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2021.gada 30.decembrī       Nr.632 
          (protokols Nr.18, 73.§) 

 
Par zvejas r īku limita pieš ķiršanu zvejnieku saimniec ībai “Mezgli” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.11.2021. pieņēma lēmumu 
Nr.537 (protokols Nr.16, 53.§) 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, un 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. 

Pašvaldība ir saņēmusi Zvejnieka saimniecības “N.Eglīša zvejnieku saimniecība “Mezgli””, 
reģistrācijas Nr.44101032576, juridiskā adrese: “Līči”, Matīšu pag., Valmieras nov., LV-4210, 
29.11.2021. iesniegumu (saņemts Pašvaldībā 29.11.2021. un reģistrēts ar Nr.12.7/21/205) par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, kurā lūgts: 
1. piešķirt 2022.gadam rūpnieciskās zvejas limitu zvejas rīkam – zvejas tīkliem 200 (divi simti) 

metri, lai nodarbotos ar komerciālo zveju Ķiruma ezerā; 
2. piešķirt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2031.gada 31.decembrim; 
3. noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu līdz 2031.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem Nr.918 “Par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punktu, 27.punkta 
27.1.apakšpunktu, 62.punktu, Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumu Nr.1015 “Kārtība, kādā 
izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par 
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.punkta 2.2.apakšpunktu, 9.punktu, Ministru kabineta 
23.12.2014. noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 
kārtību iekšējos ūdeņos” 7.punkta 7.1.apakšpunktu, un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju 
kopīgās sēdes 16.11.2021. atzinumu,  
 
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, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (E.Grandāns), 
nolemj: 

 
1. noslēgt ar Zvejnieka saimniecību “N.Eglīša zvejnieku saimniecība “Mezgli”” līgumu par 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Ķiruma ezerā uz pieciem gadiem;  
2. izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Ķiruma ezerā Zvejnieka 

saimniecībai “N.Eglīša zvejnieku saimniecība “Mezgli”” uz pieciem gadiem; 
3. piešķirt Zvejnieka saimniecībai “N.Eglīša zvejnieku saimniecība “Mezgli”” zvejas rīku limitu 

seši murdi zvejai Ķiruma ezerā 2022.gadā; 
4. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.decembrī. 
 
 



Pielikumā: Līguma projekts uz 4 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


