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Par zvejas aizliegšanu Kālezerā
Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 31.08.2017. pieņēma lēmumu
Nr. 476 “Par priekšlikumu Zemkopības ministrijai” (protokols Nr. 20, 53p.) ar lūgumu atcelt
pašpatēriņa un komerciālās zvejas limitus Kālezerā. Lēmumu Pašvaldība nosūtīja Zemkopības
ministrijai ar lūgumu ierosināt grozījumus Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295
“Noteikumi par rūpniecisko zvejas iekšējos ūdeņos” 29.4.apakšpunktā, papildinot ezeru
sarakstu ar Kālezera nosaukumu, lai Kālezerā pilnībā aizliegtu rūpniecisko zveju (pašpatēriņa
un komerciālo zveju).
Lēmumu pašvaldība pieņēma, izvērtējot biedrības “Kāla ezera padome” (turpmāk –
iesniedzējs) 27.04.2017. iesniegumu ar lūgumu atcelt pašpatēriņa un komerciālās zvejas
limitus Kālezerā.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi Nr. 796)
3.11.apakšpunktu Kālezerā zvejas tīklu limits (metros) ir 75 metri, kurus aizstāj ar zivju
murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.
Pašlaik Kālezers uz 30 gadiem (līdz 07.02.2038.) ir iznomāts iesniedzējam ar mērķi
organizēt licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības (2008.gada 8.februāra
ūdenstilpes nomas līgums ar Valsts Zivsaimniecības pārvaldi, 2009.gada 3.decembra līgums
Nr. 04.3-4/41 ar Madonas novada pašvaldību par Kāla ezera nomu). Iesniedzējs kopš
2008.gada Kālezerā organizē licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības.
Zvejniecības likuma 16.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība, lai saglabātu zivju
resursus, kā arī attīstītu rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos
(Civillikuma 1.pielikums), kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, pēc institūta ekspertu
novērtējuma saņemšanas un saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju var aizliegt rūpniecisko zveju.
Zvejniecības likuma 16.panta sestā daļa nosaka, ka lēmums par šā panta piektajā daļā
paredzēto pasākumu, ierobežojumu vai aizliegumu noteikšanu stājas spēkā Administratīvā
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procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai
pārsūdzēšanu neaptur tā darbību.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (turpmāk – BIOR) ar
05.01.2018. vēstuli Nr. 30-1/50 “Par rūpnieciskās zvejas aizliegumu Kālezerā” paziņoja, ka,
ievērojot Zvejniecības likuma 16.panta piektajā daļā minēto, rekreācijas nolūkos veicamo
darbību attīstību publiskajos ūdeņos, kā arī pašvaldības un biedrības (iesniedzēja) sniegto
viedokli par problēmām ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu, rūpnieciskā zveja Kālezeā
varētu tika aizliegta.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ar 29.01.2018.
vēstuli Nr. 1-13/871 “Par rūpnieciskās zvejas aizlieguma iespējamo noteikšanu Kālezerā”
paziņoja, ka vēlme apsaimniekot Kālezeru rekreācijas nolūkos un atsakoties no rūpnieciskās
zvejas ir atbalstāma. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņo iespējamo
rūpnieciskās zvejas aizliegumu Kālezerā.
Zemkopības ministrija ar 23.03.2018. vēstuli Nr. 4.1-2e/741/2018 “Par rūpnieciskās zvejas
aizliegumu Kālezerā” paziņoja, ka Zemkopības ministrijai, ņemot vērā BIOR sniegto
atzinumu un VARAM saskaņojumu, nav iebildumu pret rūpnieciskās zvejas aizliegumu
Kālezerā un to saskaņo.
Secināms, ka Zvejniecības likuma 16.panta piektās daļa, atļauj pašvaldībai, lai attīstītu
rekreācijas nolūkos veicamas darbības publiskajos ūdeņos, aizliegt rūpniecisko zveju
Kālezerā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas terminu datu bāzē
(http://termini.lza.lv/term.php?term=rekre%C4%81cija&list=rekre%C4%81cija&lang=LV) ir
minēts, ka rekreācija ir indivīda fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā,
sabiedriski atzītas un organizētas darbības. Rekreācijas galvenās funkcijas ir dziednieciskā
(cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un sporta funkcija
(fizisko spēju attīstība). Brīvais laiks cilvēkam ir pieejams ikdienā, kad tiek veiktas ikdienas
rekreatīvās darbības mājoklī; nedēļas nogalē, kad rekreatīvās darbības tiek veiktas ārpus
mājas; atvaļinājuma laikā, kad tiek veikti garāki ceļojumi ar nakšņošanu ārpus mājas —
rekreatīvais tūrisms.
Iesniedzējs paziņoja, ka, aizliedzot rūpniecisko zveju Kālezerā, tiks attīstītas rekreācijas
iespējas Kālezerā, kurām rūpnieciskā zveja varētu traucēt – murdi var ierobežot
makšķerēšanu. Makšķerēšanu ezerā veic gan makšķernieki, kuri makšķerē iegādājoties
licences, gan bērni un personas ar invaliditāti, kuriem dažādu projektu ietvaros tiek mācīts
makšķerēt un spiningot. Murdi varētu ierobežot peldētāju un nirēju aktivitātes, pārvietošanos
pa ezeru ar laivām.
Aizliegums veikt rūpniecisko zveju attiecas uz nenoteiktu personu loku, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt rūpniecisko zveju Kālezerā, proti, uz fiziskajām
personām attiecībā uz pašpatēriņa zveju, un uz komersantiem – attiecībā uz komerciālo zveju.
Tā kā administratīvais akts attiecas uz nenoteiktu personu loku, tad saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu personu, kurām administratīvais
akts varētu būt nelabvēlīgs, uzklausīšana nav iespējama.
Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa nosaka, ka administratīvo aktu paziņo
adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam.
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Paziņošanas likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka dokumentu publiski paziņo,
ja tas skar individuāli nenoteiktu adresātu loku.
Paziņošanas likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība dokumentu var paziņot ar
publikāciju vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības telpās.
Noklausoties sniegto informāciju, deputātu komentārus, pamatojoties uz Zvejniecības
likuma 16.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Zigfrīds Gora, Ivars Miķelsons, Andrejs Ceļapīters, Andris
Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Andris
Sakne, Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis), PRET – NAV, ATTURAS – NAV,
Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
- aizliegt komerciālo zveju un pašpatēriņa zveju Kālezerā;
- paziņojumu par aizliegumu publicēt laikrakstā “Stars”, izvietot pašvaldības telpās
Saieta laukumā 1, Madonā un “Pagastmāja”, Vestienas pagastā, kā arī publicēt
pašvaldības mājaslapā internetā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses (pēc deklarētās dzīvesvietas adreses vai juridiskās adreses, papildu adreses
(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas) viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Z.Gora

Pujats 64807321
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