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Par melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoli

Zvejniecības likuma 12.panta pirmā daļa paredz, ka zveju īpašos nolūkos (zivkopība,
aklimatizācija, kontrolzveja, melioratīvā un cita veida zveja) un zinātniskās izpētes nolūkos veic,
pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūtā “BIOR”” (turpmāk – Institūts) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā (turpmāk – VARAM) saskaņotiem ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem,
zivsaimniecības programmām vai projektiem, kas pamatoti ar zinātniskām rekomendācijām,
kuras nosaka šādas zvejas nepieciešamību.

Ar VARAM 16.04.2021. vēstuli Nr.1-14/3737 “Par zvejas īpašos nolūkos programmas
saskaņošanu” (Burtnieku novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.3.11.4/2021/542) un Institūta
20.04.2021. vēstuli Nr.30-1/518-e “Par melioratīvās zvejas programmas saskaņošanu” (Burtnieku
novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.3.11.4/2021/558) ir saskaņota zvejas īpašos nolūkos zvejas
programma 2021.gadā, kas paredz karpu dzimtas zivju ieguvi ar velkamo vadu ar neierobežotu
spārna garumu, linuma acs izmērs āmī: 8 – 20 mm, un līdz 10 murdiem ar spārnu garumu līdz
100 m, linuma acs izmērs āmī: 8 – 20 mm.

Zemkopības ministrija ar 06.05.2021. lēmumu Nr.4.1-12e/13 “Par papildus zvejas limita
piešķiršanu zvejai īpašos nolūkos Burtnieku ezerā 2021.gadā” lēmusi zvejai īpašos nolūkos
Burtnieku ezerā 2021.gadā palielināt Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 “Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 9.pielikumā
Burtnieku ezeram noteikto kopējo nozvejas apjoma limitu par 10 tonnām. Šis palielinājums
neattiecas un neskar Burtnieku ezeram šajos noteikumos noteikto līdaku limitu – 12 tonnas un
zandartu limitu – 26 tonnas, jo šo sugu zivis (izņemot bojā gājušās zivis) aizliegts paturēt lomā
saskaņā ar melioratīvās zvejas programmu Burtnieku ezerā 2021.gadam.

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.918)
nosaka maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu (2.1

pielikums). Saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, Zivju vadam piemērojams maksas aprēķins
saskaņā ar šo noteikumu 87.1 3.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība ar attiecīgu lēmumu var
noteikt maksu par zivju vada izmantošanu tās administratīvās teritorijas ezeros un ūdenskrātuvēs,
kuru aprēķina, aizstājot šīm ūdenstilpēm normatīvajos aktos par rūpnieciskās zvejas limitiem
iekšējos ūdeņos noteiktos zvejas rīku limitus ar zivju vada limitu un ievērojot šo noteikumu 2.1

pielikuma II nodaļā tiem noteikto maksu par limita vienību. Saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikuma
18.punktu, par zivju tīklu, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) piemērojama maksa 2,85 euro.
Burtnieku ezeram piešķirtos 2500 m zivju tīkla limitu aizstājot, par zivju vadu būtu piemērojama
maksa 1425 euro. Par vienu zivju murdu ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) piemērojama
maksa 28,46 euro.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.918 96.1. un 96.2.apakšpunktu līdzekļus no kopējās
summas, kas iekasēta par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu vai to izsoli un rūpnieciskās zvejas
tiesību izmantošanu, sadala šādi: 30 procentus no kopējās summas, ko iekasējušas pašvaldības,
tās katru mēnesi ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda dotācijas veidošanai; 70
procentus no kopējās summas, ko iekasējušas pašvaldības, ieskaita pašvaldību speciālā budžeta



kontā.
Vienlaikus MK noteikumu Nr.918 98.3.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka rūpnieciskās

zvejas tiesību nomniekiem piemēro maksas atvieglojumus, samazinot paredzēto nomas maksu
par 25 procentiem, ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks zvejo zivis, kuru krājumi pēc
zinātniskā novērtējuma ir stabilā stāvoklī un kurām nav nepieciešama to pastiprināta aizsardzība,
un valsts ir ieinteresēta šo krājumu izmantošanā, kā arī melioratīvās zvejas veicināšanā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, Zvejniecības
likuma 11.panta sesto daļu, 12.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, Ministru kabineta
11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14.punktu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. rīkot izsoli melioratīvās zvejas tiesību nomai ar zvejas rīku limitu: velkamais vads ar
neierobežotu spārna garumu, linuma acs izmērs āmī: 8 – 20 mm, un desmit murdi ar spārnu
garumu līdz 100 m, linuma acs izmērs āmī 8 – 20 mm, zvejai Burtnieku ezerā 2021.gadā;

2. noteikt izsoles veidu – rakstisku zvejas rīku limitu izsole ar augšupejošu soli;
3. apstiprināt melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoles sākuma cenu 1709,60 euro;
4. apstiprināt melioratīvās zvejas tiesību nomas rakstiskās izsoles noteikumus;
5. apstiprināt Melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas
priekšsēdētāja

Evija Voitkāne Valmieras novada pašvaldības izpilddirektore

Komisijas locekļi

Iveta Ence
Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada
nekustamā īpašuma pārvalde” struktūrvienības “Dabas
resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja, vides speciāliste

Evija Ozola
Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada
nekustamā īpašuma pārvalde” struktūrvienības “Dabas
resursu pārvaldības nodaļa” vecākā vides speciāliste

Kristīne Auziņa Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja

6. noteikt, ka komisijas sekretāra pienākumus veic Evija Ozola;
7. uzdot Melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoles komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā

noteiktajā kārtībā izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus;
8. atcelt Burtnieku novada pašvaldības domes 2021.gada 16.jūnija lēmumu Nr.228 (protokols

Nr.8, 8.punkts) “Par Burtnieku ezera melioratīvās zvejas tiesību izsoli 2021.gadā”;
9. lēmums stājas spēkā 2021.gada 28.oktobrī.

Pielikumā
:

Melioratīvās zvejas tiesību nomas atklātās izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz
70 lappusēm.

  

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




