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Par zvejas limitu noteikšanu un zvejas rīku licenču
piešķiršanu Cēsu novada ūdenstilpēs, un zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka viena no pašvaldības
autonomām funkcijām ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja
likumos nav noteikts citādi.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk -MK noteikumi Nr.
918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos
iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība. Turpat 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
MK noteikumu Nr. 918 1.pielikumā ir Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” (turpmāk -MK noteikumi Nr 796), 2.punktā noteikts,
ka atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus
nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un
nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.
MK noteikumu Nr. 796 4.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas
tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas
darbības:
4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām
personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);
4.2. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka
paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās
vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību
konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;
4.3. nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto
kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku
paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas
limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
MK noteikumu Nr. 796 5.punkts nosaka, ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā
teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu
sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā

ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus
attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu
pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.
Zvejniecības likuma 1.panta astotais punkts nosaka, ka rūpnieciskā zveja ir darbība nolūkā iegūt
zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus.
Rūpnieciskās zvejas rīku veidi ir tīkls un murds.
Zvejniecības likuma 1.panta astotais punkts nosaka, ka rūpnieciskā zveja ir darbība nolūkā iegūt
zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus, turpat devītais punkts nosaka, ka komerciālā zveja ir zvejas
tiesību izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā komersantam noteikto zvejas
tiesību izmantošana nolūkā iegūt, piedāvāt tirgū vai pārdot zivis, lai gūtu peļņu, izmantojot zvejniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteikto zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas
apjomu), turpat desmitais punkts nosaka ka, ka pašpatēriņa zveja ir zvejas tiesību izmantošanu
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiziskajai personai noteikto zvejas tiesību izmantošana
nolūkā iegūt zivis savam patēriņam bez tiesībām tās piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām personām
labuma gūšanai, izmantojot zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto ierobežota apjoma zvejas
limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu).
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 918. otrā punkta 2.1. apakšpunktam ar rūpniecisko zveju jāsaprot
komerciālā un pašpatēriņa zveja .
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas
tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām
personām, kuras veic pašpatēriņa zveju.
Lai noteiktu vienotu kārtību Cēsu novada teritorijā, domei ir jāapstiprina rūpnieciskās zvejas tīklu
limiti Cēsu novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs (ezeros), licenču un zvejas tiesību nomas līguma
sagatavotājs, un tā paraksttiesīgā persona.
Vienlaicīgi ar zvejas limitu apstiprināšanu, pašvaldība var izvērtēt nosacījumus par zvejas limitu
neizmantošanu, atbilstoši konkrēta ezera Zivsaimnieciskas ekspluatācijas noteikumiem , kurus izstrādā un
apstiprina saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1014 “Ūdens objektu
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”, ņemot vērā iepriekšējo novada
pašvaldību pieņemtos lēmumus un Vides aizsardzības likuma nosacījumus.
MK noteikumu Nr. 796 1.pielikumā “Zivju tīklu limits ezeros”, ir noteikti Cēsu novada ezeru zivju
tīklu limiti un 4.pielikumā “Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpnēs” ir noteikts murdu skaits (sētas garums līdz
30m) Cēsu novada Alauksta ezerā.
Ņemot vērā, ka Mazā Bauža un Lielā Bauža ezeri atrodas uz Cēsu un Valmieras novadu robežas,
atbilstoši MK noteikumu Nr.796 5.punkam tika sagatavota un 18.05.2022 nosūtīta vēstule Nr.6.210/2022/2619 Valmieras novada pašvaldībai par zvejas limitu sadali. Valmieras novada pašvaldība, ņemot
vērā, ka Lielā Bauža (ar tīklu limitu 350m), gan Mazā Bauža ezeru (ar tīklu limitu 190m) Valmieras un Cēsu
novada robeža sadala divās līdzīgās daļās, MK noteikumu Nr.796 " 1.pielikumā noteiktos zivju tīklu limitus
Lielā Bauža un Mazā Bauža ezerā dalīt uz pusēm, tas ir, Lielā Bauža ezerā katra pašvaldība pārvalda 175 m
zivju tīkla limita, bet Mazā Bauža ezerā – 95 m zivju tīkla limita. Cēsu un Valmieras pašvaldības ir
noslēgušas vienošanos par zvejas rīku limita sadali .
Saskaņā ar Mazuma ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kuri ir izstrādāti
2016.gadā, Mazuma ezerā zvejas rīku limita piešķiršana nav atbalstāma.
Lai Ineša ezerā saglabātu zivju resursus, pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 10.panta
septīto punktu (2008.gada redakcijā) Cēsu rajona, Inešu pagasta pašvaldība 2008.gadā pieņēma lēmumu
rūpnieciskās zvejas rīkus Ineša pagastā nepiešķirt. No 2008.gada rūpnieciskā zveja Ineša ezerā nav
notikusi.
Vides aizsardzības likuma mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Vides aizsardzības likuma 3.pants nosaka, ka vides politiku valstī
veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības
principus:
piesardzības princips — ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja
aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību;
izvērtēšanas princips — jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi
vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība
vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības

prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz
attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.
Maksu par zvejas rīku limita izmantošanu pašvaldība nosaka pamatojoties uz MK noteikumu Nr.
1
918 2. pielikuma “Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu” II
nodaļu “Zveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos”. Zivju tīkla, par
katriem 5 metriem, maksa ir noteikta 2,85 EUR (divi euro 85 centi), bet zivju murda ar sētu, līdz 30
metriem, maksu 9,96 EUR (deviņi euro un 96 centi).
MK noteikumu Nr. 918 87.1 punkta pirmais apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība ar attiecīgu
lēmumu var divkāršot šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļā norādīto maksu par zvejas rīku limita vienu
vienību tās administratīvās teritorijas jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos, ņemot vērā vietējās zvejas
priekšrocības, tirgus pieejamību un zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu sastāvu nozvejā un, pamatojoties
uz šo, Vecpiebalgas novada dome 2010.gada 21.aprīlī ar domes sēdes lēmumu Nr.6, noteica maksu par
zivju tīkla, par katriem 5 metriem, maksu 5,70 euro, par zivju murda ar sētu, līdz 30 metriem, maksu 19,92
EUR, savukārt Pārgaujas novada dome 2018.gada 25.janvārī ar domes sēdes lēmumu Nr.12, par zivju tīkla
1 metru, bija noteikusi maksu 1,14 euro, kas sastāda 5,70 euro par katriem 5 metriem.
Izvērtējot divkāršās maksas lietderīgumu, turpmāk netiek noteikta divkārša maksa Cēsu novadā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.
796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4. un
5.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 14. punktu, un 2.1
pielikuma II nodaļu, Vides aizsardzības likuma 10.panta septīto punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 02.06.2022. (prot. Nr.6) un Finanšu komitejas 09.06.2022. (prot.
Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale,
Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav,
atturas nav, nolemj:
1. piešķirt zvejas rīku limitu sekojošos ezeros:
1.1. Alauksta ezers (Taurenes un Vecpiebalgas pag.) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 3465 metri;
1.2. Ilzes ezers (Taurenes pag.) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 150 metri;
1.3. Lielā Bauža ezers (Raiskuma pag.) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 175 metri, saskaņā ar
vienošanos, kas pievienota pielikumā;
1.4. Mazā Bauža ezers (Raiskuma pag.) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 95 metri, saskaņā ar
vienošanos, kas pievienota pielikumā;
1.5. Nedzis (Inešu pagasts) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 245 metri;
1.6. Stupēnu ezers (Taurenes pagasts) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 105 metri;
1.7. Tauns (Vecpiebalgas pagasts) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 250 metri;
1.8. Taurenes ezers (Taurenes pagasts) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 120 metri ;
1.9. Zobols (Vecpiebalgas pagasts) ar iedalīto zvejas tīklu garumu 300 metri.
2. Mazuma ezerā zvejas rīku limitus nepiešķirt .
3. Ineša ezerā zvejas rīku limitus nepiešķirt.
4. Noteikt Zivju tīkla, par katriem 5 metriem, maksu 2,85 EUR (divi euro 85 centi).
5. Noteikt Zivju murda ar sētu, līdz 30 metriem, maksu 9,96 EUR (deviņi euro un 96 centi).
6. Atzīt par spēku zaudējušu Vecpiebalgas novada domes 2010.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.6
7. Atzīt par spēku zaudējušu Pārgaujas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.12
8. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vides un klimata neitralitātes nodaļas
vides aizsardzības speciālistu sagatavot zvejas tiesību nomas līgumus, izdot zvejas atļaujas (licences) un
izdot zvejas žurnālus.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesības nomas
līgumus.
10. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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