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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 14.
2018.gada 18.janvāris

protokols Nr. 1.

LĒMUMS Nr. 15.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu L.M. pašpatēriņa
zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā
Izskatot Ķekavas novada pašvaldībā 2017.gada 12.decembrī saņemto L.M. iesniegumu
(Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr.1-6/17/6268) par rūpnieciskās zvejas tiesību
piešķiršanu pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā, konstatēts, ka L.M. atbilst Zvejniecības likumā noteiktajai personai, kurai
pašvaldība ir tiesīga iznomāt zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
- Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu,
- Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu un
2.pielikuma 12.punktu,
- Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunktu,
- Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.
apakšpunktu,
- Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Ķekavas novada, Ogres novada un Salaspils novada
savstarpēji 2013.gada 27.februārī noslēgtās vienošanās Nr.13/17 par zvejas limitu sadali Rīgas
ūdenskrātuvē (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēta ar kārtas numuru 21-22/13/78)
1.5.apakšpunktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2018.gada 10.janvāra sēdes
atzinumu
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis,
Medne, Nitišs, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),
„Pret” – nav, „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā, L.M., personas kods _, deklarētā adrese: _ Daugmales
pagasts, Ķekavas novads, piešķirot limitu 2018.gadam - 1 (vienu) murdu ar sētas garumu vai
spārnu atvērumu līdz 30 metriem.
2. Noslēgt ar _, personas kods _, līgumu par šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto
rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu, nosakot līguma termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz
2018.gada 31.decembrim.

3. Nosūtīt vienu šī lēmuma izrakstu _, personas kods _, deklarētā adrese: _, Daugmales pagasts,
Ķekavas novads.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie
personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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