
 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

NOLIKUMS 

Ventspils novads 

 

2015.gada 25.jūnijā                                 9 

          Nr.__________  

                                                                                                                                      (protokols Nr.55, 14.§) 

 

Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes 

ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  Zvejniecības 

likuma 5.pantu, ceturto daļu, Valsts 

pārvaldības iekārtas likuma 73.panta pirmās 

daļas 1.punktu  

 

I.Vispārīgie jautājumi 
 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā noslēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi, lai varētu 

nodarboties ar rūpniecisko zveju Baltijas jūras piekrastes ūdeņos (turpmāk - piekrastes ūdeņi), kas 

robežojas ar Ventspils novada administratīvo teritoriju, kuros Ventspils novada pašvaldība 

organizē vai pārrauga zvejas tiesību izmantošanu.  
 

2. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk- Zvejnieki), 

kuras veic pašpatēriņa zveju vai nodarbojas ar komerciālo zveju, nosakot zvejas rīku veidu, skaitu 

vai nozvejas apjomu un zvejas vietu. 
 

3. Lēmuma pieņemšana par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu piekrastes ūdeņos Ventspils 

novadā tiek deleģēta Ventspils novada pašvaldības domes Licencēšanas komisijai (turpmāk- 

komisija).  

 

II. Kārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
 

4. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes 

ūdeņos Ventspils novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz apmeklētāju pieņemšanas 

centrā vai pilsētu/pagastu pārvaldēs Ventspils novada pašvaldībai adresēts iesniegums (pielikums 

Nr.1), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. 

Juridisko personu iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija. 
 

5. Iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu jāiesniedz līdz katra gada 1.decembrim. 
 

6. Komisija viena mēneša laikā šā nolikuma Pielikumā Nr.1 minēto dokumentu saņemšanas pieņem 

lēmumu par pieprasījumu apmierināšanu vai noraidīšanu  līguma slēgšanai (pielikums Nr.4) un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu (pielikums Nr.5). 
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7. Lemjot par atļauju slēgt līgumu piekrastes ūdeņos Ventspils novadā, ņem vērā zvejniecību 

regulējošos ārējos normatīvos aktos noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais 

Zvejniekiem iedalītais zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto piekrastes ūdeņu zvejas 

rīku limitu.  
 

8. Līgums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek slēgts uz sekojošu laiku: 

8.1. ar Ventspils novada administratīvajā teritorijā reģistrētu juridisku personu, komerciālajai 

zvejai – uz  10   gadiem; 

8.2.  ar citās pašvaldībās reģistrētu juridisku personu, komerciālajai zvejai – uz 3 gadiem;  

8.3. pašpatēriņa zvejai fiziskai personai – uz 1 gadu. 

 

III. Zvejas rīku skaita limita sadalījums pa pagastiem Ventspils novada piekrastē 
 

9. Lai nodrošinātu ikgadējo zvejas rīku skaita limitu sadali piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar 

Ventspils novada administratīvo teritoriju, tiek ievērots zvejas rīku skaita limita sadalījums pa 

Ventspils novada pagastiem atbilstoši šī nolikuma 2.pielikumam. Ja izveidojas situācija, kad kādā 

no pagastiem nav iespējams nodrošināt vietējo zvejnieku pieprasījumu pēc zvejas rīku skaita 

limita komerciālai vai pašpatēriņa zvejai, bet citā pagastā zvejas rīku skaita limits nav izmantots, 

ar komisijas lēmumu var veikt grozījumus attiecīgā gada zvejas rīku skaita sadalē starp pagastiem. 

Ja izmaiņas nepieciešamas arī nākamā gada limitu sadalē, veicamas izmaiņas šī nolikuma 

2.pielikumā, kas apstiprināmas ar Ventspils novada domes lēmumu.  
 

10. Zvejas rīku limitu sadales un zvejas tiesību nomas piešķiršanas un sadales nosacījumi:  

10.1. zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai tiek iznomātas ar nosacījumu, ka gadījumā, ja zvejas 

rīku limits ir nepietiekams, lai apmierinātu visus zvejas nomu tiesību prasītājus, tad 

viena veida zvejas rīku izmantošana tiek atļauta ne vairāk par vienu rīku vienai 

personai, vai arī ne vairāk kā vienai personai no vienas mājsaimniecības (ar vienu 

deklarēto dzīves vietu);  

10.2.  ja tiek konstatēti pārkāpumi zvejas noteikumu ievērošanā, zvejas tiesību nomas 

līgums tiek lauzts un pašpatēriņa zvejnieks vai komerciālās zvejas zvejnieks zaudē 

savas priekšrocības nākošajā gadā un uz to vairs neattiecas vēsturiskā 

pārmantojamība; 

10.3.  lai pretendētu uz zvejas rīku limitu, zvejniekam obligāti jāuzrāda reģistrēta laivas 

dokumenti vai līgums par reģistrētas laivas nomu/patapinājumu. 

 

IV. Nomas maksas samaksas kārtība 
 

11. Maksa par zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz vienu gadu 

un norādītā līgumā pievienotajam ikgadējam protokolam, ņemot vērā zvejas rīku veidu un 

skaitu, kā arī zvejas vietu. 

12. Zvejniekiem zvejas tiesību nomas maksa pašpatēriņa zvejai jūrā jāveic pirms rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līguma un protokola saņemšanas, uzrādot maksājumu dokumentu, bet ne vēlāk kā 

līdz attiecīgā gada 15.aprīlim, bet komerciāliem zvejniekiem zvejai jūrā līdz zvejas tiesību 

izmantošanas uzsākšanai vai līdz attiecīgā gada 30.jūnijam. 
 

13. Ventspils novada pašvaldības administrācijas licencēšanas un vides pārvaldības speciālists 

pieprasa, vai Valsts Vides dienesta informācijā nav norādītas ziņas par zveju regulējošo 

normatīvo aktu pārkāpumiem un vai pieteikumu iesniegušie Zvejnieki veikuši zvejas tiesību 

nomas maksājumus par iepriekšējo periodu.  
 



14. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, 

kas darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai 

nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma 

nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 
 

15. Maksa par zvejas tiesību nomu iemaksājama zvejas tiesību nomas līgumā norādītajā Ventspils 

novada pašvaldības norēķinu kontā, Ventspils novada pašvaldības administrācijas Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā  vai Ventspils novada pašvaldības pilsētu/pagastu pārvalžu kasēs. 

 

V. Kārtība kādā tiek izsniegta atļauja iebraukšanai krasta kāpu aizsargjoslā 
 

16. Lai saņemtu atļauju (pielikums Nr.3) iebraukšanai krasta kāpu aizsargjoslā pa laivu pievešanas 

ceļiem, kas saistīti ar zveju, iesniegumā jānorāda transporta līdzekļa nosaukums, marka un valsts 

reģistrācijas numura zīme. Atļauju ir tiesīga saņemt juridiska, fiziska persona, kam ir noslēgts 

līgums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.  
 

17. Atļauja iebraukšanai Baltijas jūras piekrastes un krasta kāpu aizsargjoslā pa laivu pievešanas 

ceļiem maksa ir:  

17.1. Ventspils novada administratīvā teritorijā reģistrētai juridiskai personai 15,00 euro; 

17.2. citā administratīvā teritorijā reģistrētai juridiskai personai un deklarētai fiziskai personai 

30,00 euro.  
 

18.  Atļauja iebraukšanai Baltijas jūras piekrastes un krasta kāpu aizsargjoslā pa laivu pievešanas 

ceļiem tiek izsniegta katram zvejniekam, kurš noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumu uz vienu gadu:  

18.1. pašpatēriņa zvejai - 1 (vienam) transporta līdzeklim;  

18.2. komerciālai zvejai - 2 (diviem) transporta līdzekļiem.  

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        A.Mucenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 1 

Kārtība, kādā slēdzami  rūpnieciskās zvejas tiesību  

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 

Ventspils novada pašvaldībai 

______________________________________ 
 (juridiskās personas nosaukums vai 

fiziskās personas vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________ 

(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

_______________________________________ 
(adrese) 

 

____________________________LV -_______ 

telefons Nr. ____________________ 

i e s n i e g u m s  

Lūdzu piešķirt 201___. gadā sekojošus zvejas rīku limitus komerciālajai vai 

pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kuri robežojas ar Ventspils 

novada__________________ pagastu, :  

Zivju tīkli   ______ ;    Reņģu stāvvadi  ______ ;  

Reņģu tīkli   ______ ;    Zivju murdi   ______ ;  

Zivju āķi   ______ ;    Akmeņplekstes tīkli  ______ ;  

Lucīšu murdi  _______ ;    Plekstes vadi   ______ ;  

Mencu kvota  _______ . 

 

_______________________________________________________________________________ 
Transporta līdzekļa nosaukums, marka un reģistrācijas Nr. atļaujai iebraukšanai piekrastes kāpu zonā  

 

___________________________________________________________________________________________ 

                 ja iesniedzējs nav deklarēts Ventspils novadā - iesniedzēja nekustamā īpašuma adrese Ventspils novadā 

 

Pielikumā: Komerciālajai zvejai  -   Speciālās atļaujas (licences) kopija  

201___. gada ____. _________________  

     _________________  _________________________ 

      /paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.2 

Kārtība, kādā slēdzami  rūpnieciskās zvejas tiesību  

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 

Zvejas rīku skaita un mencu nozvejas apjoma limita sadalījums pa Ventspils novada pagastiem 

 

Pašvaldība, 

uz  kuras 

teritorijas 

piekrasti 

attiecas 

limits 

 

 

Reņģu 

stāvvadi 

 

 

Zivju 

murdi 

 

 

Lucīšu 

murdi 

 

 

Zivju 

tīkli 

 

 

Reņģu 

tīkli 

 

 

Zivju 

āķi 

 

 

Akmeņplekstu 

tīkli 

 

 

Zivju 

vadi 

 

 

Plekstu vadi 

 

Nozvejas limits (%) 

no piekrastei 

noteiktā kopējā 

pieļaujamā mencu 

nozvejas apjoma 

 

Tārgales 

pagasts 
 

 

7 

 

16 

 

25 

 

243 

 

105 

 

3200 

 

35 

 

1 

 

Skaits nav 

ierobežots 

 

1,33 

 

Vārves 

pagasts 

 

 

- 

 

1 

 

3 

 

53 

 

21 

 

1000 

 

15 

 

- 

 

Skaits nav 

ierobežots 

 

0,99 

 

Užavas 

pagasts 

 

 

- 

 

1 

 

15 

 

157 

 

51 

 

2200 

 

35 

 

1 

 

Skaits nav 

ierobežots 

 

2,62 

 

Jūrkalnes 

pagasts 

 

 

2 

 

2 

 

7 

 

156 

 

34 

 

300 

 

40 

 

- 

 

Skaits nav 

ierobežots 

 

10,42 

 

Ventspils 

novads 

 

 

9 

 

20 

 

50 

 

609 

 

211 

 

6700 

 

125 

 

2 

 

Skaits nav 

ierobežots 

 

15,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

Kārtība, kādā slēdzami  rūpnieciskās zvejas tiesību  

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 

ATĻAUJA NR.______ 
 

 

Iebraukšanai Baltijas jūras piekrastes  un krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē pa laivu 

pievešanas ceļiem, lai veiktu ar zveju saistītus darbus, ar transporta līdzekli (nosaukums, marka) ar 

valsts reģistrācijas numura zīme Nr. ____________. 

 

Pamatojums: Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ____. 

Atļauja izdota: Ventspils novada pašvaldībā. 

Atļauja derīga: Ventspils novada _________ pagasta administratīvajā teritorijā līdz 

201___.gada 31.decembrim.  

 

 

 

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs  __________________ M.Dadzis 

 

      Z.v. 
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Pielikums Nr. 4 
Kārtība, kādā slēdzami  rūpnieciskās zvejas tiesību  

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ........ 

 

Ventspilī                 20__. gada __. _____________ 

 
Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000052035, juridiskā adrese Skolas ielā – 4, Ventspilī, 

LV-3601, kas darbojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, tās licencēšanas komisijas priekšsēdētāja 

……………………… personā (turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses  

un Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem 

valdes priekšsēdētāja, locekļa ............. personā (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, vienojas par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 
Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz ……(….) gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības (turpmāk – 

zvejas tiesības) ......................, ........... pagastā, Ventspils novada iekšējo ūdeņos, kuras dod iespēju izmantot 

zvejā šim līgumam pievienotajā protokolā kārtējam nomas gadam (turpmāk – protokols; pielikums Nr.1) 

noteikto zvejas rīku skaita limitu. Protokols pievienojams šim līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa. 

Nosakot zvejas vietu, līgumam, ja nepieciešams, pievieno zvejas iecirkņa vai zvejas rīku izvietojuma shēmu. 

 

2. Iznomātāja pienākumi 

2.1. Iedalīt zvejas tiesību Nomniekam nozvejas limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu katram nomas 

termiņa gadam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo nozvejas apjoma limitu un (vai) 

pieļaujamo zvejas rīku skaita limitu. 

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemot papildu nozvejas limitu vai palielinot izmantojamo zvejas rīku 

skaita limitu. 

2.3. Ja tiek samazināts pieļaujamais nozvejas limits vai zvejas rīku skaita limits, bet ne Nomnieka vainas dēļ, 

nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret citiem līdzīgiem Nomniekiem. 

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto nozvejas limitu vai zvejas rīku skaita limitu, nodrošināt 

normatīvo aktu prasību izpildi, kas paredz gadījumus un nosacījumus vienpusējai limitu samazināšanai. 

3. Nomnieka pienākumi 

3.1. Izmantot iznomātās zvejas tiesības, nepārsniedzot protokolā norādīto nozvejas limitu un (vai) zvejas rīku 

skaita limitu, līgumā noteiktajā ūdenstilpē, tās daļā, zvejas rajonā vai zvejas vietā, kā arī ievērot ar Iznomātāja 

lēmumu vienpusēji samazināto zvejas limitu, ja tāds tiek pieņemts atbilstoši šā līguma 2.4.apakšpunktam. 

3.2. Šā līguma 4.punktā un protokolā noteiktajā kārtībā un termiņos kārtot zvejas tiesību nomas maksājumus. 

3.3. Nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas. 

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas noteikumiem. 

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt normatīvo aktu un kompetento valsts 

un pašvaldību institūciju izvirzīto prasību ievērošanu, tai skaitā attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, 

vides aizsardzību un tauvas joslas izmantošanu. 

3.6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus. 

3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām. 

3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem pēc 

viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus. 

 

4. Nomas maksa 

4.1. Zvejas tiesību nomas maksa neatkarīgi no nomas līguma kopējā termiņa tiek noteikta uz gadu, 

pamatojoties uz protokolā noteikto nozvejas apjoma limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu un ievērojot zvejas 

vietu vai zvejas rajonu. 

4.2. Zvejas tiesību nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību nomas 

maksas apmēru. 

4.3. Nomnieks, kam iedalīts zvejas rīku skaita limits zvejai Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes 

ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, maksu par nomu samaksā līdz attiecīgā gada 30.jūnijam protokolā noteiktajā 

kārtībā. 

4.4. Nomnieks, kam iedalīts nozvejas apjoms Baltijas jūrā un (vai) Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā 

arī citos Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, maksu par nomu samaksā līdz 

http://likumi.lv/doc.php?id=196472#p2.4
http://likumi.lv/doc.php?id=196472#p4
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attiecīgā gada 30.septembrim katru mēnesi proporcionālās daļās protokolā noteiktajā kārtībā, izņemot šā līguma 

4.5.apakšpunktā minētos gadījumus. 

4.5. Ja Nomniekam iedalītais nozvejas limits attiecas uz zivju sugām, par kurām zvejas tiesību nomas maksu 

nosaka pēc faktiskās nozvejas apjoma, maksu par nomu samaksā atbilstoši mēneša faktiskajai nozvejai līdz 

nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam. 

4.6. Nomnieks, kam iedalītas zvejas iespējas trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti 

nolīgumi zivsaimniecības jomā, nomas maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu maksā atbilstoši 

nolīgumā ar attiecīgo trešo valsti noteiktajam maksas apmēram un kārtībai. 

4.7. Ja Nomnieks maksu par zvejas tiesību nomu nesamaksā šā līguma 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā vai 

protokolā noteiktajos termiņos, aprēķina kavējuma naudu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā zvejas atļaujas (licences) izmantošana saskaņā 

ar zvejniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiek apturēta vai anulēta un zvejas tiesību nomas turpmāka 

izmantošana atlikta līdz parāda dzēšanai. 

4.8. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atbilstoši šā līguma 

2.4.apakšpunktam ar Iznomātāja vienpusēju lēmumu vai ar Nomnieka piekrišanu tiek samazināts nozvejas limits 

vai zvejas rīku skaita limits, nomas maksa, kas līdz samazinājuma noteikšanas dienai jau ir samaksāta saskaņā ar 

protokolu, netiek pārrēķināta. Ja nozvejas apjoma limits tiek iemainīts vai nodots citam nomniekam, šā otra 

nomnieka zvejas tiesību nomas maksas apmērs tiek samazināts par iemainīto vai nodoto limita daļu, par kuru 

jau ir samaksāta zvejas tiesību nomas maksa. 

4.9. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts nozvejas apjoma limits (arī ja limits 

tiek iemainīts vai saņemts no cita nomnieka) vai izmantojamā zvejas rīku skaita limits, maksa par nomu tiek 

aprēķināta un maksāta atsevišķi protokolā noteiktajā kārtībā. Papildlimits apmaksājams 10 dienu laikā pēc tā 

noformēšanas protokolā. Ja nozvejas apjoma limits iemainīts vai saņemts no cita nomnieka, Nomnieks apmaksā 

tikai to papildlimita daļu, par kuru otrs nomnieks nav samaksājis zvejas tiesību nomas maksu. 

 

5. Nepārvaramas varas apstākļi 

5.1. Šā līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus iepriekš 

nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

5.2. Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar 

jauniem normatīvajiem aktiem un tiesību aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu 

un tiesību aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā. 

5.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, triju darbdienu laikā par šādiem apstākļiem 

rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā norāda, cik ilgā laikposmā ir iespējama līgumā noteikto saistību izpilde, 

un pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta valsts institūcija 

un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar 

nokavēšanos, vainīgais kompensē radušos zaudējumus. 

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ tiek aizkavēta 

vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai 

pusei. 

 

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Šis līgums ir spēkā no 20____.____________līdz 20____.________________. 

6.2. Pusēm vienojoties normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līguma darbību var apturēt. 

6.3. Līguma darbības apturēšana nemaina šā līguma 6.1.apakšpunktā noteikto līguma darbības termiņu. 

 

7. Līguma darbības izbeigšanās 

7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies pārmērīgs zaudējums. Pusei, 

kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda. 

7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu rakstiski paziņot Nomniekam, ja 

Nomnieks: 

7.3.1. nepilda šā līguma noteikumus; 

7.3.2. pārkāpj zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvos aktus; 

7.3.3. savas zvejas tiesības nodevis trešajām personām; 

7.3.4. sešu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav sācis šajā līgumā noteiktās darbības iznomāto zvejas 

tiesību reālai izmantošanai. 

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus; 
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7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to labumu, ko var dot šis 

līgums. 

7.5. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot Zvejniecības likuma 

8.pantu. 

 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šā līguma darbības gaitā, Iznomātājs un Nomnieks risina 

sarunu ceļā, sagatavojot atbilstošu sarunu protokolu. 

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa pēc piekritības. 

 

9. Papildu prasības Nomniekam 

9.1. Papildu prasības Nomniekam, ievērojot ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzības vajadzības un 

vietējos sociāli ekonomiskos apstākļus pēc Iznomātāja un Nomnieka vienošanās: 

9.1.1. ūdenstilpes un tās piekrastes joslas hidroekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi: 

__________________________________________________________________________________; 

9.1.2. zivju krājumu atražošana (zivju ielaišana) ________________________________________; 

9.1.3. zivju krājumu aizsardzība: ____________________________________________________; 

9.1.4. prasības zivju realizācijā (vietējā tirgus nodrošināšana): _____________________________; 

9.1.5. citas prasības: ______________________________________________________________. 

 

10. Noslēguma nosacījumi 

10.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo līgumu un uzņemties tajā 

noteiktās saistības. 

10.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šā līguma saistības, Iznomātājs dod viņam 

priekšroku, slēdzot jaunu līgumu vai pagarinot šā līguma darbību uz jaunu periodu. 

10.3. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. 

10.4. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šajā līgumā un tā pielikumos 

noteikto savstarpējo saistību saturu un izpildi, izņemot informāciju, kuras sniegšana paredzēta zivsaimniecības 

nozares darbību regulējošos normatīvajos aktos un citos normatīvajos aktos. 

10.5. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka. 

10.6. Līgums sastādīts uz ___ lapām un tam pievienoti: 

10.6.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols nr.____; 

10.6.2. _____________________________; 

10.6.3. _____________________________; 

10.6.4. _____________________________. 

  

11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti: 

Iznomātājs                                          

Ventspils novada pašvaldība, 

Reģ. Nr. 90000052035,  

Skolas ielā – 4, Ventspils, LV-3601,  

Tālrunis 63629450 

e-pasts info@ventspilsnd.lv 

 

____________________________ 

Nomnieks 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p8
mailto:info@ventspilsnd.lv
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Pielikums Nr.5 

Kārtība, kādā slēdzami  rūpnieciskās zvejas tiesību  

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols Nr.____ 

par zvejas limitu un nomas maksu 20____.gadā 

 

Noslēgts _______________________ , ________________________ 
   (datums)      (vieta) 

Nomnieks, īstenojot līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu (nozvejas limits vai/un zvejas rīku skaita limits) 
 

________________________________________________________________________________ 
(ūdenstilpe, tās daļa, zvejas rajons vai vieta) 

un kārto nomas maksājumus šādā apmērā: 

Nr. 

p.k. 

Limita, papildlimita 

piešķiršanas datums 

Limita, 

papildlimita 

objekts 

(zivju suga 

vai zvejas 

rīks) 

Limita 

vienība 

(tonna, 

gabals, 

metrs) 

Zvejas dienu 

skaits (ja 

paredzēts) 

Limita 

apjoms 

(tonnas, 

gabali, 

metri) 

Nomas 

maksa par 

limita 

vienību 

(euro) 

Nomas 

maksa par 

limitu, 

papildlimitu 

(euro) 

Papildmaksājumi 

saskaņā ar līgumu 

vai protokolu 

(atvieglojumi) 

(euro) 

Kopējā 

nomas 

maksa  

(euro) 

Kopējā 

maksa 

(euro) 

Iznomātāja 

paraksts 

Nomnieka 

paraksts 

                          

                          

                          
 

1. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildu nosacījumiem:  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Līgumslēdzēju pušu rekvizīti: 
 

    Iznomātājs                                             Nomnieks 

Ventspils novada pašvaldība,       ________________________ 

Reģ. Nr. 90000052035,  

Skolas ielā – 4, Ventspils, LV-3601,       __________________________ 

Tālrunis 6362945 

e-pasts info@ventspilsnd.lv       __________________________ 

 

____________________________      __________________________ 

mailto:info@ventspilsnd.lv

