
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības 

informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
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VENTSPILS  NOVADA  DOMES 

LICENCĒŠANAS  KOMISIJA 

SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2023.gada 12.janvārī         Nr.1 

 

Sēde sākta plkst.10.00 

 

Sēdi vada - 

Komisijas priekšsēdētājs      Andis Zariņš 

 

Protokolē - 

Komisijas locekle                 Ivita Meinarde 

 

Piedalās - 

Komisijas locekļi:  Andris Stepanovičs  

       Agris Bileskalns 

       Gendrihs Šķesters 

                Elvijs Ziemelis         

 

A.Zariņš iepazīstina ar Licencēšanas komisijas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu pašpatēriņa piekrastes zvejā Tārgales pagastā. 

2. Par atļaujas izsniegšanu biedrībai “SK Krauķi”  publisku pasākumu rīkošanai. 

 

A.Zariņš ierosina Licencēšanas komisijas sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu:. 

1. Par rūpnieciskās zvejas limitu – zivju vadu iedalīšanu piekrastes zvejā Tārgales pagastā. 

 

Sēdes vadītājs aicina komisijas locekļus balsot par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR 6 balsis (A.Zariņš, A.Stepanovičs, A.Bileskalns, G.Šķesters, 

E.Ziemelis, I.Meinarde); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

Ventspils novada domes Licencēšanas komisija n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2023.gada 12.janvāra Licencēšanas komisijas sēdes darba kārtību: 

1. Par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu pašpatēriņa piekrastes zvejā Tārgales 

pagastā. 

2. Par atļaujas izsniegšanu biedrībai “SK Krauķi”  publisku pasākumu rīkošanai. 

mailto:info@ventspilsnd.lv


3. Par rūpnieciskās zvejas limitu – zivju vadu iedalīšanu piekrastes zvejā Tārgales 

pagastā. 

 

1.§  

PAR RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LIMITU IEDALĪŠANU PAŠPATĒRIŅA 

PIEKRASTES ZVEJĀ TĀRGALES PAGASTĀ 

(A.Zariņš)  

 

       *** 

 

2.§ 

PAR ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU BIEDRĪBAI “SK KRAUĶI” PUBLISKU 

PASĀKUMU RĪKOŠANAI 

 (A.Zariņš) 

 

        Ventspils novada pašvaldība 2023.gada 6.janvārī saņēmusi biedrība  “SK Krauķi”, 

reģ.Nr.50008131891, biedrības pārstāves Ivetas Milbergas-Šķēles, juridiskā adrese: Lidotāju 

iela 22-15 Ventspils, LV-3602, iesniegumu (reģ.Nr.IN388), kurā izteikts lūgums izsniegt 

atļauju organizēt 2023.gada 22.janvārī, 2023.gada 29.janvārī, 2023.gada 4.februārī, 

2023.gada 11.februārī, 2023.gada 25.februārī un 2023.gada 11.martā publiskajiem 

pasākumiem – “SK Krauķi ziemas autosprints 2023”   rīkošanai nekustamajā īpašumā 

“Krauķu trase”, Ugāles pagastā, Ventspils novada administratīvajā teritorijā.  

       Ventspils novada domes Licencēšanas komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos 

dokumentus, un Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešajā daļā 

paredzētajā kārtībā veikusi pārbaudi atbilstoši šā likuma 6.panta prasībām, konstatē: 

- pasākuma organizators -  biedrība  “SK Krauķi”, reģ.Nr.50008131891,   adrese: 

Lidotāju iela 22-15 Ventspils, LV-3602; 

- par tehnisko drošību atbildīga persona – K.M., personas kods ***, adrese: ***, 

tālr.***; 

-  par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona – S.I., personas kods ***, 

dzīvesvietas adrese: ***, tālr.***; 

- kārtības uzturētāji – I.M., personas kods ***, adrese: ***, tālr.***; 

- pasākuma veids un mērķis – organizēt Krauķu kausu autokrosā, popularizēt 

autosportu, ļaujot auto entuziastiem izbaudīt braukšanu ziemas trasē; 

- pasākuma vieta, datums un laiks – nekustamā īpašuma “Krauķu trase”, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, 2023.gada 22.janvārī, 2023.gada 29.janvārī, 2023.gada 4.februārī, 

2023.gada 11.februārī, 2023.gada 25.februārī un 2023.gada 11.martā no plkst.10.00 

līdz plkst.17.00; 

- plānotais pasākumu apmeklētāju skaits – 200, dalībnieku skaits - 25; 

- pasākuma norises vietas īpašnieka – Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja rakstiska 

piekrišana pasākuma rīkošanai ir saņemta; 

- no nodevas samaksa  organizētājs atbrīvots, jo ir nekomerciāla rakstura izklaides 

pasākums; 

- citu publisku pasākumu pieteikumi biedrības “SK Krauķi” organizētajā sacensību 

norises vietā un laikā nav saņemti; 

- sacensību norises vietas (trases) “Krauķu trase” un galvenā tiesneša licences kopijas. 

Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu 

pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas šā likuma prasības un izlemj 

jautājumu par atļaujas izsniegšanai pasākuma rīkošanai. Ministru kabineta  2007.gada 8.maija 

noteikumu Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” 6.punkts nosaka, ka  par civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas esību publisku pasākumu laikā atbild pasākuma organizators, līdz ar ko 

nepieciešams noslēgt civiltiesisko apdrošināšanu pirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.  

       Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.-67., 70., 76., 

79.pantu, Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, Publisku izklaides un svētku pasākumu 



drošības likuma 7.panta trešo un sesto daļu, 8.panta pirmo un trešo daļu, 9.pantu, kā arī 

ievērojot Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnijā nolikuma Nr.7 „Ventspils novada 

domes Licencēšanas komisijas nolikums” 2., 3.punkta, 30.punkta 30.3.apakšpunkta un 

36.punkta nosacījumus, 

 

atklāti balsojot: PAR 6 balsis (A.Zariņš, A.Stepanovičs, A.Bileskalns, G.Šķesters, 

E.Ziemelis, I.Meinarde); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

Ventspils novada domes Licencēšanas komisija n o l e m j: 

 

1. Izsniegt biedrībai “SK Krauķi”, reģ.Nr.50008131891, juridiskā adrese: Lidotāju iela 22-

15 Ventspils, LV-3602, atļauju publiskajiem pasākumiem – “SK Krauķi   ziemas 

autosprints 2023”  rīkošanai, nekustamā īpašuma  “Krauķu trase”, Ugāles pagastā, 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā 2023.gada 22.janvārī, 2023.gada 29.janvārī, 

2023.gada 4.februārī, 2023.gada 11.februārī, 2023.gada 25.februārī un 2023.gada 

11.martā laikā no plkst.10.00 līdz plkst.17.00. 

 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētajam publiskā pasākuma organizētajam pirms atļaujas 

saņemšanas tā rīkošanai, iesniedzama Ventspils novada pašvaldībā civiltiesiskās 

atbildības obligātā apdrošināšanas polises kopija. 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā otrajā 

dienā pēc nosūtīšanas uz elektroniskā pasta adresi. Lēmumu adresāts un trešās personas 

var pārsūdzēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, 

Ventspilī, LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja birojam (L.Zernevica) 

sagatavot un Administratīvai nodaļai (I.Kalenda) triju darbdienu laikā pēc komisijas sēdes 

protokola parakstīšanas tā izrakstu: 

4.1.nosūtīt biedrībai “SK Krauķi”, elektroniskā pasta adrese: parvadajumi2@inbox.lv; 

4.2.nodot Ugāles pagasta pārvaldei (H.Mendrišora). 

 

3.§  

PAR RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LIMITU – ZIVJU VADU IEDALĪŠANU 

PIEKRASTES ZVEJĀ TĀRGALES PAGASTĀ 

(A.Zariņš) 

 

       Ventspils novada pašvaldība 2022.gada 21.decembrī saņēmusi IK “Dalle”, 

reģ.Nr.41202022502, adrese: Ķirķraga iela 28, Roja, Talsu novads, LV-3264 iesniegumu 

(reģ.Nr.IN28766), ar lūgumu piešķirt rūpnieciskās zvejas rīku limitus zvejai Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos – 1 zivju vadu Ventspils novada administratīvajā teritorijā Tārgales pagastā.  

       Ventspils novada domes Licencēšanas komisija, savas kompetences ietvaros izpildot 

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.punktā pašvaldībām deleģētās pārvaldes uzdevumu un izskatījusi lietas 

materiālus, konstatē, ka minēto pieteikumu iesniegušā persona atbilst Zvejniecības likuma 

7.panta sestajā daļā paredzētajām prasībām, proti, ir komersants, kurš darbojas attiecīgās 

pašvaldības teritorijā, un kuram, iznomājot zvejas tiesības, ir priekšroka nododot (iznomājot) 

rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālai zvejai. Ievērojot Zvejniecības likuma 11.panta piekto 

ar indeksu “divi” daļu, pašvaldība juridiskajām un fiziskajām personām iznomāto zvejas 

tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku skaita limitu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos. 

       Saskaņā ar MK noteikumu Nr.918 14., 69. un 71.punktu, iznomājot rūpnieciskās zvejas 

tiesības, ievēro attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.1375) 2.pielikuma 9.punktā un Ventspils novada domes 2020.gada 24.septembra 
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noteikumu Nr.3 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ventspils novadā”, kas 

izdots saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.pantu un apstiprināts ar Ventspils novada domes 

lēmumu (sēdes protokols Nr.71, 1.§), (turpmāk – Noteikumi), 3.pielikumā noteiktajam kopējo 

zvejas rīku skaita limita sadalījumam, Ventspils novada Tārgales pagastā Baltijas jūras 

piekrastē rūpnieciskās zvejas rīku limitu skaits – 1 zivju vads, no kuriem līdz 13.01.2023. t.i., 

lēmuma pieņemšanas brīdī, neiedalīti (brīvi) – 1 zivju vads. Ventspils novada pašvaldība ir 

saņēmusi pieteikumu 1 zivju vada limitu iedalīšanai Tārgales pagastā. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.-67., 

70., 76., 79.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta sesto daļu un 11.panta 

trešo daļu, piekto ar indeksu “divi” daļu, MK noteikumu Nr.918 13.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 5.punktu, kā arī ievērojot Noteikumu 1.-3., 9., 20., 21.punkta un Ventspils 

novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma Nr.7 (apstiprināts ar Ventspils novada domes 

25.06.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.55, 11.§)) 30.punkta 30.10.apakšpunkta un 

36.punkta nosacījumus,  

 

atklāti balsojot: PAR 6 balsis (A.Zariņš, A.Stepanovičs, A.Bileskalns, G.Šķesters, 

E.Ziemelis, I.Meinarde); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

Ventspils novada domes Licencēšanas komisija n o l e m j: 

 

1. Iedalīt komerciālai zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rūpnieciskās zvejas rīku limitu 

IK “Dalle”, reģ.Nr.41202022502, (adrese: Ķirķraga iela 28, Roja, Talsu novads, LV-3264) 

– 1 zivju vadu komerciālai zvejai Baltijas jūras piekrastē Ventspils novada Tārgales 

pagastā. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā astotajā 

dienā pēc tā reģistrēšanas nodošanai pastā nosūtīšanai adresātam vienkāršā pasta sūtījumā. 

Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Ventspils novada domes Administratīvo 

aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja birojam (L.Zernevica) sagatavot 

un Administratīvai nodaļai (I.Kalenda) triju darbdienu laikā pēc komisijas sēdes protokola 

parakstīšanas tā izrakstu nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā IK “Dalle”, adrese: Ķirķraga iela 

28, Roja, Talsu novads, LV-3264. 

 

Sēde slēgta plkst.11.00 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       A.ZARIŅŠ 

 

Komisijas sekretāre                    I.MEINARDE 

 

 

 

 

 


