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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 27.jūnijā

Nr.273
(prot.Nr.11, 32.punkts)

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.50 “Par
rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B.
pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē” atcelšanu
2018.gada 8.janvārī Lielvārdes novada domes saņēma R.B. iesniegumu
par zvejas nomas tiesības piešķiršanu 2018.gadā zvejai ar vienu murdu
(reģ.Nr.LNP7-18-18.1/18/13).
Ar Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.50
(turpmāk – lēmums Nr.50) Lielvārdes novada dome nolēma uz vienu gadu slēgt
rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam zvejas tiesību nomas līgumu ar R.B.
pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē ar vienu murdu.
Lielvārdes novada domes lēmums Nr.50 R.B. tika nosūtīts 2018.gada
15.februārī, vienlaikus aicinot R.B. ierasties noslēgt zvejas nomas tiesību līgumu
laika periodam līdz 2018.gada 31.decembrim un veikt lēmumā noteiktos
maksājumus par zvejas tiesību par 2018.gadu, tādā veidā nodrošinot zvejas
nomā ieinteresētās personas R.B. tiesību ievērošanu, kā to nosaka
Administratīvā procesa likuma 5.pants.
Līdz 2018.gada 27.jūnijam R.B., arī pēc vairākkārtējiem aicinājumiem
(telefoniski) nav ieradies pašvaldībā, lai noslēgtu līgumu par rūpnieciskās zvejas
pašpatēriņam tiesību nomu, lēmumā Nr.50 noteiktos maksājumus nav veicis, kā
arī paskaidrojis, ka laika trūkuma dēļ nevar izmantot pašvaldības piešķirtās
zvejas nomas tiesības. Ievērojot, ka R.B. ar savām darbībām un mutiskiem
paskaidrojumiem ir apliecinājis, ka nevēlas noslēgt zvejas nomas tiesību līgumu,
viņa paskaidrojumi nav nepieciešami atbilstīgi Administratīvā procesa likuma
62.panta otrās daļas 3.punktam.
Uz šī lēmuma pieņemšanas laiku lēmums Nr.50 nav izpildīts, un tas ir
atceļams, kā tas noteikts Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas
2.punktā.
2018.gadā Lielvārdes novada pašvaldībai piešķirtās zvejas tiesības ar
vienu murdu būs iespējams izmantot līdz 31.decembrim, un, iespējams, ir
personas, kas vēlas noslēgt līgumu par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam zvejas
tiesību nomu. Izvērtējot apstākļus, kad no lēmuma Nr.50 pieņemšanas līdz šim
brīdim ir pagājuši vairāk kā četri mēneši un zvejas tiesību 2018.gadā varēs
izlietot mazāk par 6 mēnešiem, ir samērīgi lēmumu Nr.50 atcelt un dot iespēju

iegūt zvejas nomas tiesības ieinteresētām personām, tai skaitā arī R.B.,
pašvaldības noteiktā termiņā iesniedzot pieteikumu zvejas nomas tiesību līguma
noslēgšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Administratīvā procesa likuma 5. un 13.pantu, 62.panta otrās daļas
3.punktu, 83.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 2.punktu, 81.panta piekto
daļu un 79.pantu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atcelt 2018.gada 31.janvāra Lielvārdes novada domes lēmumu Nr.50 “Par
rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B.
pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā,
Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1010, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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