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2019.gada 15.aprīlī
sēdes protokols Nr.4; 5.§

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā
(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada domē (turpmāk – dome) saņemts J. I. B., personas kods dzēsts
dzīvojošs dzēsts, 2019.gada 2.aprīļa iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju rūpnieciskajai
pašpatēriņa zvejai Kāpurkalna ezerā.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka Kāpurkalna ezers daļēji ietilpst J. I.
B., personas kods dzēsts, īpašuma sastāvā.
Atbilstoši Civillikuma 1102.pantam Kāpurkalna ezers ietilpst privāto ūdeņu
kategorijā, kurā zvejas tiesības pieder tā īpašniekam. Saskaņā ar 2007.gada 2.maija Ministru
kabineta Noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
14.3.1.apakšpunktā noteikto, zvejojot pašpatēriņam privātajos ūdeņos, zvejā aizliegts izmantot
vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 m
vai arī vairāk nekā divus 15 m garus tīklus.
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 2007.gada 2.maija Ministru
kabineta Noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
14.3.1.apakšpunktu, 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.790 “Noteikumi
par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 16. un 17.punktu, 2014.gada 23.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.2.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu, attīstības
komitejas 09.04.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.2), Jaunpiebalgas novada dome, atklāti
balsojot, “par” 8 deputāti –Lolita Zariņa, Madara Intenberga, Ilva Grauze, Dainis Šulcs, Aija
Sila, Raimonds Dombrovskis, Mārcis Jukēvics, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0
balsis, nolemj:
1. noteikt J. I. B., personas kods dzēsts, dzēsts, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību
limitu – 30 metru tīklu;
2. atļaujas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 15.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim.
Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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