
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2019.gada 25.aprīlī                                                                                              Nr. 129 

                                                                                     prot. Nr.4, 31.§    
 

Par zvejas tiesību nomu Vladimiram Semjonovam Āzišķu un Baltmuižas ezerā Prodes  
pagastā 

____________________________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 06.05.2007. noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 “Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību“ 1.4. un 
27.2. apakšpunktu un 17. un 87. punktu, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796. 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. un 
7.1 apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 25.04.2019. 
atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.4, 22.A§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis 
Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Iznomāt V.S. rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Prodes pagastā Āzišķu un 
Baltmuižas ezerā līdz 2019.gada 31.decembrim.  Zvejas tiesību nomas maksu zvejai katrā 
ezerā noteikt: zvejai ar vienu zvejas tīklu 30 m (trīsdesmit metri) garumā - EUR 17,10 
(septiņpadsmit euro un 10 centi) un zvejai ar vienu murdu ar sētu (kas atbilst 30 metru tīklu 
garuma limitam) - EUR 9,96 (deviņi euro un 96 centi) par vienu gabalu, neizmantojot abus 
zvejas rīkus vienlaicīgi. 

2. Noslēgt ar V.S.  rūpnieciskās (pašpatēriņa)  zvejas tiesību nomas līgumu divu nedēļu laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

3. Noteikt, ka V.S. zveju var uzsākt pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 
saņemta zvejas licence Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas V.S. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, 
Rēzeknē, LV-4601) vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteiktajai kārtībai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


