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2022. gada 26. janvārī                                      Nr. 34 

Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93” 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “Grif 93” (reģistrācijas numurs 40003052771, 
juridiskā adrese: “Laivas”, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 (turpmāk – 
Nomnieks)) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2022. ar Nr. ĀNP/1-11-1/22 (turpmāk – 
iesniegums)) par 2016. gada 22. februārī noslēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. 
02-14.6/16/37, un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. 02-14.6/16/38 izbeigšanu, kā arī 
par Nomniekam piešķirto zveja rīku limitu un izsniegto licenču anulēšanu, jo ir uzsākts uzņēmuma 
likvidācijas process. 

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

1. Carnikavas novada dome un Nomnieks 22.02.2016. noslēdza rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu Nr. 02-14.6/16/37 (turpmāk – Līgums), ar kuru Nomnieks pieņēma nomā uz 15 gadiem 
(līdz 10.04.2031.) rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas jūra līča piekrastē Carnikavas novada 
administratīvajās robežās (tagad Ādažu novada pašvaldības administratīvajās robežās). 

2. Carnikavas novada dome un Nomnieks 22.02.2016. noslēdza rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu Nr. 02-14.6/16/38 (turpmāk – Līgums), ar kuru Nomnieks pieņēma nomā uz 15 gadiem 
(līdz 27.07.2031.) rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujas upē, lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas 
novada administratīvajās robežās. 

3. Ar Carnikavas novada domes 19.19.2018. lēmumu “Par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu SIA “Grif 93” komercdarbībai zvejniecībā” (protokols Nr. 16, 14.§) Komersantam 
tika izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/01-24/2 komercdarbībai zvejniecībā iekšējos 
ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu līdz 06.11.2023. 

4. Ar Carnikavas novada domes 26.05.2021. lēmumu “Par zvejas rīku sadali zvejai piekrastes 
ūdeņos” (protokols Nr. 9, 15.§), Komersantam no 01.01.2022., uz pieciem gadiem tika iedalīti 
zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos zvejas rīku limiti 2 gab. reņģu stāvvadiem un 2.gab. 
zivju murdi, saskaņā ar Līgumu un protokolu Nr. 2022/1J pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022.–2026. gadā. 

5. Ar Carnikavas novada domes 26.05.2021. lēmumu “Par nēģu zvejas rīku sadali zvejai Gaujas 
upē” (protokols Nr. 9, 16.§), Komersantam no 01.01.2022., uz pieciem gadiem tika iedalīti 55 
(piecdesmit pieci) zvejas rīku limiti nēģu murdiem, zvejai Gaujā, lejpus dzelzceļa tilta, 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Līgumu un izsniegto speciālo atļauju 
(licenci) Nr. ZI/01-24/2 un protokolu Nr. 2022/1G pie līguma par zvejas limitu un nomas maksu 
2022.–2026. gadā. 
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6. Komersantam nav parādsaistību pret pašvaldību saskaņā ar pašvaldības administrācijas 
Grāmatvedības nodaļas informāciju. 

7. Līgumu 7.1. punkts noteic, ka, Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 2016. 
gada 22. februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. 02-14.6/16/37  7.1. punktu un 2016. 
gada 22. februāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr. 02-14.6/16/38 7.1. punktu, Ādažu 
novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt starp Carnikavas novada domi (tagad – Ādažu novada pašvaldība) un SIA “Grif 93”, 
reģistrācijas numurs 40003052771, juridiskā adrese: “Laivas”, Carnikava, Carnikavas pagasts, 
Ādažu novads, LV-2163, 2016. gada 22. februārī noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu Nr. 02-14.6/16/37 un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 02-14.6/16/38, 
noslēdzot attiecīgas vienošanās. 

2. Atcelt: 
2.1. Carnikavas novada domes 2018. gada 19. septembra lēmumu “Par speciālās atļaujas 

(licences) izsniegšanu SIA “Grif 93” komercdarbībai zvejniecībā” (protokols Nr. 16, 
14.§); 

2.2. Carnikavas novada domes 2021. gada 26. maija lēmuma “Par zvejas rīku sadali zvejai 
piekrastes ūdeņos” (protokols Nr. 9, 15.§) 1. punktu; 

2.3. Carnikavas novada domes 2021. gada 26. maija lēmuma “Par nēģu zvejas rīku sadali 
zvejai Gaujas upē” (protokols Nr. 9, 16.§) 1.1. apakšpunktu. 

3. Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 31. janvārim sagatavot šī lēmuma 1. punktā 
noteikto vienošanos projektus. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt šī lēmuma 1. punktā noteiktās vienošanās. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                                 M. Sprindžuks 


