
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

  

LĒMUMS 

Smiltenē 
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                       (protokols Nr. 8,  17.§.) 

 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai 

„Lubūža” ezerā  

2022.gada 14.martā Smiltenes novada pašvaldībā saņemts V. G. iesniegums, reģistrēts 

lietvedībā ar Nr.SNP/22/1.2/1198, kurā iedzīvotājs lūdz pašvaldības atļauju nodarboties ar 

rūpniecisko zveju pašpatēriņa nolūkā ar 30 m garu zvejas tīklu “Lubūža” ezerā. Informācijai- 

kopējais atļautais limits “Lubūža” ezerā saskaņā ar normatīvo regulējumu ir 115 metri. 

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, 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. Katram zvejniekam 

pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē 

var noteikt šādus limitus - zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz 

vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos 

ūdeņos, vai  tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru 

garus tīklus, privātajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikto pārrēķina 

proporciju no tīklu garuma limita, kas ir, zvejai 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". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju 

murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 23.03.2022. 

atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un  pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 

11. panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918  

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 71.punktu, 87.punktu, 102.punktu, 2.1 pielikuma 2.daļas 18.punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos“ 7.1. apakšpunktu un 7.9. apakšpunktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, 

Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai “Lubūža” ezerā 2022.gadā 

un iedalīt zvejas limitu – vienu zivju tīklu 30.00 (trīsdesmit) metru garuma – V. G., dzīvojošam 

Smiltenes novadā. 

2. Uzdot Raunas pagasta pārvaldes vadītājai L. Zūdiņai noslēgt ar augstāk minēto 

personu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai. 

3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu, izejot no aprēķina - zivju tīkls, pa 

katriem 5 metriem iekšējos ūdeņos EUR 2,85, kopā par 30  metriem – 17,10 EUR  gadā. 
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Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 76.,77.,78. pantu un 189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā var tikt pārsūdzēts 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  E. Avotiņš 

 

 


