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Nr.308
(prot.Nr.12, 28.punkts)

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu
ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē
2018.gada 17.jūlijā Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts M. M., adrese:
[..], iesniegums (reģistrācijas Nr.LNP7-19/18/1510), ar lūgumu piešķirt
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai ar murdu Daugavā, Ķeguma
ūdenskrātuvē 2018.gada sezonā.
Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Daugava ir publiska upe, kas ir valsts
īpašumā. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu pašvaldības
organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, vairāku pašvaldību administratīvajās
teritorijās tā veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 2.pielikuma 11.punkts
nosaka: Ķeguma ūdenskrātuvē kopējais murdu limits Ķeguma novadam un
Lielvārdes novadam ir 25 murdi. 2014.gada 1.aprīlī starp Ķeguma un Lielvārdes
novadiem noslēgta vienošanās Nr.LNP/10.1-9/14/19, kas paredz 13 murdu
zvejas rīku limitu Lielvārdes novadam.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus
un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot
attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu. Pašreiz
Lielvārdes novadā 2018.gada sezonai ir noslēgti līgumi ar 12 fiziskajām
personām par pašpatēriņa zveju.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka, iznomājot zvejas
tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam,
kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai
nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā
līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai

fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas
rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai
ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.918 32.punktu ūdenstilpju vai rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana,
lēmumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai
noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Noteikumu Nr.918 53.punkts nosaka, ka pašvaldība rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu,
7.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu un Noteikumu Nr.918 32.punktu,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Iznomāt M. M., personas kods [..], adrese: [..], Lielvārdes novada
pašvaldības publiskajā ūdenstilpē – Ķeguma ūdenskrātuvē tiesības veikt
rūpniecisko zveju pašpatēriņam, slēdzot zvejas tiesību nomas līgumu ar
šādiem būtiskiem noteikumiem:
1.1. nomas līguma termiņš: no 01.08.2018. līdz 31.12.2018.;
1.2. nomas maksa: 19,92 euro gadā;
1.3. zvejas rīks – murds ar sētu līdz 30 m;
1.4. zvejas rīku skaits – viena vienība;
1.5. ievērot dabas un zivju resursu aizsardzības noteikumus.
2. Uzdot Attīstības un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vides
inženierim sagatavot lēmuma 1.punktā norādīto nomas līgumu un nodrošināt
tā slēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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