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MELIORATĪVĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS RAKSTISKAS IZSOLES

NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama melioratīvās zvejas tiesību nomas
rakstiskā izsole Burtnieku ezerā (turpmāk – izsole).

2. Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta septīto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 44., 46. un 50.punktu.

3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Pretendents, kurš piedāvā augstāko
melioratīvās zvejas tiesību nomas maksu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst zvejas
nomas tiesības 2021.gadā.

II. Izsoles objekts

4. Izsolē izsola velkamā vada ar neierobežotu spārna garumu, linuma acs izmērs āmī: 8 – 20
mm, un desmit murdu ar spārnu garumu līdz 100 m, linuma acs izmērs āmī 8 – 20 mm,
limitu melioratīvās zvejas tiesību nomai zvejai Burtnieku ezerā 2021. gadā.

5. Melioratīvā zveja veicama saskaņā ar Tehnisko specifikāciju melioratīvās zvejas veikšanai
Burtnieku ezerā 2021.gadā (1.pielikums) un Burtnieku novada pašvaldības melioratīvās
zvejas programmu Burtnieku ezerā 2021.gadā (2.pielikums).

6. Izsoles nosacītā sākuma cena1 ir EUR 1709,60 (viens tūkstotis septiņi simti deviņi euro, 60
centi)

III. Izsoļu rīkotājs, norises vieta un laiks

7. Izsoli organizē Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), adrese: Lāčplēša iela
2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403.

8. Izsoli rīko Pašvaldības domes apstiprināta / izveidota melioratīvās zvejas tiesību nomas
izsoles komisija (turpmāk – Komisija).

9. Izsoles norises vieta un laiks: Google Meet platformā. Izsoles pretendentam informācija par
pieteikumu atvēršanas sanāksmi tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta
adresi.

10. Informācija par melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoli publicējama Pašvaldības mājaslapā
– www.valmierasnovads.lv, kura tiek ievietoti izsoles noteikumi un tā pielikumi.

V. Izsoles pretendents, pieteikumu iesniegšana un reģistrācija

11. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras pēdējā gada laikā nav sodītas par
zvejas pārkāpumiem.

12. Izsoles pretendentam reģistrējoties dalībai melioratīvās zvejas tiesību nomas izsolei ir
iesniedzami šādi dokumenti:
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12.1. izsoles pretendentu pieteikums (3. vai 4.pielikums);
12.2. notariāli apliecināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu vai juridisko personu izsoles

objekta nomas tiesību izsolē, ja izsoles pretendentu pārstāv pilnvarnieks;
12.3. ja izsoles pretendents ir Latvijā nereģistrēta juridiska personā, tad tam ir jāiesniedz

starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtus apliecinātus
komersanta / komercsabiedrības reģistrācijas dokumentus.

13. Izsoles pretendentam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un uz pieteikuma ar
parakstu apliecināt, ka ir iepazinies ar tiem.

14. Izsoles pretendenta pieteikums iesniedzams pēc informācijas par melioratīvās zvejas tiesību
nomas izsoles organizēšanu publicēšanas Pašvaldības mājaslapā –
www.valmierasnovads.lv.

15. Pieteikumu var iesniegt:
15.1. personīgi Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, ar norādi

“Melioratīvās zvejas tiesību nomas rakstiska izsole Burtnieku ezerā”;
15.2. nosūtot pa pastu uz Pašvaldību, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-

4201, ar norādi “Melioratīvās zvejas tiesību nomas rakstiska izsole Burtnieku ezerā”;
15.3. nosūtot uz pasts@valmierasnovads.lv, ja tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko

parakstu, ar norādi “Melioratīvās zvejas tiesību nomas rakstiska izsole Burtnieku
ezerā”.

16. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija objekta izsolei notiek katru darbdienu
(pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena: plkst.8.00 – 17.00, trešdiena: plkst.08.00 – 18.00,
piektdiena plkst. 08.00 – 16.00) no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 12.novembrim
plkst.15.00.

17. Ja pretendents pieteikuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu
vai ar kurjeru), pretendents ir atbildīgs par pieteikuma piegādi līdz pieteikumu iesniegšanas
vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

18. Saņemot pretendenta pieteikumu, Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centra
klientu konsultants reģistrē tos izsoles reģistrācijas lapā to iesniegšanas kārtībā, kā arī uz
aploksnes norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts Pašvaldībā un apstiprina to
ar savu parakstu.

19. Izsoles dalībnieka pienākums ir ievērot šo noteikumu prasības.

VI. Izsoles norise

20. Pieteikumu atvēršana, kuru rīko Komisija, notiek 2021.gada 15.novembrī plkst.15.00
attālinātā Google Meet platformā.

21. Komisijas pieteikumu atvēršanas sanāksmes norise, pretendentu atlases un piedāvājumu
vērtēšanas norise un pieņemtos lēmumus protokolē.

22. Komisijas priekšsēdētājs norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā
klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole.

23. Nomas tiesību pretendentu iesniegtos pieteikumus Komisija atver to iesniegšanas secībā.
24. Noteikumu 3.punktā norādītais zvejas rīku limits melioratīvās zvejas tiesību nomai tiek izsolīts

kopā.
25. Ja pieteikumā nav iekļauta visa pievienotajā pieteikuma formā pieprasītā informācija vai

melioratīvās zvejas tiesību nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks
par izsoles objekta nosacīto maksas apmēru, Komisija pieņem lēmumu par izsoles
pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un melioratīvās zvejas tiesību nomas
pieteikumu neizskata.

26. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem izsoles
noteikumu nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs paziņo laiku
un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav
nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka rakstiskā
izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko katra Izsolē piedāvātā zvejas rīka maksu un
melioratīvās zvejas tiesību nomas pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt
melioratīvās zvejas tiesību nomas līgumu.

27. Ja uz zvejas rīka zvejas tiesību iegūšanu pretendē tikai viens pretendents, kura pieteikums
atzīts par atbilstošu izsoles noteikumiem, nomas tiesības iegūst vienīgais pretendents par
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piedāvāto nomas maksas apmēru.
28. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas konstatē, ka vairāki zvejas tiesību nomas pretendenti

piedāvājuši vienādu augstāko zvejas rīka maksu, Komisija par zvejas tiesību nomas ieguvēju
atzīst pretendentu, kurš ātrāk iesniedzis pieteikumu izsolei.

29. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņa nav reģistrējies neviens izsoles
dalībnieks.

30. Izsoles rezultātus apstiprina Komisija.
31. Komisijas lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem, kas iesniegusi pieteikumus izsolei un

divu darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas tiek publicēts Pašvaldības mājas
lapā www.valmierasnovads.lv.

VIII. Samaksas noteikumi

32. Par nosolīto zvejas rīku limitu izsoles dalībniekam jānorēķinās piecu darba dienu laikā no
izsoles datuma, iemaksājot naudu Pašvaldības bankas norēķinu kontā: AS SEB banka,
konts: LV94 UNLA 0018 0001 4225 5.

33. Ja izsoles dalībnieks šo noteikumu 32.punktā norādītajā termiņā nav nokārtojis maksājumus
par nosolīto zvejas rīku limitu, viņš zaudē tiesības uz to. Šajā gadījumā šis melioratīvās
zvejas rīku limits tiek piedāvāts nākamam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko
nomas tiesību maksu.

34. Atkārtota izsole uz neapmaksāto zvejas rīku limitu tiek izsludināta ne ātrāk kā 20 darba dienu
laikā no šajos noteikumos 32.punktā noteiktā norēķinu termiņa.

IX. Līguma noslēgšanas, izsoles norises un rezultātu apstrīdēšanas kārtība

35. Melioratīvās zvejas rīka limita nosolītājs piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas paraksta melioratīvās zvejas tiesību nomas līgumu un tā pielikumu
(5. pielikums), atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

36. Sūdzību par izsoles norisi vai Izsoles vadītāja darbībām un izsoles rezultātiem izsoles
dalībnieks var iesniegt Pašvaldības domes priekšsēdētājam, bet ne vēlāk kā piecu darba
dienu laikā pēc izsoles dienas.

37. Noteikumu 36.punktā minētās sūdzības saņemšanas gadījumā netiek apturēta melioratīvās
zvejas tiesību nomas līguma un tā pielikuma sagatavošana un noslēgšana ar zvejas rīku
limita ieguvēju.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija melioratīvās zvejas veikšanai Burtnieku ezerā
2021.gadā uz 1 lappuses;

2. Burtnieku novada pašvaldības melioratīvās zvejas programma Burtnieku ezerā
2021.gadā ar pielikumiem kopā uz 61 lappuses;

3. Pieteikuma forma fiziskai personai uz 1 lappuses;

4. Pieteikuma forma juridiskai personai uz 1 lappuses;

5. Melioratīvās zvejas nomas tiesību parauglīgums uz 3 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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