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L ĒM U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 30.decembrī       Nr.638 
          (protokols Nr.18, 81.§) 
 
Par zvejas r īku limita pieš ķiršanu Burtnieku 
ezerā Burtnieku pagasta A.V ētras zvejnieka 
saimniec ība “MELDRI A.V.” 
 

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi Burtnieku pagasta 
A.Vētras  zvejnieka saimniecības “MELDRI A.V.” (turpmāk – Zvejnieka saimniecība), reģistrācijas 
Nr.44101031867, juridiskā adrese: Rubenes iela 34-87, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, 
10.12.2021. iesniegumu (saņemts  Pašvaldībā 14.12.2021. un reģistrēts ar Nr.3.7.3/21/15) par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, kurā lūgts: 

1. piešķirt 2022.gadam rūpnieciskās zvejas limitu zvejas rīkam – zvejas tīkliem 360 metri, lai 
nodarbotos ar komerciālo zveju Burtnieku ezerā; 

2. pagarināt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā līdz 2026.gada 31.decembrim; 
3. pagarināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu līdz 2031.gada 31.decembrim. 

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. [..] 

Starp Burtnieku novada pašvaldību un Zvejnieka saimniecību 25.06.2009. noslēgts 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.4, kas ir spēkā līdz 31.12.2021. Ņemot vērā 
Pašvaldības rekvizītu maiņu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kā arī nepieciešamību 
pārskatīt līguma nosacījumus, nepieciešams noslēgt jaunu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu, nevis pagarināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.4. 

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka ar rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas 
rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu.  
87.11.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka pašvaldība ar attiecīgu lēmumu var divkāršot šo noteikumu 
2.1 pielikuma II nodaļā norādīto maksu par zvejas rīku limita vienu vienību tās administratīvās 
teritorijas jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos, ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, 
zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu sastāvu nozvejā: 

1) vietējās zvejas priekšrocības, tas ir, ievērojot Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļa 
noteiktās priekšrocības un ierobežoto Burtnieku ezeram noteikto rūpnieciskās zvejas limitu, 
uz zvejas tiesībām Burtnieku ezerā šobrīd var pretendēt tikai iepriekšējie rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomnieki; 

2) zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu sastāvu nozvejā – rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki 
lomā drīkst paturēt kopā 10 tonnas zandartu un 4 tonnas līdaku, lai gan 2020.gadā izstrādātie 
Burtnieku ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi norāda uz to, ka Burtnieku ezerā 
vēlams palielināt plēsīgo zivju īpatsvaru. 
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punktu, 17.punktu, 27.punkta 27.1.apakšpunktu 
un 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, 

 
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, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, 
ATTURAS  ‒ 1 (E.Grandāns), nolemj: 

 
1. noslēgt ar Zvejnieka saimniecību līgumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Burtnieku ezerā 

uz pieciem gadiem; 
2. izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Burtnieku ezerā Zvejnieka 

saimniecībai uz pieciem gadiem; 
3. piešķirt Zvejnieka saimniecībai zvejas tīklu limitu 360 metri zvejai Burtnieku ezerā 2022.gadā, 

piemērojot divkāršotu rūpnieciskās zvejas tiesību nomu maksu; 
4. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.decembrī. 
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


