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Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA “Leste” 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Leste” (reģistrācijas numurs 40103047955, 
juridiskā adrese: “Jomas”, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163) iesniegumu 
(reģ. 22.10.2021., Nr. ĀNP/1-11-1/21/1991) ar lūgumu piemērot 25 % atlaidi piešķirtajiem zvejas 
rīkiem 2022. gada zvejas sezonai Rīgas jūras līča piekrastē Ādažu novada Carnikavas pagasta 
teritorijas ūdeņos un Gaujas upē: reņģu stāvvadi – 3 gab., zivju murdi – 4 gab., lucīšu murdi – 10 
gab., zivju tīkli – 10 gab., zivju āķi – 500 gab., nēģu murdi – 58 gab., pamatojoties uz sadarbību ar 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”(14.09.2021. Valsts 
iepirkuma līgums Nr. BIOR 2021/38/5 un 14.09.2021. Valsts iepirkuma līgums Nr. BIOR 
2021/38/7). 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Carnikavas novada dome 26.05.2021. pieņēma lēmumu iedalīt SIA “Leste” zvejas rīku limitu 
zvejai ar 58 (piecdesmit astoņiem) nēģu murdiem no 01.01.2022. uz 5 (pieciem) gadiem Gaujā, 
lejpus dzelzceļa tilta, saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 02-
14.6/16/62 (līguma termiņš 11.07.2031., speciālās atļauja (licences) Nr. ZI/01-24/1, izsniegta 
26.09.2018., derīguma termiņš - 25.09.2023.) un protokolu Nr. 2022/2G pie rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022. - 2026. gadā. 

2. Carnikavas novada dome Dome 23.11.2016. pieņēma lēmumu SIA “LESTE” no 01.01.2022. 
uz 5 (pieciem) gadiem zvejai 2022. gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos iedalīt zvejas rīku 
limitu: reņģu stāvvadi – 3 gab., zivju murdi – 4 gab., lucīšu murdi – 10 gab., zivju tīkli – 
10gab., zivju āķi – 500 gab., saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 
02-14.6/16/63 (līguma termiņš 09.04.2031.), kā arī 11.12.2017. noslēgto Vienošanos Nr. 02-
14.6/16/63-1 par grozījumiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā un protokolu Nr. 
2022/2J pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022. 
- 2026. gadā. 

3. Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 98.2. apakšpunkts noteic, 
ka ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem piemēro maksas atvieglojumus, 
samazinot paredzēto nomas maksu par 25 procentiem, ja nomnieks pasākumiem, kas saistīti 
ar vides un zivju aizsardzību un zivju resursu papildināšanu, izmanto ne tikai nomas līgumā 
paredzētos līdzekļus, bet arī papildu līdzekļus. 
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Izvērtējot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27. punktu, Zvejniecības likuma 7. panta sesto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 
918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību” 13. punktu un 2.1 pielikuma II. tabulu, kā arī uz Tautsaimniecības komitejas 09.11.2021. 
un Finanšu komitejas 17.11.2021. sēdes atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piemērot atvieglojumus 25 % apmērā SIA “Leste”, reģistrācijas numurs 40103047955, 
juridiskā adrese: “Jomas”, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, par 2022. 
gadam noteiktajai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas maksai. 

2. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai līdz 2022.gada 15.janvārim nosūtīt SIA 
“Leste” rēķinu par zvejas rīkiem un kontrolēt tā apmaksas izpildi. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                     M. Sprindžuks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


