APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2017.gada 22.februāra sēdes lēmumu
Nr.2/2017 §51
PAŠPATĒRIŅA ZVEJAS TIESĪBU NOMAS
IZSOLES NOLIKUMS
1. Izsoles pamatnoteikumi
1.1.

1.2.

Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā organizējama un
izsludināma slēgtā pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsole Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos, Saulkrastu novada teritorijā, pircēja noteikšanai. Izsolei tiek
nodoti pieci lucīšu murdu limiti.
Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un
septīto daļu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 ‘’Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtība’’ 13., 17., 43., 45. un 48.punktu, kas noteic, ka slēgta
izsole tiek izsludināta, ja uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejai ar zivju
murdu pieteikušies vairāki pretendenti.
2. Izsoles rīkotājs

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome), 2017.gada
22.februāra lēmumu Nr. 2 §51 apstiprinātā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles
komisija (turpmāk – Komisija).
3. Izsoles norises laiks un vieta
3.1. Izsole notiek 2017.gada 17.martā, plkst.12.00 Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
200.telpā, 2.stāva zālē.
3.2. Ar Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Domē,
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā, Domes mājas lapā internetā: www.saulkrasti.lv,
Domes informatīvajā izdevumā.
3.3. Sludinājums un nolikums par izsoli publicējams Domes ziņās un pašvaldības
mājaslapā internetā.
4. Izsoles objekts
4.1. Izsolē tiek izsolītas rūpnieciskās zvejas nomas tiesības ar zvejas rīku lucīšu
murds (pieci gabali) uz vienu gadu Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā.
4.2. Pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli, ar tiesībām noslēgt līgumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.
5. Izsoles pretendenti
5.1. Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām
piederošais nekustamais īpašums atrodas Saulkrastu novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā, un kuras ir iesniegušas Saulkrastu novada domē
iesniegumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu zvejai ar zvejas rīku lucīšu murds līdz
2016.gada 30.decembrim.
5.2. Ja Nolikuma 6. punktā minēto personu intereses pārstāv pilnvarota persona,
jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara.
5.3. Izsolē nedrīkst piedalīties fiziskas personas, kuras ir administratīvi sodītas
personas par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu izdarīšanu.

6. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
6.1. Izsoles dalībnieku reģistrēšanās līdz 2017.gada 17.marta plkst. 11:50 Saulkrastu
novada domē, Raiņa ielā 8, pie izsoles komisijas sekretāres. Izsoles dalībnieku
reģistrācija beidzas 2017.gada 17.martā plkst. 11:50.
6.2. Izsoles dalībnieki un to pilnvarotie pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotā
reģistrā, kurā norāda izsoles dalībnieka juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas
nr., juridisko adresi, kā arī uzrāda juridiskas personas reģistrācijas apliecību.
6.3. Ar šajā nolikumā 6.2.punktā noteikto reģistrācijas kārtību ir uzskatāms, ka izsoles
dalībnieks piekrīt izsoles organizētāja veiktajai personas datu apstrādei.
6.4. Pie reģistrācijas, izsoles dalībniekam tiek izsniegta izsoles dalībnieka solīšanas
karte, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram reģistrā ierakstītajam izsoles
dalībnieka kārtas numuram.
6.5. Līdz izsoles sākumam ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas.
6.6. Līdz izsoles sākumam Komisija izvērtē izsoles dalībnieku atbilstību izsoles
noteikumu prasībām.
7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Izsoles komisijas tiesības:
7.1.1. pieprasīt papildu informāciju no izsoles dalībnieka, kas piedalās izsolē;
7.1.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja
tiesībām;
7.1.3. veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā.
7.2. Izsoles komisijas pienākumi:
7.2.1. rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma noteikumus;
7.2.2. pēc izsoles iesniegt izsoles protokolus Domei apstiprināšanai;
7.2.3. informēt izsoles dalībniekus par izsoles rezultātiem.
8. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
8.1. Izsoles dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar izsoles Nolikumu un ar parakstu
apliecināt, ka tas ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
8.2. Izsoles dalībnieka pienākums ir ievērot Nolikuma prasības.
9. Izsoles norise
9.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas sastāva.
9.2. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar Komisijas sastāvu.
9.3. Komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, kuram nav
tiesību piedalīties izsolē, izskaidrojot Komisijas lēmumu.

9.4. Komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli, paziņo izsoles sākumcenu zvejas nomas
tiesību izsolei, kā arī soli – 20(divdesmit) euro, par kādu zvejas nomas tiesību izsoles
sākumcena tiks paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Zvejas nomas tiesību
sākumcena zvejai ar zvejas rīku lucīšu murds ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.918 ‘’Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtība’’ 2. pielikumu.
9.5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā
cena tiek ierakstīta protokolā.
9.6. Solīšana notiek šādā secībā:
9.6.1. solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim;
9.6.2. izsoles vadītājs, uzsākot izsoli, nosauc zvejas nomas tiesību ar zvejas rīku
izsoles sākumcenu;
9.6.3. izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru,
izsoles vadītājs paziņo solītāju reģistrācijas numurus un piedāvāto cenu;
9.6.4. ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto pēdējo augstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu;
9.6.5. pēdējais āmura piesitiens noslēdz izsoli un apliecina, ka pēdējais augstākais
solījums ir pieņemts.
9.7. Izsoles vadītājs nekavējoties uzaicina izsoles uzvarētāju ar savu parakstu izsoles
protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles
dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir
atteicies no nosolītajām zvejas nomas tiesībām ar attiecīgo zvejas rīku. Ja pirms tam
solīšanā piedalījās vairāki dalībnieki, izsoles vadītājs, izdarot attiecīgu ierakstu
protokolā, piedāvā pirkt zvejas nomas tiesības ar attiecīgo zvejas rīku iepriekšējam
solītājam par viņa nosaukto (nosolīto) cenu, par ko šis solītājs parakstās protokolā.
Izsoles uzvarētājs reizē ar parakstu protokolā, nodod savu kārtas numuru un tālākajā
izsolē nepiedalās.
9.8. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz
Domē dokumentu, kas apliecina samaksu par zvejas nomas tiesību iegūšanu izsolē
Domes norēķinu kontā LV18UNLA 0050 0219 37756 A/S SEB banka (kā maksājuma
mērķi norādot ‘’zvejas nomas tiesību izsoles samaksa’’).
9.9. Ja izsoles dalībnieks nav ievērojis šā nolikuma 9.8.punkta prasības, tad
neizpirktās zvejas nomas tiesības ar attiecīgo zvejas rīku nododamas atkārtotai izsolei.
9.10. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
9.10.1. izsolei nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;
9.10.2. izsolē piedalās vairāki izsoles dalībnieki un neviens no tiem nepārsola
izsoles noteikto sākumcenu.
9.11. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:
9.11.1.zvejas nomas tiesību izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šo nolikumu;
9.11.2. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā
norādīts publikācijās;
9.11.3. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē
vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums.
9.12. Komisija piecu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un
iesniedz Domei.
9.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.
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