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RŪPNIECISKĀS (PAŠPATĒRIŅA) ZVEJAS TIESĪBU NOMAS RIEBIŅU NOVADA 

RUŠONAS PAGASTA BICĀNU, JAŠAS, KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ 

SALKAS, SALMEJA UN LIELĀ OSTROVA EZEROS ATKLĀTĀS IZSOLES 

NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 14. panta otrās daļās 3. punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta piekto un 

sesto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.., 33., 43. – 50.punktu un 

saskaņā ar 2016. gada 15.marta Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 5&13  

 

1. Izsoles pamatnoteikumi 

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsludināma un 

rīkojama pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Riebiņu Novada Rušonas pagasta Bicānu, 

Jašas, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā Ostrova ezeros atklātā 

izsole. 

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem: 

1.2.1. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 7. panta sesto daļu, kas nosaka, 

iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam 

komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo 

zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš 

noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā 

pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām 

personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums 

atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka 

publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai 

zivju murdu limitu; 

1.2.2. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta sesto daļu, kas nosaka, ka ja 

pieļaujamais nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu 

skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un 

fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību 

izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums#piel1


par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai 

zvejas atļauju (licenču) izsoli; 

1.2.3. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, kas nosaka, ka 

izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā 

likuma 7. panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā 

(slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas 

apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu; 

1.2.4. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 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; 

1.2.5. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 33. punkts nosaka, ka, ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes 

nomas vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas, rīko ūdenstilpes nomas 

konkursu vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli un nomas iesnieguma 

iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku; 

1.2.6. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 44. punkts nosaka, ka pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu 

un publicē to plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā pašvaldības mājas lapā internetā; 

1.2.7. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 45. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole nevar būt 

par pamatu iepriekš noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 

pārtraukšanai, ja vien zvejas limita samazinājums konkrētos ūdeņos vairs nedod 

iespēju nodrošināt jau iznomāto rūpnieciskās zvejas tiesību turpmāku izmantošanu 

visiem nomniekiem un tiek rīkota slēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību izsole atbilstoši 

šo noteikumu 48. punktam; 

1.2.8. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 46. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli rīko šo 

tiesību iznomātājs attiecīgās pašvaldības personā atbilstoši šo noteikumu 13. 

punktam; 

1.2.9. Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”48. punktu, kas nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā 

noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgtā izsole, un tajā piedalās tikai tās fiziskās un 

juridiskās personas, kurām ir iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un 

kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu; 



1.2.10. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 50. punkts nosaka, ka rīkojot rūpnieciskās zvejas tiesību izsoli, šo 

noteikumu 2.1 pielikumā norādīto maksu izmanto kā izsoles sākuma cenu; 

1.2.11. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 21. pielikumā norādītās maksas dubultošanu, saskaņā ar 2016. gada 19. 

aprīļa Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr.3(protokola Nr.6); 

1.2.12. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. 

punkts, kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri 

nav minēti šo noteikumu 1.un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar 

zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds 

atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita: 

Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

Lielais Ostrovas ezers 60 m – 4 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

2. Izsoles rīkotājs 

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar 2016. gada 8.decembra Riebiņu novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu Nr. 263 izveidotā izsoles komisija. 

3. Izsoles norises laiks un vieta  

3.1. Izsoles norises vieta: Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules iela 8, 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 2017. gada 8. augustā plkst. 10.00. 

4. Izsoles objekts 

4.1. Izsolē tiek izsolīts Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11. punktā noteiktais rūpnieciskās zvejas tīklu limits: 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

Lielais Ostrovas ezers 60m - 4 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

5. Viena rūpnieciskās zvejas rīku izsoles vienība rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai 

ir:  

5.1. 1(viens) murds 25 m garumā un 14 (četrpadsmit) zvejas rīki 25 m garumā vai 1 murds, 

ar acu izmēru ne mazāku par 30 mm, 4(četri) tīkli - viena tīkla garums 15 m. 

6. Izsoles pretendenti 

6.1. Izsolē var piedalīties Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētas juridiskas 

personas, kā arī fiziskas personas.  

6.2. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem 

ir vienādi. 

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Izsoles komisijas tiesības. 

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē; 

7.1.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas izsoles noteikumos. 

7.2. Komisijas pienākumi: 

7.2.1. Sniegt informāciju par izsoles kārtību, vietu un laiku; 

7.2.2. Rīkot izsoli, ievērojot izsoles noteikumus. 

7.2.3. Apstiprināt izsoles protokolus. 

7.2.4. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem. 

8.2. Pretendentiem ir pienākums ievērot izsoles noteikumu prasības. 

9. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana 



9.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Riebiņu novada domē pie sekretāres, Saules iela 

8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā 

www.riebini.lv un beidzas 2017. gada 8. augustā plkst. 9.50. 

9.2. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā dalībnieku reģistrācijas 

sarakstā, kur norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu. Pretendenta pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda 

pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. 

9.3. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu 

prasībām. 

9.4. Administratīvi sodītām personām par zvejas noteikumu pārkāpumu netiek dotas 

tiesības piedalīties rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolē saskaņā ar rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līguma nosacījumiem. 

9.5. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu 

prasībām. 

9.6. Pretendenti, kuri atbilst izsoles noteikumu prasībām, tiek atzīti par izsoles 

dalībniekiem un tiem atļauts piedalīties izsolē. 

9.7. Līdz izsoles sākuma ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas. 

10. Dalības maksa 

10.1. Dalības maksa ir EUR 10.00 (desmit euro). Dalības maksa, norādot mērķi – Dalības 

maksa zvejas tiesību nomas atklātajā izsolē, jāieskaita Riebiņu novada domes, Saules iela 

8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB 

bankas norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857. Dalības maksa uzskatāma par 

iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 

reģistrācijas termiņa beigām, maksājuma uzdevumu uzrādot Riebiņu novada domē. 

10.2. Dalības maksa netiek atmaksāta. 

11. Izsoles norise 

11.1. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar komisijas sastāvu. 

11.2. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka viņš ir personiski ieinteresēts izsoles norisē un izsoles uzvarētāju noteikšanā. 

Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties pie izsoles 

turpmākas norises.  

11.3. Izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja 

izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, 

ka šis izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē. Pēc tam personas, kas ieradušās uz izsoli, 

izlozē dalībnieka kartīti ar numuru, ar kādu piedalīsies izsolē. Izloze tiek, veikta tādā 

secībā, kādā dalībnieki reģistrējušies izsolei saskaņā ar noteikumu 9.1. punktu. 

11.4. Izsoles laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, 

kuram no pretendentiem nav tiesību piedalīties izsolē. Šādam pretendentam tiek 

izskaidrots komisijas lēmums. 

11.5. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties 

izsolē vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto 

kārtību, tiek izraidītas no zāles. 

11.6. Izsoles veids – atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

http://www.riebini.lv/


11.7. Kopējais zveju rīku limits tiek izsolīts vienā kopējā izsolē. Izsolāmās vienības 

sākumcena vienam zvejas tīkla limitam 25 m garumā vai 1 murdam – EUR 28.50 

(divdesmit astoņi euro 50 centi), privātajās ūdenstilpnēs EUR 17.50 (septiņpadsmit euro 

10 centi). 

Publiskie ezeri: Izsolāmās vienības 

sākumcena vienam 

zvejas rīka limitam   

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:   

Jašas ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Pašvaldības privātie ezeri:   

Lielais Ostrovas ezers 60 m - 4 tīkli (viens zvejas 

tīkla limits  15 m garumā) 

EUR 17.10 

(septiņpadsmit euro 10 

centi) 

11.8. Izsoles solis EUR 5.00 (pieci euro). 

11.9. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, par kādu paaugstināms 

vienreizējs maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu, un iesāk un 

turpina solīšanas procesu ar jautājumu „Kurš sola izsoles soli?”. 

11.10. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieks paceļ savu dalībnieka kartīti, kas nozīmē, ka 

izsoles dalībnieks sola izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāju nosolīto summu. 

11.11. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja 

neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

11.12. Nenosolītais zvejas rīku limitu daudzums tiek piedāvāts atklātā izsolē 

noteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību”49. punktam, kas nosaka, ja tiek pilnībā apmierināti 

to fizisko un juridisko personu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pieprasījumi, kurām 



saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, 

atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē. 

11.13. Katrs izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas rīku limitu, apstiprina ar parakstu 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā un izsoles protokolā savu solīto cenu. 

11.14. Viens izsoles dalībnieks izsoles rezultātā var iegūt vairāku zvejas rīka limitu 

vienā ūdenstilpnē, izņemot pašvaldības privātajās ūdenstilpnēs, atbilstoši Ministru 

kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.8. un 7.9. punktam. 

11.15. Maksu - solīto cenu par zvejas tiesību nomu samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc izsoles Riebiņu novada domes, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu 

pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB bankas norēķinu kontā 

LV12UNLA0050005638857 norādot mērķi- par zvejas tiesību nomu ___________ 

ezerā, maksājuma uzdevumu uzrādot Riebiņu novada domē. 

11.16. Ja izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā ieguvis tiesības slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā nav samaksājis solīto cenu, bet ar parakstu ir 

apstiprinājis dalībnieku reģistrācijas sarakstā savu solīto cenu, tas zaudē tiesības slēgt 

zvejas tiesību nomas līgumu. Šādā gadījumā izsoles komisija piedāvā slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu nākamajam pretendentam, kurš par šo tīkla limitu solījis otru augstāko 

cenu. 

11.17.  Riebiņu novada domes izveidotā komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu 

laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

11.18. Izsoles rezultātus apstiprina Riebiņu novada dome.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts) Pēteris Rožinskis 
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