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Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai
Ķeguma ūdenskrātuvē
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. 2014.gada
23.decembra Ministru kabineta 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.
2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 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.
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.
2018.gadā zvejas tiesību noma pašpatēriņa zvejai tika izmantota 100%
apmērā: visi Lielvārdes novada iedzīvotājiem pieejamie 13 zivju murdi tika
iznomāti. Par zvejas tiesību nomas piešķiršanu 2019.gadam iesniegumi
iesniedzami līdz 2018.gada 28.decembrim.

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta (6) un daļu: ja pieļaujamais nozvejas
apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai
nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām
ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī
apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību
nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju
(licenču) izsoli.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.punkta pirmās daļas
27.punktu; Zvejniecības likuma 11.panta sesto daļu; Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 5.punktu; Ministru
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūdeņos” 36.punktu; Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.2.apakšpunktu
un VIII nodaļu Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2019.gadam
iesniegšanas termiņu: 2018.gada 28.decembris.
2. Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību
nomas iespējas, rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli 2019.gada
17.janvārī.
2.1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas izsoles
noteikumus (pielikumā).
3. Lielvārdes novada domes lēmums par zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai
zaudē spēku gadījumā, ja persona, kas ieguvusi tiesības slēgt zvejas tiesību
nomas līgumu pašpatēriņa zvejai to nav izdarījusi viena kalendārā mēneša
laikā kopš lēmuma saņemšanas dienas.
4. Atkārtotas izsoles rīkošanas nepieciešamības gadījumā par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu 2019.gadam, to rīko ar Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu, kurā noteikts atkārtots iesniegumu iesniegšanas
termiņš, izsoles datums un apstiprināti izsoles noteikumi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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