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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 23. martā                                            Nr. 120 

Par zvejas rīku papildlimitu 
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Ādažu novada zvejnieku kolektīvo iesniegumu 
(pašvaldības reģ Nr. ĀNP/1-11-1/22/497 (turpmāk - iesniegums)), ar lūgumu sadalīt starp 
esošajiem Ādažu novada Carnikavas pagastā zvejojošajiem komercsabiedrībām un 
individuālajiem komersantiem (turpmāk - Komersanti) zvejai Gaujas upē brīvos 55 nēģu 
murdus, 2 zivju murdus un 2 reņģu stāvvadus.  

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

1. Carnikavas novada dome 26.05.2021. pieņēma lēmumu “Par zvejas rīku sadali zvejai 
piekrastes ūdeņos” (protokols Nr.9, 15.§), ar kuru nolēma: 

1.1. iedalīt no 01.01.2022. uz 5 (pieciem) gadiem SIA “GRIF 93”, reģistrācijas Nr.LV 
40003052771, juridiskā adrese: “Laivas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, 
zvejai 2022.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos šādu zvejas rīku limitu: reņģu 
stāvvadi - 2 gab., zivju murdi - 2 gab., kā arī saskaņā ar 22.02.2016. uz piecpadsmit 
gadiem noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.02-14.6/16/37 un 
protokolu Nr.2022/1J pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par zvejas limitu 
un nomas maksu 2022. – 2026.gadā;  

1.2. iedalīt no 01.01.2022. uz 5 (pieciem) gadiem SIA “LESTE”, reģistrācijas 
Nr.LV40103047955, juridiskā adrese: „Jomas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-
2163, zvejai 2017.gadā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos šādu zvejas rīku limitu: 
reņģu stāvvadi - 3 gab., zivju murdi - 4 gab., lucīšu murdi - 10 gab., zivju tīkliem – 
10gb., zivju āķi - 500 gab., kā arī saskaņā ar 07.04.2016. uz piecpadsmit gadiem 
noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.02-14.6/16/63 un protokolu 
Nr.2022/2J pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par zvejas limitu un nomas 
maksu 2022. – 2026.gadā. 

2. Carnikavas novada dome 26.05.2021. pieņēma  lēmumu “Par nēģu zvejas rīku sadali zvejai 
Gaujas upē” protokols Nr. 9, 16.§), ar kuru nolēma: 

2.1. iedalīt zvejas rīku limitu zvejai Gaujā, lejpus dzelzceļa tilta, Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā šādām komercsabiedrībām un individuālajiem 
komersantiem, no 01.01.2022., uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar noslēgto 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu: 
2.1.1. SIA “GRIF 93”, reģistrācijas Nr.40003052771, juridiskā adrese: “Laivas”, 

Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 55 (piecdesmit pieciem) 
nēģu murdiem (līguma termiņš - 27.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/2 
derīguma termiņš - 06.11.2023.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/1G pie 
līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022. – 2026.gadā; 
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2.1.2. SIA “LESTE”, reģistrācijas Nr.40103047955, juridiskā adrese: ”Jomas”, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 58 (piecdesmit astoņiem) 
nēģu murdiem, saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
(līguma termiņš - 11.07.2031., speciālās atļaujas (licences) Nr. ZI/01-24/1,  
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; 

2.1.3. IK “LINUMI”, reģistrācijas Nr.40002113369, juridiskā adrese: Jūras iela 12 
- 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 3 (trim) nēģu 
murdiem (līguma termiņš - 31.12.2021., licences Nr.ZI/01-24/7 derīguma 
termiņš - 31.12.2021.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/3G pie līguma par 
zvejas limitu un nomas maksu 2022. - 2026.gadā; 

2.1.4. SIA “ZIBS”, reģistrācijas Nr.40103152073, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 
9 - 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 2 (diviem) nēģu 
murdiem (līguma termiņš - 18.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/5 derīguma 
termiņš - 22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/4G pie līguma par 
zvejas limitu un nomas maksu 2022. – 2026.gadā; 

2.1.5. SIA “KRUPIS”, reģistrācijas Nr.40002035011, juridiskā adrese: Zvejnieku 
iela 22, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 1 (vienu) nēģu 
murdu (līguma termiņš - 14.07.2031., licences Nr.ZI/01-21/4 derīguma 
termiņš - 22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/5G pie līguma par 
zvejas limitu un nomas maksu 2022. - 2026.gadā; 

2.2. iedalīt zvejas rīku limitu zvejai Gaujā, posmā no Mēnesdēlu jomas līdz dzelzceļa 
tiltam, Carnikavas novada administratīvajā teritorijā šādiem individuālajiem 
komersantiem un individuālajiem uzņēmumiem, no 01.01.2022., uz 5 (pieciem) 
gadiem, saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (turpmāk - 
līgums): 
2.2.1. IK “ZUTERIS” reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: Jūras iela 

15-12, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 1 (vienu) nēģu 
murdu (līguma termiņš - 20.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/2 derīguma 
termiņš - 22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/6G pie līguma par 
zvejas limitu un nomas maksu 2022. - 2026.gadā; 

2.2.2. IU “GUNDEGAS IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā adrese 
Vecgaujas iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 1 
(vienu) nēģu murdu (līguma termiņš - 20.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/3 
derīguma termiņš - 22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/7G pie 
līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022. - 2026.gadā; 

2.2.3. IK “HARIJS LŪSIS”, reģistrācijas Nr. 40002110108, juridiskā adrese Ziedu 
iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, zvejai ar 1 (vienu) nēģu 
murdu (līguma termiņš – 16.08.2031., licences Nr. ZI/01-24/1 derīguma 
termiņš - 16.08.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/8G pie līguma par 
zvejas limitu un nomas maksu 2022.-  2026.gadā. 

3. Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 275 “Par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar IK “Linumi””, ar kuru nolēma noslēgt ar IK 
“Linumi”, reģistrācijas Nr.40002113369, juridiskā adrese: Jūras iela 12-4, Carnikava, 
Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
par zvejas tiesībām Ādažu novada administratīvajā teritorijā, Gaujas upē, lejpus dzelzceļa 
tilta, nosakot, ka līguma termiņš ir 10 (desmit) gadi. Līgums tika noslēgts 2022. gada 24. 
decembrī ar termiņu līdz 31.12.2031. 
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4. Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 276 “Par 
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Linumi” komercdarbībai zvejniecībā”, ar kuru 
nolēma izsniegt IK “Linumi”, reģistrācijas Nr. 40002113369, juridiskā adrese: Jūras iela 
12-4, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu  no 01.01.2022. 
līdz 31.12.2026. Licences Nr. ZI/2022/1.  

5. Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 34 “Par 
līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93””, ar kuru nolēma 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, kā arī atcelt: 
5.1. Carnikavas novada domes 2018. gada 19. septembra lēmumu “Par speciālās atļaujas 

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

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

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

6. Ādažu novada pašvaldība un SIA ”Grif 93” 28.01.2022. noslēdza Vienošanos Nr. JUR 
2022-01/84 par 22.02.2016. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 02-14.6/16/37 
un 22.02.2016. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr. 02-14.6/16/38 izbeigšanu. 

7. Ādažu novada pašvaldībai ir brīvi zvejas rīku limiti: nēģu murdi - 55 gab. zvejai Gaujas 
upē lejpus dzelzceļa tilta un reņģu stāvvadi – 2 gab., zivju murdi – 2 gab. zvejai Rīgas jūras 
līča piekrastē Ādažu novada pašvaldības administratīvajās robežās.   

8. Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk - 
Noteikumi) 62.punktā minēts, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 
komerciālajai zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos 
var sastādīt uz termiņu līdz pieciem gadiem, ja zvejas limitā ir paredzēts tikai zvejas rīku 
limits un ja šis termiņš iekļaujas zvejas tiesību nomas līguma kopējā termiņā. 

9. Komersantiem zvejas rīku limiti zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Gaujas upē 
lejpus dzelzceļa tilta Ādažu novada pašvaldības administratīvajās robežās jau ir iedalīti uz 
5 (pieciem) gadiem, skaitot no 01.01.2022., un par to iesniedzējiem noslēgti rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi ar pielikumiem (protokoli). Kamēr ir spēkā attiecīgais 
rūpnieciskais zvejas tiesību nomas līguma protokols, šis limits nomniekam katru gadu nav 
jāpārskata par jaunu. 

10. Noteikumu 62. punkts paredz, ka zvejas rīku limiti protokola piecu gadu darbības periodā 
paliek nemainīgi. Savukārt Noteikumu 63.punkts nosaka, ka protokolā gada laikā pēc 
abpusējas vienošanās var izdarīt grozījumus (palielināt vai samazināt limitu), kā arī šo 
Noteikumu 78.punktā minēts, ka zvejas rīku skaitu samazina saskaņā ar iznomātāja un 
nomnieka vienošanos vai saskaņā ar šo noteikumu 79.punktu (izņemot šo 
noteikumu  64. un 76.punktā noteiktos gadījumus, kad to vienpusēji nosaka iznomātājs). 

11. Saskaņā ar Noteikumu 68.punktu rūpnieciskās zvejas tiesību iznomātājam ir pienākums 
nomas līguma darbības laikā dot nomniekam iespēju izmantot zivju resursus, ievērojot 
iznomātājam pieejamos zvejas limitus, nomnieka zvejas iespējas un priekšroku papildu 
zvejas limita saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu XIII nodaļu. 
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12. Noteikumi paredz: 

12.1. zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam nosaka, ņemot vērā 
komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un 
efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas 
limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku 
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus;  

12.2. zvejas limitu, kas atbilstoši šo Noteikumu 71., 71.1, 71.2 un 71.3 punktos minētajai 
kārtībai paliek neiedalīts rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem, gada laikā ir 
iespējams papildus iedalīt esošajiem nomniekiem, ņemot vērā nomnieku zvejas 
iespējas un zvejas efektivitāti, vai piedāvāt to pārējiem rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas pretendentiem; 

12.3. pašvaldība pēc šo Noteikumu 71.punktā minētās zvejas limita sadales, saņemot 
iesniegumu par papildu zvejas limita iedalīšanu vai jaunu iesniegumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu atbilstoši šo noteikumu 72.punktam, nav tiesīga 
atteikt iedalīt zvejas limitu, kamēr par attiecīgajiem ūdeņiem ir pieejams zvejas 
limita atlikums. 

13. Noteikumu 17.punkta noteikts, ka iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un 
juridiskām personām, ievēro Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības 
par priekšrocībām zvejas tiesību nomā. Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka, 
iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam 
komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju 
vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma 
nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

14. Zvejas tiesību nomas līgums par rūpniecisko zveju Rīgas jūras līča piekrastē Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajās robežās ir noslēgts vienīgi ar SIA “LESTE”, kas atzīstama 
par vienīgo pretendentu, kuram atbilstoši Zvejniecības likuma 7.panta sestajai daļai ir 
priekšrocības saņemt atbrīvojušos zvejas limitu zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajās robežās. 

15. Ņemot vērā norādītās tiesību normas, kolektīvajā iesniegumā minētie komersanti ir 
atzīstami par vienīgajiem pretendentiem, kuriem atbilstoši Zvejniecības likuma 7.panta 
sestajai daļai ir priekšrocības saņemt atbrīvojušos zvejas limitu nēģu zvejai Gaujas upē 
lejpus dzelzceļa tilta Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

16. Zvejas tiesību nomas līgumi par rūpniecisko zveju Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajās robežās ir noslēgti ar visiem Komersantiem, kas ir 
iesnieguši pašvaldībai kolektīvo iesniegumu.  

17. Komersantiem nav parādsaistību pret pašvaldību saskaņā ar pašvaldības administrācijas 
Grāmatvedības nodaļas informāciju. 

18. Saskaņā ar Valsts vides dienesta informāciju, 2021. un 2022. gadā Komersanti nav 
administratīvi sodīts par pārkāpumiem saistībā ar zveju regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

19. Iesniegumā pieprasītais kopējais zvejas rīku skaits atbilst Ādažu novada teritorijas 
piekrastei un Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta noteiktajam zvejas rīku limitam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, 
Zvejniecības likuma 7.panta otro un sesto daļu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi 
Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 
ūdeņos” 4.1.punktu un 6.pielikuma 1.punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem 
Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
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izmantošanas kārtību” 62.punktu un 2.1 pielikumu, kā arī saskaņā ar Tautsaimniecības 
komitejas 08.02.2022. atzinumu, Ādažu  novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Iedalīt līdz 31.12.2026. zvejas rīku papildlimitu  zvejai  Rīgas jūras līča piekrastes 
ūdeņos Ādažu novada administratīvajā teritorijā komercsabiedrībai SIA “LESTE”, 
reģistrācijas Nr.LV40103047955, juridiskā adrese: “Jomas”, Carnikava, Carnikavas 
pagasts, Ādažu novads, LV-2163, šādu zvejas rīku papildlimitu: reņģu stāvvadi - 2 gab., 
zivju murdi - 2 gab., kā arī saskaņā ar 07.04.2016. uz piecpadsmit gadiem noslēgto 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.02-14.6/16/63 un protokolu Nr.2022/2J pie 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par zvejas limitu un nomas maksu 2022. – 
2026.gadā (1.pielikums). 

2. Iedalīt līdz 31.12.2026. zvejas rīku papildlimitu zvejai Gaujā, lejpus dzelzceļa tilta, 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā šādām komercsabiedrībām un individuālajiem 
komersantiem, saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (turpmāk - 
līgums): 

2.1. SIA “LESTE”, reģistrācijas Nr.40103047955, juridiskā adrese: ”Jomas”, Carnikava, 
Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 – papildus 15 (piecpadsmit) nēģu 
murdus, saskaņā ar noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (līguma 
termiņš - 11.07.2031., speciālās atļaujas (licences) Nr. ZI/01-24/1,  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.pielikums); 

2.2. IK “LINUMI”, reģistrācijas Nr.40002113369, juridiskā adrese: Jūras iela 12 - 4, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 6 (sešus) nēģu 
murdus (līguma termiņš - 31.12.2031., licences Nr.ZI/2022/ derīguma termiņš - 
31.12.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/3G pie līguma par zvejas limitu un 
nomas maksu 2022. - 2026.gadā (3.pielikums); 

2.3. SIA “ZIBS”, reģistrācijas Nr.40103152073, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 9 - 4, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 8 (astoņus) nēģu 
murdus (līguma termiņš - 18.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/5 derīguma termiņš - 
22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/4G pie līguma par zvejas limitu un 
nomas maksu 2022. – 2026.gadā (4.pielikums); 

2.4. SIA “KRUPIS”, reģistrācijas Nr.40002035011, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 22, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 8 (astoņus) nēģu 
murdus (līguma termiņš - 14.07.2031., licences Nr.ZI/01-21/4 derīguma termiņš - 
22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/5G pie līguma par zvejas limitu un 
nomas maksu 2022. - 2026.gadā (5.pielikums); 

2.5. IK “ZUTERIS reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: Jūras iela 15-12, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 2 (divus) nēģu 
murdus (līguma termiņš - 20.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/2 derīguma termiņš - 
22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/6G pie līguma par zvejas limitu un 
nomas maksu 2022. - 2026.gadā (6.pielikums); 

2.6. IU “GUNDEGAS IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā adrese Vecgaujas iela 
20, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 8 (astoņus) 
nēģu murdus (līguma termiņš - 20.07.2031., licences Nr.ZI/01-24/3 derīguma 
termiņš - 22.06.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/7G pie līguma par zvejas limitu 
un nomas maksu 2022. - 2026.gadā (7.pielikums); 

2.7. IK “HARIJS LŪSIS”, reģistrācijas Nr. 40002110108, juridiskā adrese Ziedu iela 7, 
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Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 -  papildus 8 (astoņus) nēģu 
murdus (līguma termiņš – 16.08.2031., licences Nr. ZI/01-24/1 derīguma termiņš - 
16.08.2026.), saskaņā ar protokolu Nr.2022/8G pie līguma par zvejas limitu un 
nomas maksu 2022.-  2026.gadā (8.pielikums). 

3. Noteikt Komersantiem maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanu (maksa par zvejas rīku limita vienu vienību): 

3.1. reņģu stāvvads - 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro un 29 centi); 

3.2. zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) - 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro un 37 
centi); 

3.3. nēģu murds - EUR 85,37 (astoņdesmit pieci euro un 37 centi). 

4. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 10.aprīlim 
sagatavot lēmuma 1. un 2. punktā noteikto līgumu vienošanās projektus. 

5. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai līdz 2022. gada 15.aprīlim nosūtīt 
Komersantiem rēķinu par šī lēmuma 1. un 2. punktā piešķirto papildlimitu par zvejas 
rīkiem un kontrolēt apmaksas izpildi. 

6. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt šī lēmuma 4. punktā noteiktās vienošanās un 
organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 
 


