TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada domes 25.08.2021.
lēmumu (prot.Nr.17, 11.§)

NOLIKUMS
Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes
un iekšējos ūdeņos Tukuma novada administratīvajā teritorijā
Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldības
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā noslēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - Līgums), lai varētu nodarboties ar rūpniecisko un pašpatēriņa zveju Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos (turpmāk - piekrastes ūdeņi) un iekšējos ūdeņos, kas robežojas ar Tukuma novada
administratīvo teritoriju, kuros Tukuma novada pašvaldība organizē vai pārrauga zvejas tiesību
izmantošanu.
1.2. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk zvejnieki), kuras veic komerciālo zveju vai pašpatēriņa zveju, nosakot zvejas rīku veidu, skaitu un
zvejas vietu.
1.3. Tukuma novadā zvejas nomas tiesības komerciālajai un pašpatēriņa zvejai tiek piešķirtas
ar Tukuma novada domes Zvejniecības komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu.
1.4. Piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas atļaujas izsniedz Tukuma novada pašvaldības
pilnvarotās personas.
2. Kārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
1.5. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, juridiskai vai fiziskai personai ir
jāiesniedz pagastu pārvaldēs pašvaldībai adresēts iesniegums (1.pielikums, 2.pielikums), kurā
norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms, kā arī jāuzrāda
reģistrētas laivas dokumenti vai līgums par reģistrētas laivas nomu/patapinājumu.
1.6. Juridisko personu iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.
1.7. Juridiskajām personām, kuras zvejas rīku limitu pieprasa pirmo reizi, tiek izsniegts
pašvaldības apliecinājums par zvejas rīku piešķiršanu (rezervēšanu) pēc licences saņemšanas.
1.8. Iesniegums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu jāiesniedz sekojošos termiņos:
1.8.1. Komerciālajai zvejai no katra gada 1.septembra līdz 1.oktobrim;
1.8.2. Pašpatēriņa zvejai no katra gada 1.septembra līdz 15.oktobrim.
1.9. Lemjot par atļauju slēgt līgumu piekrastes un iekšējos ūdeņos, tiek ņemti vērā zvejniecību
regulējošie ārējie normatīvie akti, tajos noteiktais limits, nodrošinot, ka kopējais zvejniekiem
iedalītais zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas rīku
limitu.

1.10. Pašpatēriņa zvejai Tukuma novadā noteiktā limita vienība vienam zivju tīklam – 100 m,
reņģu tīklam – 60 m.
1.11. Komerciālajai zvejai Tukuma novadā noteiktā limita vienība vienam zivju tīklam –
100 m, reņģu tīklam – 100 m.
1.12. Līgums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu piekrastes un iekšējos ūdeņos tiek slēgts
uz šādu laiku:
1.12.1. ar Tukuma novada administratīvajā teritorijā reģistrētu juridisku personu,
komerciālajai zvejai – uz 10 gadiem;
1.12.2. ar citās pašvaldībās reģistrētu juridisku personu, komerciālajai zvejai – uz termiņu, kas
nepārsniedz licencē norādīto laiku, bet ne ilgāk, kā uz trim gadiem;
1.12.3. pašpatēriņa zvejai fiziskai personai – uz vienu gadu.
1.13. Izvērtējot zvejas rīku pieprasījuma apjomu, komisija līdz gada beigām pieņem lēmumu
par pieprasījumu apmierināšanu vai izsoles izsludināšanu uz zvejas nomas tiesībām.
3. Zvejas rīku limitu sadale un zvejas tiesību nomas piešķiršanas kārtība
1.14. Zvejas rīku limitu sadales un zvejas tiesību nomas piešķiršanas kārtību regulē sekojoši
nosacījumi:
1.14.1. Lai nodrošinātu ikgadējo zvejas rīku skaita limitu sadali piekrastes ūdeņos, kas
robežojas ar Tukuma novada administratīvo teritoriju, tiek ievērots zvejas rīku skaita limita
sadalījums pa Tukuma novada pagastiem atbilstoši šī nolikuma 3.pielikumam. Ja izveidojas situācija,
kad kādā no pagastiem nav iespējams apmierināt vietējo zvejnieku pieprasījumu pēc zvejas rīku skaita
limita komerciālai vai pašpatēriņa zvejai, bet citā pagastā zvejas rīku skaita limits nav izmantots, var
veikt grozījumus attiecīgā gada zvejas rīku skaita sadalē starp pagastiem.
1.14.2. Ņemot vērā to, ka zvejas rīku limiti ir sadalīti pa pagastu teritorijām, tad izsoli rīko
attiecīgi tikai tā pagasta teritorijā, kurā pieprasīto rīku limits pārsniedz pieļaujamo.
1.14.3. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, tiek vērtēti šādi nosacījumi:
1.14.3.1. iznomājot zvejas tiesības, priekšroka tiek dota komercsabiedrībai vai individuālajam
komersantam, kuram ir izsniegta speciālā atļauja (licence) rūpnieciskai zvejai un kurš ir reģistrēts
Engures vai Lapmežciema pagastos vai arī ir saistīts ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu;
1.14.3.2. pēc tam citos novados reģistrētas komercsabiedrības vai individuālie komersanti,
nepārsniedzot 95% no kopējā zvejas rīka limita;
1.14.3.3. zvejas nomas tiesības pašpatēriņam piekrastes ūdeņos var iegūt personas, kuras ir
deklarētas vai kurām pieder nekustamais īpašums Tukuma novada Engures un Lapmežciema
pagastos;
1.14.3.4. zvejas nomas tiesības pašpatēriņam Engures ezerā var iegūt personas, kuras ir
deklarētas vai kurām pieder nekustamais īpašums Tukuma novada Engures un Zentenes pagastos;
1.15.3.5. tiek vērtēts, vai zvejnieks ir pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un
ievērojis zveju regulējošos noteikumus, Zvejniecības likuma 8. pantu. Par pretendentiem tiek
pieprasīta informācija no Valsts vides dienesta par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem
konkrētai personai;
1.14.3.6. ja tiek konstatēti pārkāpumi zvejas noteikumu ievērošanā, zvejas tiesību nomas
līgums tiek lauzts un pašpatēriņa zvejnieks vai komerciālās zvejas zvejnieks zaudē tiesības uz zvejas
rīku limitu nākošajā gadā un uz to vairs neattiecas vēsturiskā pārmantojamība;
1.14.3.7. zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai tiek iznomātas ar nosacījumu, ka gadījumā, ja
zvejas rīku limits ir nepietiekams, lai apmierinātu visus zvejas nomu tiesību prasītājus, tad no katra
zvejas rīku veida tiek atļauts piešķirt ne vairāk par vienu rīku vienai personai vai arī ne vairāk kā
vienai personai no vienas mājsaimniecības (ģimenes).

4. Nomas maksas samaksas kārtība
1.15. Nomas maksa juridiskām un fiziskām personām tiek noteikta katru gadu, pamatojoties
uz piešķirto zvejas rīku veidu un skaitu, pēc zvejniekam izsniegtā zvejas tiesību nomas līguma un
protokola.
1.16. Zvejniekiem nomas maksa jāveic, noslēdzot zvejas nomas tiesību līgumu, maksājumu
veicot pagastu pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu uz Tukuma novada pašvaldības bankas kontu.
1.17. Zvejas tiesību nomas maksas samaksa jāveic līdz zvejas tiesību izmantošanas
uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. aprīlim pašpatēriņa zvejniekiem vai līdz 30. jūnijam
komerciāliem zvejniekiem.
5. Kārtība kādā tiek izsniegta atļauja iebraukšanai krasta kāpu aizsargjoslā
1.18. Lai saņemtu atļauju iebraukšanai krasta kāpu aizsargjoslā veicot zvejas rīku un laivas
pārvadāšanu pa laivu pievešanas ceļiem(5.pielikums), pagastu pārvaldēs jāiesniedz informācija par
transportlīdzekli (transportlīdzekļa nosaukums, marka un valsts reģistrācijas numura zīme). Atļauju
ir tiesīga saņemt juridiska, fiziska persona, kam ir noslēgts zvejas nomas tiesību līgums un saņemta
piekrastes zvejas atļauja.
1.19. Atļaujas iebraukšanai Rīgas jūras līča piekrastes un krasta kāpu aizsargjoslā pa laivu
pievešanas ceļiem maksa ir 2,00 EUR (bez PVN).
1.20. Atļauja iebraukšanai Rīgas jūras līča piekrastes un krasta kāpu aizsargjoslā pa laivu
pievešanas ceļiem tiek izsniegta katram zvejniekam, kurš noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu vismaz uz vienu gadu, kā arī ir saņēmis piekrastes zvejas atļauju:
1.20.1. pašpatēriņa zvejai - 1 (vienam) transportlīdzeklim;
1.20.2. komerciālai zvejai - 2 (diviem) transportlīdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane

NORAKSTS

1.pielikums nolikumam
„Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos
Tukuma novada administratīvajā teritorijā”

Tukuma novada pašvaldība
Engures/Lapmežciema pagasta pārvaldei
________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)

____________________________________________________________________
(personas kods; juridiskām personām – reģistrācijas numurs)

__________________________________________________________________
(deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese fiziskām personām /juridiskām personām-uzņēmuma juridiskā adrese)

__________________________________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)

Iesniegums
Lūdzu piešķirt 202__.gadā šādu zvejas rīku limitu komerciālai /pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras
līča piekrastes ūdeņos, kuri robežojas ar Tukuma novada Engures/Lapmežciema pagastu (vajadzīgo
pasvītrot):
Zvejas rīks

Zivju
tīkls

Reņģu
tīkls

Lucīšu
murds

Zivju āķi

Zivju
murds

Reņģu
stāvvads

Pieprasītais
zvejas rīku
skaits
Peldošais līdzeklis:
Nosaukums:___________________________________
Reģistrācijas Nr. _______________________________
Īpašnieka vārds, uzvārds, telefons:_________________________________________
Pielikumā: Komerciālajai zvejai - Speciālās atļaujas (licences) kopija
Daru zināmu, ka:
man pieder nekustamais īpašums (adrese, kadastra numurs)
202__. gada ____. _________________
_________________ _______________________________
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane

Sīkzivju
murds

NORAKSTS

2.pielikums nolikumam
„Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos
Tukuma novada administratīvajā teritorijā”

Tukuma novada pašvaldība
Engures pagasta pārvaldei
IESNIEGUMS
Rūpnieciskās / pašpatēriņa zvejas tiesību saņemšanai Engures ezerā
________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)

____________________________________________________________________
(personas kods; juridiskām personām – reģistrācijas numurs)

__________________________________________________________________
(deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese fiziskām personām /juridiskām personām-uzņēmuma juridiskā adrese)

__________________________________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasts)

Lūdzu piešķirt 202_. gadā šādu zvejas rīku limitu Engures ezerā:
Zvejas rīks

Zvejas rīku skaits (m/gab)

Peldošais līdzeklis:
Nosaukums:___________________________________
Reģistrācijas Nr. _______________________________
Īpašnieka vārds, uzvārds, telefons:_________________________________________
Pielikumā: Komerciālajai zvejai - Speciālās atļaujas (licences) kopija
Daru zināmu, ka:
man pieder nekustamais īpašums (adrese, kadastra numurs)
202__. gada ____. _________________
____________________ _______________________
( paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane
NORAKSTS

3.pielikums nolikumam
„Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos
Tukuma novada administratīvajā teritorijā”

Zvejas rīku skaita limits Rīgas jūras līcī Tukuma novada administratīvajā teritorijā

Zvejas rīki
Kopējais limits
Tukuma novada
pašvaldībai
Engures pagastā
Lapmežciema
pagastā

Reņģu
stāvvadi

Zivju
murdi

Lucīšu
murdi

Sīkzivju
murdi

Zivju
tīkli

Reņģu
tīkli

Zivju
āķi

Apaļo
jūrasgrunduļu
murdi

16

10

260

2

308

152

3000

6

11

7

80

1

175

60

1000

3

5

3

180

1

133

92

2000

3

(Limits pašvaldībai saskaņā ar 2009. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1375 “Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” (pēdējie grozījumi:
Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumi Nr. 101/LV, 34, 18.02.2021./Stājas spēkā 19.02.2021.)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane

NORAKSTS

4.pielikums nolikumam
„Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos
Tukuma novada administratīvajā teritorijā”

Zvejas rīku skaita limits iekšējos ūdeņos Tukuma novada administratīvajā teritorijā
Zvejas vieta
Engures ezers

Pagasts
Engures pagasts, Zentenes
pagasts

Tīklu limits (m)
5980*

*kopā ar Talsu novadu

(Saskaņā ar 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” (pēdējie grozījumi: Ministru kabineta 07.04.2020. noteikumi Nr. 199/LV, 71,
09.04.2020./Stājas spēkā 01.07.2020.Limits pašvaldībai saskaņā ar 2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” (pēdējie grozījumi: Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 804/LV, 248,
23.12.2020./Stājas spēkā 24.12.2020.)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane

NORAKSTS

5.pielikums nolikumam
„ Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi Rīgas jūras līča piekrastes un iekšējos ūdeņos
Tukuma novada administratīvajā teritorijā”

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA
________________________ PAGASTA PĀRVALDE
A T Ļ A U J A Nr. ____
Transportlīdzekļa iebraukšanai Rīgas jūras līča piekrastes un krasta kāpu aizsargjoslā un
pludmalē ______________ pagastā
202_. gada _________________
Transportlīdzeklis /nosaukums, marka/:

___________________________

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.:

___________________________

Transporta izmantošanas, darbības veids: zvejas rīku un laivas pārvadāšana pa laivu pievešanas
ceļiem, veicot zveju Rīgas jūras līča piekrastē _______________pagastā.
Pamatojums: Piekrastes zvejas atļauja (licence) Nr. ________________, izsniegta __________.
ATĻAUJA derīga līdz 31.12.20___.
Pārvaldes vadītājs _______________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

D.Vilmane

