
 
 

 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11., 12.& 
                                                                               Lēmums Nr.212  
 

Par limita apjoma iedal īšanu E.K.  pašpat ēriņa zvejai Ilzines ezer ā Bebrenes 
pagast ā 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 7.panta 2.daļu, Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 
kārtību iekšējos ūdeņos” 4.2.punktu,  kas nosaka, ka „ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to 
īpašniekam, izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu 
izmantošanu atbilstību normatīvajiem aktiem” 7.6.punktu, kas nosaka „pašpatēriņa zvejai 
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto 
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) šādu limitu: 7.6.1. zivju murdu limitu, kas pēc 
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu 
atvērumu; 7.6.2. tīklu garuma limitu, kas pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus 
privātajos ūdeņos vai vienu 50 metru garu tīklu publiskajos ūdeņos;, Ministru Kabineta 
02.05.2007. noteikumu Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" 3.punkts 
nosaka, ka „zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja: 3.2. ir saņemta zvejas atļauja (licence), 
kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaits vai nozvejas limits (turpmāk - zvejas limits)”; 
4.punkts  nosaka, ka „zvejniekam nav jānoformē zvejas tiesību nomas līgums un ir 
nepieciešama tikai zvejas atļauja (licence), ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
nepieder valstij un ar zveju nodarbojas attiecīgās ūdenstilpes īpašnieks vai viņa pilnvarota 
persona, kā arī ja zveja ūdenstilpē notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 
rūpniecisko zveju” un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 27.05.2013. 
atzinumu, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:       
 

1. Iedalīt E.K., personas kods (personas kods), deklarētā dzīves vieta Bebrenes pagasts 
tīklu garuma limitu, kas pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus Bebrenes 
pagasta Ilzines ezerā, līdz 2013.gada 31.decembrim,  nosakot gada zvejas tiesību 
nomas maksu Ls 2,00 par katriem 5 m. 

2. Noteikt, ka zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota nomas maksa pašvaldībai un 
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē. 

 

 
 
Sēdes vadītājs       S.Rāzna 
 

 


