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Izdots saskaņā ar "Zvejniecības likuma"
5.panta ceturto daļu un 7.panta otro un ceturto daļu

1. Zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai
Mērsraga novada pašvaldībā regulē Latvijas Republikas „Zvejniecības
likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2007. Noteikumi
Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos”, 02.05.2007. Noteikumi Nr.295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta
08.09.2009. Noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” vai normatīvie akti, kas groza vai stājās spēkā
šeit minēto normatīvo aktu vietā, kā arī šis nolikums.
2. Mērsraga novadā zvejas nomas tiesības komerciālajai un pašpatēriņa
zvejai tiek piešķirtas ar Mērsraga novada domes Zvejniecības un licencēšanas
komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) lēmumu.
3. Zvejniecības un licencēšanas komisijai, pieņemot lēmumus par zvejas
tiesību nomas tiesību piešķiršanu komerciālajai un pašpatēriņa zvejai,
papildus normatīvajos aktos noteiktajiem, jāievēro sekojošais:
3.1.
Zvejas rīku limiti pašpatēriņa zvejai Mērsraga novada ūdeņos tiek
dalīti pēc vēsturiskās pārmantojamības principa, kas nosaka, ka zvejnieks
– fiziska persona, kas tieši veic zveju (t.i., rīkojas ar zvejas rīkiem), kas
savā darbībā nav pārkāpis zvejas noteikumus, pretendē uz zvejas
tiesībām nākošajā sezonā, ja ir iesniegts attiecīgs pieprasījums pēc zvejas
rīku limita;
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3.2.

Ar komerciālajiem zvejniekiem tiek slēgts nomas līgums uz 5 gadiem,
un tas viņiem garantē piešķirto zvejas rīku limitu (ja limits netiek
samazināts vai Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides
pārvaldes Resursu kontroles sektora informācijā nav norādītas ziņas
par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un vai
komercsabiedrība veicis zvejas tiesību nomas maksājumus par iepriekšējo
periodu). Ar pašpatēriņa zvejniekiem zvejas tiesību nomas līgums tiek
noslēgts uz vienu gadu;
3.3.
Lai pretendētu uz zvejas rīku limitu, zvejniekam obligāti jāuzrāda
reģistrētas laivas dokumenti vai līgums par reģistrētas laivas
nomu/patapinājumu un jābūt nokārtotām saistībām pret pašvaldību;
3.4.
Izvērtējot iesniegtos pieprasījumus , Komisija izskata tās rīcībā esošos
materiālus un normatīvajos aktos noteiktās prasības konkrētajā jautājumā,
pieņem lēmumu par pieprasījumu apmierināšanu vai noraidīšanu, ievērojot
šādu secību:
3.4.1. pirmkārt,
zvejas
rīku
limiti
tiek
piešķirti
pēc
iesniegumiem, kas saņemti no komerciāliem zvejniekiem, kuru
juridiskās adreses ir reģistrētas Mērsraga novadā, kuriem ir
izsniegtas licences rūpnieciskajai zvejai, kuri iepriekš zvejojuši
Mērsraga novada ūdeņos un par kuriem Valsts Vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora
informācijā nav norādītas ziņas par zveju regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumiem un kuri veikuši zvejas tiesību nomas
maksājumus par iepriekšējo periodu,
3.4.2. otrkārt, zvejas rīku limiti tiek piešķirti pēc iesniegumiem, kas
saņemti no zvejniekiem, kuru deklarētās dzīvesvietas atrodas
Mērsraga novadā,
3.4.3. nākošajā kārtā zvejas rīku limiti tiek piešķirti pēc iesniegumiem,
kas saņemti no personām, kurām Mērsraga novadā pieder
nekustamais īpašums,
3.4.4. citu personu zvejas rīku limiti tiek piešķirti pēc to iesniegšanas
kārtības,
4. Zvejas rīku limitu sadales un zvejas tiesību nomas piešķiršanas un sadales
nosacījumi:
4.1.
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai tiek iznomātas ar nosacījumu, ka
gadījumā , ja zvejas rīku limits ir nepietiekams, lai apmierinātu visus
zvejas nomu tiesību prasītājus, tad viena veida zvejas rīku izmantošana
tiek atļauta ne vairāk par vienu rīku vienai personai, vai arī ne vairāk kā
vienai personai no vienas ģimenes;
4.2.
Licenci komerczvejai Engures ezerā izsniedz ne vairāk kā pieciem
komerczvejniekiem.
4.3.
Komerczvejai Rīgas jūras līcī tiek piešķirti ne vairāk kā 95 % no
kopējā zivju rīku limita;
4.4.
Ja tiek konstatēti pārkāpumi zvejas noteikumu ievērošanā, zvejas
tiesību nomas līgums tiek lauzts un pašpatēriņa zvejnieks vai
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komerczvejnieks zaudē savas tiesības uz zvejas rīku limitu nākošajā gadā
un uz to vairs neattiecas vēsturiskā pārmantojamība;
4.5.
Personai, kurai ir piešķirtas pašpatēriņa zvejas tiesības tās ir aizliegts
nodot tālāk citai personai.
5. Maksa par zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības
laika, uz vienu gadu un norādītā līgumā pievienotajam ikgadējam protokolam,
ņemot vērā zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu. Zvejas tiesību
nomas maksa un tās samaksas kārtība:
5.1.
zvejas tiesību nomas maksa pašpatēriņa zvejai jūrā un iekšējos ūdeņos
zvejniekiem jāsamaksā līdz zvejas tiesību izmantošanas uzsākšanai, bet ne
vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.aprīlim (vienā maksājuma reizē),
5.2.
zvejas tiesību noma, par kuru netiek samaksāts 5.1. punktā norādītajā
termiņā, tiek piešķirta citām personām, ievērojot šo noteikumu punktos
3.4.1. – 3.4.5. noteikto secību;
5.3.
noraidot pieprasījumu par zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai
izsniegšanu, atteikuma pamatojumam ir jāatbilst zvejniecību regulējošo
normatīvo aktu prasībām;
5.4.
Maksa par zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma
darbības laika, uz vienu gadu un norādītā līgumā pievienotajam
ikgadējam protokolam, ņemot vērā zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī
zvejas vietu. Zvejas tiesību nomas maksas par citiem zvejas rīkiem
tiek iekasētas atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Mērsraga novada domes Zvejniecības un licencēšanas komisijas lēmumu var
pārsūdzēt Mērsraga novada Domes Administratīvajā komisijā, kura pilda
administratīvo strīdu izskatīšanas komisijas funkcijas. Administratīvās
komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Lauris Karlsons
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