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Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
izsoli Ķiruma ezerā 2022.gadam

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, kas cita starpā nosaka, ka
pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē valstij piederošo
zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai.

Atbilstoši Zvejniecības likuma 7.panta piektajai daļai ūdenstilpju nomas un zvejas tiesību
nomas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts noteic, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos [..], kuros zvejas
tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Savukārt, atbilstoši Noteikumu Nr.918 14.punktam, 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.

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi Nr.796) 1.pielikuma
236.punkts nosaka, ka Ķiruma ezera (Kreņa ezers) zivju tīkla limits ir 200 metri.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saldūdeņu risinājumi”, reģistrācijas Nr.44103135690,
juridiskā adrese “Kalna Plūči”, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136, 2021.gadā izstrādātajos
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos pauž, ka Ķiruma ezerā sakārtotas ezera uzraudzības
apstākļos pieļaujama zvejas atsākšana, specializējoties karpveidīgo zivju sugu, kuru resurss ir
labā stāvoklī (līnis, rauda), ķeršanā. Ieteikts aizstāt tīklu zveju ar murdiem, kas ļautu specializēties
karpveidīgo zivju sugu zvejā. Noteikumu Nr.796 7.1.apakšpunkts nosaka, ka zvejai šo noteikumu
1.pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. [..]
Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka
viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam.

Atbilstoši Zvejniecības likuma 11.panta sestajai daļai, 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. Savukārt atbilstoši šā panta septītajai daļai izsoli var organizēt gan
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama
priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā
izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu.

Noteikumu Nr.918 43.punkts noteic, ka, ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu
skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesības iespējas, rīko
rūpnieciskās zvejas tiesības nomas izsoli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības



likuma 11.panta septīto daļu, Noteikumu Nr.918 13., 33., 43.punktu, 87.1punkta 1.apakšpunktu,
un Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021.
atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (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, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. noteikt iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Ķiruma ezera brīvajam zvejas tīklu
limitam 200 metri, kas aizstāts ar sešu murdu limitu, 2022.gadam iesniegšanas termiņu –
2021.gada 13.decembris;

2. gadījumā, ja netiek izmantota priekšrocība zvejas tiesību nomā Ķiruma ezerā vai iesniegumu
skaits par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību
nomas iespējas, rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklāto izsoli Ķiruma ezera brīvajam
zvejas tīklu limitam – 200 metri, kas aizstāts ar sešiem murdiem, 2022.gadam;

3. izsoles rīkošanas gadījumā noteikt izsoles veidu – rakstisku zvejas rīku limitu izsole ar
augšupejošu soli;

4. izsoles rīkošanas gadījumā noteikt izsoles sākumcenu 9,96 euro par vienu zivju murdu ar
sētu līdz 30 m;

5. izsoles rīkošanas gadījumā uzdot organizēt zvejas tiesību nomas izsoli Valmieras novada
pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijai;

6. lēmums stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


