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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 
26. jūnija noteikumos nr. 447 „Rāznas 
Nacionālā parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007. 
gada 26. jūnija noteikumos nr. 447 „Rāznas Nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, jo atbalsta Rēzeknes novada 
pašvaldības izteikto priekšlikumu, ka pirms iepriekš minēto grozījumu tālākas 
virzīšanas Dabas aizsardzības pārvaldei jārīko darba grupas un diskusijas, 
tajās pēc iespējas plašāk iesaistot dažādas interešu grupas, lai atrisinātu 
pastāvošos domstarpību jautājumus un novērstu noteikumu nepilnības, kas 
nepamatoti traucē saimniecisko darbību. LPS, pamatojoties uz Rēzeknes 
novada domes norādīto, ir šādi iebildumi: 

1. 8. punkta 8.2.3.1. apakšpunktam „rūpnieciskās zvejas tiesību 
īstenošanai Rāznas ezerā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās 
zvejas limits ir vismaz 1000 metru zivju tīklu, uz katriem 1000 zivju 
tīklu metriem izmantojot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes 
dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS)”, jo esošais 
noteiktais zvejas limits ir neadekvāti augsts un, ņemot vērā 
iepriekšējo gadu pieredzi, sadalot pieejamo zivju tīklu limitu, 
konstatēts, ka atļauju var iegūt tikai 1–3 rūpnieciskās zvejas veicēji. 
Noteiktā zvejas limita samazināšana atvieglotu rūpnieciskās zvejas 
veikšanu un veicinātu saimniecisko darbību. Apakšpunkts izsakāms 
redakcijā: rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Rāznas ezerā, ja 
zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 500 
metru zivju tīklu, uz katriem 500 zivju tīklu metriem izmantojot 
vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda 
nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS);  
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2.  8. punkta 8.2.3.2. apakšpunktam: rūpnieciskās zvejas tiesību 
īstenošanai Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas 
atrodas Rundēnu pagastā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās 
zvejas limits ir vismaz 750 metru zivju tīklu, uz katriem 750 zivju 
tīklu metriem izmantojot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes 
dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS). Noteikumos 
nepieciešams jauns apakšpunkts, izsakot to šādā redakcijā: 
„rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Salāja ezerā, ja zvejas 
licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 150 metru 
zivju tīklu, uz katriem 150 zivju tīklu metriem izmantojot vienu 
kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 
7,46 kW (10 ZS), jo atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 
30. novembra noteikumiem nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās 
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
1.pielikumā noteiktajam Salāja ezera kopējais zivju tīklu limits ir 
575 metri – no kā izriet, ka atbilstoši pastāvošajai noteikumu nr. 447 
„Rāznas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” redakcijai atļauju izmantot kuģošanas līdzekli ar 
iekšdedzes dzinēju rūpnieciskās zvejas veikšanai nemaz nevar iegūt. 
Nepieciešams noteikt adekvātu rūpnieciskās zvejas limitu; 

3. 8. punkta apakšpunktiem: Rāznas, Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā, 
Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, aizliegts 
pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot 
iekšdedzes dzinēju, kuri papildināmi norādot izņēmumu – 
pašvaldības, kuras teritorijā ietilpst ūdenstilpne, organizēta 
pārvietošanās, kas nepieciešama apsaimniekošanas pasākumu 
veikšanai un publiski pieejamu pasākumu organizēšanai, jo, 
piemēram, patlaban atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem pašvaldība nevar veikt apsaimniekošanas pasākumus, 
izmantojot tehniku ar iekšdedzes dzinēju, kas mazinātu arvien 
pieaugošo ezera eitrofikāciju – niedru pļaušanu un izvākšanu no 
ezera, tādējādi sakārtojot savu teritoriju un padarot ezeru 
pieejamāku apmeklētājiem; ir apgrūtināta publiski pieejamu 
pasākumu organizēšana – piemēram, rīkojot pasākumus ūdenī 
nepieciešams izvietot inventāru un uzraudzīt drošību ūdenī; 

4. 9.punkta 9.2.3.1. apakšpunktam: rūpnieciskās zvejas tiesību 
īstenošanai Rāznas ezerā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās 
zvejas limits ir vismaz 1000 metru zivju tīklu, uz katriem 1000 zivju 
tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli vai 
mopēdu. Apakšpunkts izsakāms redakcijā: „rūpnieciskās zvejas 
tiesību īstenošanai Rāznas ezerā, ja zvejas licencē noteiktais 
rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 500 metru zivju tīklu, uz 
katriem 500 zivju tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko 
transportlīdzekli vai mopēdu”, jo esošais noteiktais zvejas limits ir 
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neadekvāti augsts. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, sadalot 
pieejamo zivju tīklu limitu, konstatēts, ka atļauju var iegūt tikai 1–3 
rūpnieciskās zvejas veicēji. Noteiktā zvejas limita samazināšana 
atvieglotu rūpnieciskās zvejas veikšanu un veicinātu saimniecisko 
darbību; 

5. 9. punkta 9.2.3.2. apakšpunktam: rūpnieciskās zvejas tiesību 
īstenošanai Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas 
atrodas Rundēnu pagastā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās 
zvejas limits ir vismaz 750 metru zivju tīklu, uz katriem 750 zivju 
tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli vai 
mopēdu. Jāveido jauns apakšpunkts, izsakot to redakcijā: 
 rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Salāja ezerā, ja zvejas 
licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 150 metru 
zivju tīklu, uz katriem 150 zivju tīklu metriem izmantojot vienu 
mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu. Pamatojums: atbilstoši 
Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumiem nr. 1374 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 
kārtību iekšējos ūdeņos” 1. pielikumā noteiktajam Salāja ezera 
kopējais zivju tīklu limits ir 575 metri – no kā izriet, ka atbilstoši 
pastāvošajai noteikumu nr. 447 „Rāznas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” redakcijai 
atļauju izmantot mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu 
rūpnieciskās zvejas veikšanai nemaz nevar iegūt. Nepieciešams 
noteikt adekvātu rūpnieciskās zvejas limitu. 

6. 9. punktu: ledus periodā Rāznas, Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā, 
Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, aizliegts 
pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, 
papildināt ar jauniem apakšpunktiem – izņemot: 
- pašvaldības, kuras teritorijā ietilpst ūdenstilpne, organizēta 
pārvietošanās, kas nepieciešama apsaimniekošanas pasākumu 
veikšanai un publiski pieejamu pasākumu organizēšanai.  
Pamatojums – piemēram, patlaban atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem pašvaldība nevar veikt apsaimniekošanas 
pasākumus izmantojot tehniku, kas mazinātu ar vien pieaugošo 
ezera eitrofikāciju – sauso niedru pļaušanu un novākšanu no ezera, 
tādejādi sakārtojot savu teritoriju un padarot ezeru pieejamāku 
apmeklētājiem; ir apgrūtināta publiski pieejamu pasākumu 
organizēšana – piemēram, sniega tīrīšana un trases ierīkošana zirgu 
skriešanās sacensībām uz ezera ledus, slidošanai paredzētu laukumu 
ierīkošanai;  
- ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju: tūrisma 
pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos, vienlaikus 
izmantojot ne vairāk kā divus mehāniskos transportlīdzekļus vai 
mopēdus, ja minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir 
attiecīgajam ezeram pieguloša nekustamā īpašuma lietošanas 
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tiesības, jo patlaban tūrisma pakalpojuma sniedzējiem jau ir atļauta 
pakalpojumu sniegšana bezledus sezonā izmantojot iekšdedzes 
dzinējus, tādai iespējai noteikti jābūt arī ledus sezonā – tas veicinātu 
teritorijas apmeklētību un veicinātu uzņēmējdarbību mazaktīvajā 
tūrisma sezonā; 

7. 19.8. apakšpunktam, jo savvaļas ogu lasīšana, izmantojot speciālās 
vākšanas palīgierīces, ir vienīgais iztikas avots laukos un to 
aizliegšanai nav zinātniska pamatojuma. 19.8. apakšpunktu izteikt  
redakcijā: „bojāt zemsedzi, vācot savvaļas ogas un sēnes”; 

8. 19.9. apakšpunktam. Punktu izteikt redakcijā: „uzstādīt vēja 
ģeneratorus, izņemot vēja ģeneratoru uzstādīšanu savām vajadzībām 
(mājsaimniecībām)”.  
 

 
 
 
Priekšsēža p.i.      O. Kokāne 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


