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Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu 

Dome izskata K. I., dzīvesvietas adrese, 2021.gada 26.janvāra iesniegumu iedalīt 
personai zvejas rīku skaita limitu zvejai Lizdoles ezerā 2021.gadam. 

2020.gada 29.aprīlī dome ar K. I. noslēdza Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
Nr.SND-SN-N/ZT/1-20 saskaņā ar kuru K. I. tika nodotas nomas tiesības uz 1 (vienu) gadu 
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi 
zvejas tiesību jomā tek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts 
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas 
tiesības publiskajās upēs, savukārt minētā likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un 
pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai 
kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka 
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, 
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā 
vietējā pašvaldība, savukārt Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka attiecīgā 
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, 
kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti 
Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.punktu, ja 
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā pašpatēriņa zvejai - 
uz vienu gadu, savukārt 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 
13.punktā minētajos ūdeņos 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; noteikumu 53.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības un Zemkopības ministrija rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, 
ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums). 

Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunkts nosaka, ka iekšējos ūdeņos noteikti 
šādi zvejas limiti: zivju tīklu limits (metros) ezeros (noteikumu 1.pielikums), bet noteikumu 
7.1.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus 
zvejniekiem, ievēro, ka zvejai šo noteikumu 1.pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam 
iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot 
katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Zvejniecības likuma 7.panta sestā 
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daļa nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai 
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums 
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, 
kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā (tajā skaitā - Lizdoles ezers) šai zvejai var iedalīt tikai 
zivju murdu limitu - vienam zvejniekam pēc skaita vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru 
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos 
ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 
30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. 

Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā 
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā 
paredzēts zvejot. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.3) un vadoties no 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Zvejniecības likuma 7.panta sestās 
daļas, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Edgars 
Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija 
Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  
Smiltenes novada dome  
NOLEMJ: 

1. Nodot K. I., personas kods, dzīvesvietas adrese, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības 
pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā 2021.gadā un iedalīt zvejas limitu 2021.gadam - 
vienu zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdesmit) metru tīklu garumam. 

2. Smiltenes novada domei noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa 
zvejai Lizdoles ezerā ar lēmuma 1.punktā minēto personu. 

3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā 9,96 euro apmērā. Nomas 
maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams) 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs                                                                E. Avotiņš 

 


