz plkst. 11:20.
Detalizēts sēdes atspoguļojums ir pieejams audioierakstā.
Sēdes vadītājs

____________________________
Dagnis Straubergs (13.01.2021.)

____________________________
Inita Hartmane (13.01.2021.)

Sēdes protokolētāja
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