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Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes 

ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā izsoles nolikums 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

rakstiska slēgta izsole pašpatēriņa zvejas tiesību iegūšanai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Nolikums). 

2. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos iegūšanas 

veids – rakstiska izsole (turpmāk – Izsole). 

3. Izsoles organizētājs – Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000052035, adrese: 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, (turpmāk – Pašvaldība).  

4. Izsoli rīko Ventspils novada domes izveidotā Licencēšanas komisija (turpmāk – arī Komisija), 

pamatojoties uz Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu  “Par Ventspils novada 

domes komisijas sastāvu noteikšanu” (sēdes protokols Nr.2, 3.§, 10.punktu), saskaņā ar 

Ventspils novada domes 2020.gada 24.septembra noteikumu Nr.3 “Par rūpnieciskās zvejas 

tiesību iznomāšanas kārtību Ventspils novadā” 3., 14., 16.punktu un pielikumu Nr.3. 

5. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma un 7.panta sesto daļu, 11.panta sesto un 

septīto daļu, 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., 33., 43., 44., 46.-48. un 50.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 8.punkta 8.2.apakšpunktu. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR IZSOLI 

6. Informācija par Izsoli un Nolikums publicējams Ventspils novada domes informatīvajā 

izdevumā “Ventspils Novadnieks” un internetā Pašvaldības oficiālajā tīmkeļvietnē 

www.ventspilsnovads.lv. 

7. Informāciju par Izsoli var saņemt pa tālruni 22029846 vai rakstot e-

pastā: ivita.meinarde@ventspilsnd.lv, licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei Ivitai 

Meinardei. 

 

III. IZSOLES PRIEKŠMETS UN SĀKUMA CENA 

8. Pašpatēriņa zvejas tiesību Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā – laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim – iegūšanai tiek 

izsolīti brīvie (neiedalītie) rūpnieciskās zvejas rīku limiti: 

8.1. Zvejas vieta - Jūrkalnes pagasts 

8.1.1. Zivju tīkls (100 m) 30 

8.1.2. Reņģu tīkls (100 m) 12 

8.1.3. Zivju āķi ( 50 gab. vai  100gab.) 350 

8.1.4. Lucīšu murds 0 

8.2. Zvejas vieta - Užavas pagasts  

8.2.1. Zivju tīkls (100 m) 27 

8.2.2. Reņģu tīkls (100 m) 20 

8.2.3. Zivju āķi ( 50 gab. vai  100gab.) 600 

8.2.4. Lucīšu murds 0 

8.3. Zvejas vieta - Vārves pagasts 

8.3.1. Zivju tīkls (100 m) 20 

8.3.2. Reņģu tīkls (100 m) 14 

8.3.3. Zivju āķi ( 50 gab. vai  100gab.) 500 
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8.3.4. Lucīšu murds 0 

8.4. Zvejas vieta - Tārgales pagasts 

8.4.1. Zivju tīkls (100 m) 129 

8.4.2. Reņģu tīkls (100 m) 74 

9.4.3. Zivju āķi ( 50 gab. vai  100gab.) 1900 

8.4.4. Lucīšu murds 2 

9. Izsolāmo zvejas rīku sākuma cena noteikta atbilstoši MK noteikumu Nr.918 2.1 pielikumā 

norādītajai maksai: 

9.1. zivju tīkls – EUR 7,11; 

9.2. reņģu tīkls – EUR 7,11; 

9.3. lucīšu murds – EUR 21,34; 

9.4. 50 gab. zivju āķi – EUR 4,98; 

9.5. 100 gab. zivju āķi – EUR 9,96. 

10. Izsoles rezultātā viens dalībnieks var nosolīt ne vairāk kā 1 zivju tīklu, 1 reņģu tīklu, 100 gab. 

zivju āķu un 1 lucīšu murdu. 

 

IV. IZSOLES DALĪBNIEKI 

11. Izsolē var piedalīties fiziska persona – pašpatēriņa zvejas tiesību pretendents,  kurš atbilst 

visām turpmāk norādītajām prasībām:  

11.1. deklarētā dzīvesvieta vai piederošais nekustamais īpašums atrodas Ventspils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

11.2. pildījis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma (turpmāk – Līgums), kura darbības 

termiņš 2021.gads, noteikumus un ievērojis zvejniecību regulējošo tiesību aktu prasības; 

11.3. tiesības dalībai Izsolē noteiktas Komisijas 2021.gada 2.novembra sēdes protokolā Nr.10. 

12. Izsolē nevar piedalīties persona, kura: 

12.1.  neatbilst Nolikuma prasībām; 

12.2. nav tiesību noslēgt Līgumu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikā 

normatīvajiem aktiem; 

12.3. 2021.gadā administratīvi sodīta par zvejniecības noteikumu pārkāpumiem. 

 

V. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

13. Dalībai Izsolē  pretendents iesniedz Pašvaldībā parakstītu pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši 

Nolikumam pievienotajam paraugam (pielikums Nr.1). 

14. Pieteikums Izsolei ir uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu noslēgt 

Līgumu ar Pašvaldību pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanai ar nosolītajiem zvejas rīku 

limitiem. 

15. Pieteikums iesniedzams: 

15.1. nosūtot pa pastu vai nododot personīgi (iemetot korespondencei paredzētajā  kastītē pie 

Pašvaldības administrācijas ēkas Skolas ielā 4, Ventspilī) vai nododot Piltenes pilsētas 

un Ventspils novada pagastu pārvaldēs, vai izmantojot kurjerdienesta pakalpojumus, un 

uz slēgtās aploksnes norādot šādu informāciju un atzīmes: 

15.1.1. “Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601”; 

15.1.2. Izsoles dalībnieka  vārds, uzvārds, adrese; 

15.1.3. “Pieteikums pašpatēriņa zvejas izsolei”; 

15.1.4. “Neatvērt līdz izsolei”. 

15.2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz elektronisko pasta adresi: 

izsoles@ventspilsnd.lv. 

16. Pašvaldība administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrs reģistrē saņemtos pieteikumus, 

norādot saņemšanas datumu, laiku un iesniegušo personu. Izsoles dalībnieks var saņemt 

pieteikuma apstiprinājumu zvanot pa tālruni 636-29450. Aploksnes un elektroniski iesniegtie  

pieteikumi netiek atvērtas līdz Izsoles sākumam.  

17. Pieteikums u.c. dokumenti Komisijai jāiesniedz valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie 

noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno 
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notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie 

noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām. 

18. Komisijai ir tiesības izvērtēt pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām. Komisija nepieņem 

pieteikumus un noraida cenu piedāvājumus: 

18.1. pieteikums iesniegts pēc Nolikumā noteiktā termiņa beigām; 

18.2. pieteikuma veidlapā nav norādītas visas ziņas; 

18.3. teksts pieteikumā nav izlasāms vai satur pretrunīgu informāciju; 

18.4. iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma prasībām; 

18.5. piedāvātās cenas apmērs ir mazāks par Nolikuma 9.punktā noteikto; 

18.6. pieteikums nav parakstīts; 

18.7. pieteikumu iesniegusi Nolikumā 11.punktā neminēta persona vai uz to attiecas 

Nolikuma 12.punktā noteiktie aprobežojumi dalībai Izsolē. 

19. Termiņš, kādā Pašvaldībā iesniedzami pieteikumi dalībai Izsolē – līdz 2021.gada 

12.novembra plkst.14.00. 

 

VI. IZSOLES NORISES VIETA, LAIKS UN KĀRTĪBA 

20. Izsoles norises vieta: Ventspilī, Skolas ielā 4. 

21. Izsoles sākums: 2021.gada 13.novembrī plkst. 08:00. 

22. Izsoles gaitu protokolē, ko veic Komisijas sekretārs. Izsoles protokolā norāda: 

22.1. Izsoles vietu un laiku; 

22.2. Komisijas sastāvu; 

22.3. izsolāmos rūpnieciskās zvejas rīkus un tā sākuma cenu; 

22.4. Izsoles dalībniekus un pieteikumos piedāvāto cenu; 

22.5. pieteikumus, kuri atzīti par nederīgiem un kuros ietvertais piedāvājums noraidāms; 

22.6. piedāvāto visaugstāko cenu un Izsoles dalībnieku, kurš to nosolījis. 

23. Pēc elektronisko pieteikumu izdrukāšanas un pēc aplokšņu atvēršanas, Komisija no 

iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda dalībnieku piedāvāto cenu sarakstu, noraida nederīgos 

piedāvājumus, kuri neatbilst Nolikuma prasībām, un nosaka personas, kuras  nosolījušas 

visaugstāko cenu par Nolikuma 8.punktā minētajiem zvejas rīkiem, kas pievienojams Izsoles 

protokolam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.  

24. Gadījumā, ja pēc pieteikumu atvēršanas konstatēts, ka vairāki Izsoles dalībnieki piedāvājuši 

vienādu augstāko cenu un izsolāmo rūpnieciskās zvejas rīku limitu konkrētajā pagastā ir 

mazāks  par zvejas rīku skaitu, par kuriem piedāvāta vienādā cena, Pašvaldība nosūta 

paziņojumu uz pieteikumā norādīto pretendenta e-pasta adresi, un uzaicina šos pretendentus 3 

(trīs) darba dienu laikā iesniegt jaunu cenu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 15.punkta 

prasībām. Uzskatāms, ka paziņojums saņemts elektroniskajā pastā dienā, kad tas nosūtīts uz 

Izsoles dalībnieka  e-pasta adresi. 

25. Pēc pieteikumu atkārtotas iesniegšanas termiņa beigām Komisija rīkojas Nolikuma 23.punkta 

paredzētajā kārtībā. 

26. Ja vairāki Izsoles dalībnieki atkārtoti piedāvājuši vienādu augstāko cenu par atlikušajiem 

zvejas rīkiem, un izsolāmo zvejas rīku limitu daudzums ir mazāks nekā atkārtoti izsolīto 

atlikušo limitu skaits, par kuriem piedāvāta vienādā cena, tad Komisija atzīst Izsoli par 

nenotikušu. 

 

VII. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

27. Dalībnieks, kurš nosolījis izsolīto zvejas rīku limitu, saņem izziņu norēķinam par Izsolē iegūto 

zvejas rīku limitu. Izziņā norādīta nosolītā zvejas rīku cena un tās samaksas kārtība (pielikums 

Nr.2). 

28. Izsoles dalībniekiem, kuri nosolījuši augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Nolikuma 27.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, jāsamaksā nosolītā maksa par 

zvejas rīku limitu Pašvaldības kasē vai bankas norēķinu kontā: AS “Swedbank” (SWIFT kods: 

HABALV22) Nr.LV04HABA0551 0257 83903. 
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29. Ja Izsoles dalībnieks Nolikuma 28.punktā norādītajā termiņā nav veicis maksājumu par 

nosolīto zvejas rīku limitu, viņš zaudē Izsolē iegūtās tiesības uz rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu pašpatēriņa zvejai. 

 

VIII. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

30. Komisija pieņem lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pēc Nolikuma 28.punktā 

paredzēto maksājumu izdarīšanas. 

31. Dalībniekam, kurš Izsoles rezultātā ieguvis tiesības slēgt Līgumu, jāierodas Pašvaldībā tā 

noslēgšanai līdz 2022.gada 31.janvārim. 

 

IX. NENOTIKUSI IZSOLE 

32. Izsole atzīstama par nenotikušu gadījumā, ja: 

32.1. informācija par Izsoli izziņota, pārkāpjot Nolikuma prasības; 

32.2. nav saņemts neviens pieteikums dalībai Izsolē; 

32.3. nav nosolīti visi zvejas rīku limiti; 

32.4. konstatēti Nolikuma pārkāpumi, kas ietekmējuši Izsoles norisi un rezultātus; 

32.5. dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, neveic samaksu Nolikumā paredzētajā termiņā vai 

atsakās no Līguma noslēgšanas; 

32.6. noskaidrots, ka nosolītājs ir tāda persona, kurai nebija tiesību piedalīties Izsolē. 

33. Lēmumu par Izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Komisija. 

 

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

34. Izsoles dalībnieku tiesības:  

34.1.  iesniegt pieteikumu par dalību Izsolē; 

34.2. saņemt nepieciešamo informāciju saistībā ar Izsoli un tās rezultātiem; 

34.3. iesniegt Izsoles organizētājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par 

Komisijas pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Nolikumu 

pārkāpumiem saistībā ar Izsoles norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu 

laikā pēc Izsoles dienas. 

35. Par jautājumiem, kas nav regulēti Nolikumā, lēmumu pieņem Komisija atbilstoši 

attiecināmajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
 

Ventspils novada domes 

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs                                                                   A.Zariņš 
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Pielikums Nr.1 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas  

pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā izsoles nolikumam 

(Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas  

2021.gada 2.novembrī sēdes protokols Nr.10 

 

Ventspils novada pašvaldībai 

 

FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS  

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS PAŠPATĒRIŅA ZVEJAI  

BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅOS VENTSPILS NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ RAKSTISKĀ SLĒGTĀ IZSOLĒ  

 

 

______________________________________________, personas kods _____________________ 
                                (vārds, uzvārds)                                               

Deklarētās dzīvesvietas adrese: ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Tālrunis:_______________, e-pasts: __________________________________________________                                 

 

Piesaku savu dalību rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes 

ūdeņos, kuri robežojas ar Ventspils novada _____________________ pagastu, slēgtā rakstiskā 

izsolē. 

Piedāvāju izsoles cenu (euro):  

 

     Zivju tīkls   _________________________ 

                      (summa ciparos ar atšifrējumu vārdos)                  

 

Reņģu tīkls _________________________ 

                     (summa ciparos ar atšifrējumu vārdos)                  

 

Zivju āķi    _________________________(norādīt skaitu 50 vai 100) 

                      (summa ciparos ar atšifrējumu vārdos)                  

 

Lucīšu murds _________________________ 

                      (summa ciparos ar atšifrējumu vārdos)                  

 

Ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Izsoles Nolikumu un lūdzu reģistrēt mani kā Izsoles dalībnieku. 

2. Piekrītu savai personas datu apstrādei dalībai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Izsolei un 

apliecinu, ka apņemos ievērot Izsoles noteikumus. 

3. Apliecinu, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un aktuālas. 

 

2021.gada _____.___________________   ______________________                                             

                         (paraksts) 
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Pielikums Nr.2 
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas  

pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā izsoles nolikumam 

(Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas  

2021.gada 2.novembra sēdes protokols Nr.10 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnd.lv 

 

Ventspilī 

2021.gada “_____.”___________ Nr.1.13./IZ_________ 

                                                                         IZZIŅA 

NORĒĶINAM PAR IZSOLĒ IEGŪTO RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMU 
                     

Izsolītās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nosolītājs: 

 

________________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

________________________________________________________________________________

(deklarētā adrese) 

Rakstiskā slēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolē, kas 2021.gada _______________ notika 

Ventspils novada pašvaldībā – Skolas ielā 4, Ventspilī, ieguva pašpatēriņa zvejas tiesības 

_____________________ pagastā, nosolot zvejas rīkus: 

 

Zivju tīklu _____________________________ 
                       (summa cipariem un vārdiem)    

          Reņģu tīklu ____________________________ 
                      (summa cipariem un vārdiem) 

                    Zivju āķus ______________________________ 
                                                            (skaits 50 vai 100)

 
(summa cipariem un vārdiem)               

                    Lucīšu murdu _________________________ 
                       (summa cipariem un vārdiem) 

 

Līdz 2021.gada _________________________ jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 

(reģistrācijas Nr.90000052035) kasē vai kontā Nr.LV04HABA0551025783903  (AS „Swedbank”; 

kods: HABALV22), norādot maksājuma mērķi: "Rūpnieciskās zvejas tiesību noma, vārds, 

uzvārds”: 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (kopsumma ar cipariem un vārdiem) 

Izsoles vadītājs – Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 

 

__________________________ /Andis Zariņš/ 
                                                             (paraksts)                                                                                                             


