NOTEIKUMI
Daugavpilī

2020.gada 29.decembrī

Nr.17
Protokols Nr.102., 7.&

Ar grozījumiem, kas izdoti ar Daugavpils novada domes:
- 27.05.2021. noteikumiem Nr.18 (protokols Nr.110., 78.&)
Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Daugavpils novadā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta
ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada
11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"
71.3 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība),
pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, piešķir
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos, kā arī izsniedz zvejas atļauju (licenci)
un zvejas žurnālus (turpmāk – Noteikumi).
2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas
un izskatīšanas kārtību Pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales
kārtību.
3. Lēmuma pieņemšana par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu un zvejas atļauju
(licenču) izsniegšanu iekšējos ūdeņos Daugavpils novada administratīvajā teritorijā tiek
deleģēta attiecīgajai Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldei (turpmāk Pārvalde), kuras teritorijā atrodas ūdenstilpe.
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4. Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļa nodrošina ar rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas saistīto jautājumu izskatīšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu ieguvi,
un sagatavošanu.
5. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskai un fiziskai personai (turpmāk – Zvejnieks),
nosakot rūpnieciskās zvejas vietas, zvejas rīku veidu, skaitu un/vai nozvejas apjomu.
6. Pārvaldes atbildīgais speciālists ar zvejas pārvaldību saistītos datus ievada un iegūst
Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmā (LZIKIS) - par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu, speciālām atļaujām (licencēm),
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar Zvejnieku, ikgadējiem zvejas tiesību nomas
līguma protokoliem (turpmāk – Protokols), zvejas atļaujām (licencēm) un zvejas
žurnāliem.
II. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

7. Zvejnieks, kurš pretendē uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, kārtējā gadā līdz
1.aprīlim attiecīgajai Pārvaldei iesniedz noteikta parauga iesniegumu “Iesniegums
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas saņemšanai iekšējos ūdeņos” (turpmāk –
Iesniegums), (pielikums). Ja pēc 1.aprīļa attiecīgajā ūdenstilpē zvejas tiesību limits nav
pilnīgi izņemts, tad pārvaldes ir tiesīgas pieņemt un izskatīt iesniegumus pēc 1.aprīļa.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2021. noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 28.05.2021.)
8. Zvejnieks Iesniegumam obligāti pievieno dokumentu atvasinājumu, apliecinošu
rūpnieciskā zvejā izmantojamās laivas reģistrāciju vai līgumu par reģistrētas laivas
nomu/patapinājumu.
9. Pārvaldes atbildīgais speciālists pieprasa Valsts Vides dienestam ziņas un pārbauda vai
Iesniegumu iesniegušais Zvejnieks nav izdarījis zveju regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumus.
10. Pārvalde, pieņemot lēmumus par zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu komerciālajai
vai pašpatēriņa zvejai un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu, ņem
vērā zvejniecību regulējošos ārējos normatīvos aktos noteikto limita kopējo apjomu un
nodrošina, ka kopējais Zvejniekam iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits nepārsniedz
Pašvaldībai noteikto zvejas rīku un nozvejas limitu.
11. Pārvalde iedala piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izmantošanai rūpnieciskās
zvejas limitus, ievērojot zveju regulējošos normatīvajos aktos noteiktos kritērijus
personām, kurām ir priekšrocība pašpatēriņa zvejas tiesību iegūšanai šādā secībā:
11.1. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā
teritorija un/vai, kuram piederošais nekustamais īpašums atrodas Daugavpils
novada administratīvajā teritorijā un, kuram iepriekšējā gadā ir noslēgts
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums;
11.2. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā
teritorija un/vai, kuram piederošais nekustamais īpašums atrodas Daugavpils
novada administratīvajā teritorijā un, kuram iepriekšējā gadā nav noslēgts
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums;
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11.3. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta nav Daugavpils novada administratīvā
teritorija un, kuram iepriekšējā gadā ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgums;
11.4. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta nav Daugavpils novada administratīvā
teritorija un, kuram iepriekšējā gadā nav noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgums.
12. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanas un zvejas rīku limitu iedalīšanas
nosacījumi:
12.1. gadījumā, ja zvejas rīku limits ir nepietiekams, lai apmierinātu visus zvejas nomu
tiesību prasītājus, tad zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai iznomā un iedala
rūpnieciskās zvejas rīku limitu - viena veida zvejas rīku ne vairāk par vienu rīku
vienai personai vai arī ne vairāk par vienu rīku vienai personai no vienas
mājsaimniecības (ģimenes), kurām ir viena deklarētā dzīvesvieta;
12.2. zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumu
konstatēšanas gadījumā, vai, ja zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un
Zvejnieks zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu, nākošajā gadā uz to vairs neattiecas
11.punktā minētās priekšrocības.
13. Pārvalde, pieņemtā lēmuma izpildes ietvaros, slēdz Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu (turpmāk – Līgums), kuram pievieno Protokolu par zvejas limitu un nomas
maksu.
14. Pārvaldes atbildīgais speciālists sagatavo Zvejniekam izsniedzamo Līgumu un
Protokolu par zvejas limitu, speciālo atļauju (licenci) un zvejas žurnālus, izdrukājot tos
no LZIKIS.
15. Ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespējas, Pārvalde organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli
atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem. Par izsoles norises
vietu un laiku paziņo Iesnieguma iesniedzējam.
16. Termiņš, uz kādu Pārvalde slēdz Līgumu:
16.1. komerciālajai zvejai ar Daugavpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētu
juridisku personu:
16.1.1.
pirmreizēji uz vienu gadu,
16.1.2.
atkārtoti – līdz trim gadiem;
16.2. komerciālajai zvejai ar citas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu
juridisku personu uz vienu gadu;
16.3. pašpatēriņa zvejai ar fizisku personu uz vienu gadu.
17. Lai nodrošinātu ikgadējo zvejas rīku skaita limitu sadali Daugavas upē, kas robežojas ar
Daugavpils novada administratīvo teritoriju, tiek ievērots zvejas rīku skaita limita
sadalījums starp Daugavpils novada pagastiem un Ilūkstes novada pagastiem.
18. Gadījumā, ja, kādā no pagastiem nav iespējams nodrošināt pieprasījumu pēc zvejas rīku
skaita limita komerciālai vai pašpatēriņa zvejai, bet citā pagastā zvejas rīku skaita limits
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nav izmantots, ar Daugavpils novada domes lēmumu var veikt grozījumus kārtējā gada
zvejas rīku skaita sadalē starp pagastiem.
III. Nomas maksas samaksas kārtība

19. Maksu par zvejas tiesību nomu nosaka kārtējā gadā, neatkarīgi no Līguma darbības
laika, un norāda Protokolā, ņemot vērā iedalīto zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī
zvejas vietu.
20. Zvejniekam zvejas tiesību nomas maksa jāveic:
20.1. pašpatēriņa zvejai – pirms Līguma un Protokola saņemšanas;
20.2. komerciālai zvejai – līdz zvejas tiesību izmantošanas uzsākšanai vai līdz kārtējā
gada 30.jūnijam.
21.

Maksu par zvejas tiesību nomu Zvejnieks samaksā Līgumā norādītajā termiņā, izdarot
maksājumu:
21.1. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu attiecīgās Pārvaldes kontā;
21.2. skaidrā naudā attiecīgās Pārvaldes kasē.
IV. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.
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Pielikums
Daugavpils novada domes
2020.gada 29.decembra noteikumiem
Nr.17 (protokols Nr.102., 7.&)

_____________ pagasta pārvaldei
IESNIEGUMS
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas saņemšanai iekšējos ūdeņos

Pieteicējs _______________________________________ personas kods ________________
(fiziskās personas - vārds, uzvārds)
Pieteicējs ___________________________________ reģistrācijas numurs________________
(juridiskās personas nosaukums)

_____________________________________________________________________________
(Juridiskās personas pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese _______________________________________________________________________
(juridiskā vai deklarētā adrese)
Telefons Nr.________________________ e-pasta adrese _______________________________
Lūdzu piešķirt 20______.gadā šādus zvejas rīku limitus komerciālajai vai pašpatēriņa
zvejai iekšējos ūdeņos - _____________________________________
(ezers, upe)
Daugavpils novada _______________________________ pagastā:
Zivju tīkli (metri)

Murds/i ezeros (skaits)
Murds/i upē

20___. gada ____. _________________
_________________ _________________________
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)
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Pielikumā: Laivas dokumenti vai līgums par reģistrētas laivas nomu/patapinājumu
Zvejas žurnālu aizpildu papīra formā (atzīmēt ar “x”)

Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei - Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā
adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65422238, dome@daugavpilsnovads.lv
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@dnd.lv
Personas datu apstrādes mērķis: identificēt personu un izvērtēt personas tiesības slēgt rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: personas iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi un
līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts).
Papildus informāciju par personas datu apstrādi un tiesībām var iegūt tīmekļa vietnē
www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība vai pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
Ar informāciju par personas datu apstrādi iepazinos :

__________ /__________________/___________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums)

