
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.gada___.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.         
"Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā" 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas zvejniecības 

normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 

7.panta otro daļu, 10.panta piekto daļu, 11. panta pirmo, otro daļu, 10. panta 

piekto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem 
Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos". 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā 

nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai 

komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upē un ezeros Augšdaugavas 

novada teritorijā. 
Saistošos noteikumos norādīti un precizēti normatīvie akti ar papildus 

noteikumiem, pašvaldību lēmumi, iesniegumu iesniegšanas kārtība un 

Līgumu noslēgšana, zvejas rīki, to skaits un maksa, licenču izsniegšana 

komerczvejai, pienākumi, zvejniecības un vides aizsardzības prasību 

ievērošanai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Tiešie ieguvēji Augšdaugavas novada uzņēmēji, kuri nodarbojas ar 

komerczveju, un iedzīvotāji. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties 
Augšdaugavas novada pašvaldības attiecīgajā pagasta pārvaldē, kuras 
teritorijā atrodas ūdenstilpne, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā, ja zvejas 
nomas tiesības tiek pieteiktas ūdenstilpnēs, kas atrodas Beberenes pagastā, 

Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, Pilskalnes pagastā, Prodes pagastā, 

Subates pilsētā un Šederes pagastā. 
Augšdaugavas novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vai Ilūkstes 

pilsētas administrācijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) 

vai faktisko rīcību var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības 



izpilddirektoram. Izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Augšdaugavas 

novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

Saistošie noteikumi tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis" un Augšdaugavas novada mājaslapā 

www.augsdaugavasnovads.lv. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 


