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Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.
15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās:
Deputāti -

Sēdē nepiedalās

Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Sarmīte Leščinska
Inese Birska
Ēriks Astičs
Olga Maļavkina
Aleksejs Ivanovs
Aldis Tihovskis
Viesturs Rancāns
(iemesls nav zināms)

Sēdē pieaicinātas personas –
budžeta ekonomiste ZINAĪDA PAVLOVA
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par ‘’Saistošie noteikumi nr.10 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2016. gada
saistošajos noteikumos nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2016. gadam’’’’
apstiprināšanu.

2.Par Ciblas novada pašvaldības 2016. gada

saistošo noteikumu Nr. 11 "Ciblas novada

pašvaldības domes budžets 2017. gadam" apstiprināšanu
3.Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
5.Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
7.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2017. gadam
8.Par nedrošo parādu norakstīšanu un izslēgšanu no budžeta bilances
9.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
10.Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.8 ’’Grozījumi

Ciblas novada domes

2015.gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 ‘’’’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas
novadā’’’.’
11.Par ‘’Saistošie noteikumi Nr. 12 ’’Grozījumi
decembra

saistošajos

noteikumos

nr.14

Ciblas novada domes

‘’Par pašvaldības

2015.gada 28.

pabalstiem Ciblas

novadā’’’’apstiprināšanu.
12.Par Ciblas novada

Ezersalas internātpamatskolas

direktora vietnieku un direktora

mēneša algas likmi no 2017. gada 01. janvāra
13.Par ēdināšanas izdevumiem Ciblas novada izglītības iestādēs
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi nr.10 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2016. gada
saistošajos noteikumos nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2016. gadam’’’’
apstiprināšanu.
/Z.Pavlova/
Saskaņā ar 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas 13.punktu, 46.panta 1.daļas
un 21.panta 1.daļas 2.punkta prasībām,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2016.
gada
saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2016.gadam"’’
saskaņā ar pielikumu.

2.§
Par Ciblas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr. 11 "Ciblas novada
pašvaldības domes budžets 2017. gadam" apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta
2.punktu, 46. pantu, saskaņā ar 29.03.1995. LR likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 16. panta
prasībām, noklausoties domes ekonomistes Z.Pavlovas ziņojumu par Ciblas novada pašvaldības
2016. gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2016.
gadam",
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Aldis Tihovskis, Olga Maļavkina, PRET- 1- Aivars Rikums, ATTURAS- 1 Aleksejs Ivanovs, DOME NOLEMJ:
1.1.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības 2016. gada saistošos noteikumus Nr.11 “Ciblas
novada pašvaldības domes budžets 2017. gadam’’ saskaņā ar pielikumu.
Uzdot novada pašvaldības ekonomistei Zinaīdai Pavlovai trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas nosūtīt rakstiski vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
3.Izskatot I. P., personas kods ***, pilnvarotās personas E. Ģ., personas kods ***, 25.11.2016.
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību, novada dome secina, ka
nekustamais īpašums ar kadastra nr. 6844-004-0577 sastāv no divām zemes vienībām 6,8 ha
kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0577, 6844-004-0579).
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos
īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6844-004-0577 6,8 ha kopplatībā,
zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0579

3.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0579 piešķirt nosaukumu
„Baltie Kalni”.
3.3.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0579 noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3.4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0577 piešķirt nosaukumu
‘’ Ābelītes’’.
3.5.Noteikt paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0577 iepriekšējo
zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15. pants nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, tāpēc novada pašvaldības kapsētu
teritorijas ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.1.Atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’Kapsētas‘’, kadastra nr. 6898-001-0147, Zvirgzdenes
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0146 0,97 ha platībā
4.1.1.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0146 0,97 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu ‘’Zvirgzdenes kapi’’ un izveidot jaunu īpašumu
4.1.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0146 0,97 ha platībā
noteikt zemes lietošanas mērķi – 0907 - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku
un krematoriju apbūve
4.2.Atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’Kapsētas‘’, kadastra nr. 6898-001-0147, Zvirgzdenes
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-007-0083 0,5 ha platībā
4.2.1.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-007-0083 0,5 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu ‘’Ražanovas kapi’’ un izveidot jaunu īpašumu
4.2.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-007-0083 0,5 ha platībā noteikt
zemes lietošanas mērķi – 0907 - Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve

4.3.Atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’Kapsētas‘’, kadastra nr. 6898-001-0147, Zvirgzdenes
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0153 0,4 ha platībā
4.3.1.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0153 0,4 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu ‘’Seļekovas kapi’’ un izveidot jaunu īpašumu
4.2.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0153 0,4 ha platībā noteikt
zemes lietošanas mērķi – 0907 - Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve
5.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot E. L., personas kods ***, 15.12.2016. iesniegumu par zemes nomastiesību pārtraukšanu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pārtraukt E. L., personas kods ***, 29.05.2009.zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0141 1,7 ha platībā nomu.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
/V.Tabūne/
Izskatot SIA ‘’A.’’, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, 02.12.2016. vēstuli ‘’Par zemes ierīcības
projekta saskaņošanu’’, kurā tiek lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ‘’
Jaunaudze’’, kadastra nr. 6898-006-0060, novada dome iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, 02.08.2016.
Ministru Kabineta noteikumu nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 27. , 28.
pantu, 20.06.2006. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācijaun nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ 16. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
6.1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ‘’ Jaunaudze’’, kadastra
nr. 6898-006-0060, adrese: Seļekova, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.
6.2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Jaunaudze A’’.
6.3.Atdalītajai zemes vienībai ‘’Jaunaudza A” noteikt zemes lietošanas mērķi – 1101 – Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
7.§

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2017.
gadam
/J.Dombrovskis/
7.1.Izskatot IK ‘’R. B.’’, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, 2016. gada 12.decembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Ludzas ezers ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos
ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot
šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju
vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un
maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz 12.04.1995. "Zvejniecības likums" 7. panta 2. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem nr. 1374 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos’’, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem nr. 1374 noteikto trīsuļodu kāpuru
limitu Ciblas novada pašvaldībai piešķirts šāds trīsuļodu kāpuru limits – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu
13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.

Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo
zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu.
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts
zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā
noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā
kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts
zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
7.1.1.Nodot nomā IK ‘’R. B.’’, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 31.12.2019.
7.1.2. Iedalīt IK ‘’R. B.’’, reģ. Nr.***, juridiskā adrese: ***, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas
ezerā trīsuļodu kāpuru limitu 2017.gadam – 100 kg (2 rāmji).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
7.2.Izskatot SIA ‘’B.’’, reģ. Nr. ***, juridiskā adrese: ***, 2016. gada 29.decembra iesniegumu ar
lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Ludzas ezers ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos
ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot
šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju

vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un
maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz 12.04.1995. "Zvejniecības likums" 7. panta 2. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem nr. 1374 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos’’, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem nr. 1374 noteikto trīsuļodu kāpuru
limitu Ciblas novada pašvaldībai piešķirts šāds trīsuļodu kāpuru limits – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu
13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo
zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu.
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts
zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā
noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā

kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts
zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
7.2.1.Nodot nomā SIA ‘’B.’’, reģ. Nr. ***, juridiskā adrese: ***, rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 31.12.2019.
7.2.2. Iedalīt SIA ‘’B.’’, reģ. Nr. ***, juridiskā adrese: ***, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas
ezerā trīsuļodu kāpuru limitu 2017.gadam – 150 kg (3 rāmji).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
8.§
Par nedrošo parādu norakstīšanu un izslēgšanu no budžeta bilances
/I.Piraga/
Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumu Nr. 1486 ‘’Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti’’ 99., 100. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Norakstīt un noņemt no uzskaites komunālo pakalpojumu nedrošo parādu EUR 1217,82 (viens
tukstotis divi simti septiņpadsmit euro un 82 euro centi).
9.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot J. P, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 23.11.2015. iesniegumu ar lūgumu anulēt
S. L., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***, jo persona minētajā adresē faktiski nedzīvo
un nav tiesiska pamata būt deklarētai minētajā adresē, novada dome secina :

Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var
iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem J. P., personas kods ***,
nostiprinājis īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu *** adrese: : ***.
To apliecina Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Pušmucovas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
nr. ***.
20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums’’ 3. pants nosaka, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības,
svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka S. L., personas kods ***,
04.07.2011. deklarējusi dzīvesvietu adresē: ***. Deklarēšanās tiesiskais pamats – vienošanās ar īpašnieku.
Viņai attiecībā uz deklatētās dzīvesvietas nekustamo īpašumu nav noslēgts īres vai nomas līgums un
saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra ziņām S. L. īpašuma lietošanas
tiesības nav ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu. Minētā
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas tiesiskais pamats ir noteikts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.pantā. Atbilstoši tā pirmajai daļai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
Pārbaudot apstākļus, pie kādiem notikusi deklarēšanās, dome nekonstatē, ka, deklarējot dzīvesvietu
īpašumā, persona būtu sniegusi nepatiesas ziņas.
Izvērtējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra sniegto informāciju, netika konstatēts, ka
S. L. būtu ieguvis īpašuma lietošanas tiesības uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata ar J. P., un viņam būtu tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā
īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome konstatē, ka attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 1. punktu, 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Anulēt S. L., personas ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***

Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

10.§
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.8’’Grozījumi Ciblas novada domes
2015.gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 ‘’’’Par pašvaldības pabalstiem
Ciblas novadā’’’.’
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Ciblas novada pašaldības saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2015.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas
novadā”” vērtējumu
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Izdarīt šādus precizējumus saistošajos noteikumos Nr.8 ’’Grozījumi Ciblas novada domes
2015.gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 ‘’’’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas
novadā’’’:
1.Saistošo noteikumu 5. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’5.Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1.vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18. Novembra svētkos;
5.2.Otrā pasaules kara veterāniem (maija mēnesī);
5.3.pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;
5.4.vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu;
5.5.jubilejas pabalsts – dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā:
5.6.pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
5.7.vienreizējs pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;
5.8.vienreizējs pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem;
5.9.vienreizējs pabalsts malkas iegādei;
5.10. veselības aprūpes pabalsts;
5.11. Ziemassvētku dāvanu pabalsts;
5.12. vienreizējs pabalsts aizbildnim.
5.13.Veselības uzlabošanas pabalsts;
5.14. Apbedīšanas pabalsts;
5.15. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm.’’
2. 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’7. Svītrot saistošo noteikumu VII nodaļu’’

3. precizēt saistošo noteikumu 32.3 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
’’32³ Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz personas iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinošo
dokumentu kopijas no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čekam par medikamentu iegādi klāt
jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos
ir jābūt norādītiem personas datiem.’’
4.saistošo noteikumu 32.9 punktā svītrot vārdu „vienreizējs”;
5.saistošo noteikumu 32.9punktu papildināt ar vārdu „pieprasīšanas” aiz vārda „pabalsta”.
11.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr. 12 ’’Grozījumi Ciblas novada domes 2015.gada 28. decembra
saistošajos noteikumos nr.14 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’
apstiprināšanu.
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 ‘’’’Grozījumi Ciblas novada domes 2015. gada 28.
decembra saistošajos noteikumos nr.14 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ saskaņā ar
pielikumu.
11.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
3.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
11.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc
saistošo noteikumu Nr.12
pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
11.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
11.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
11.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
11.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
12.§
Par Ciblas novada Ezersalas internātpamatskolas direktora vietnieku un
direktora mēneša algas likmi no 2017. gada 01. janvāra
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. punktu, 05.07.2016. MK
noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Inese Birska,
Aldis Tihovskis, Olga Maļavkina, PRET- nav, ATTURAS- 3- Ēriks Astičs, Aivars Rikums,
Aleksejs Ivanovs , DOME NOLEMJ:

Noteikt Ciblas novada Ezersalas internātpamatskolas direktora vietnieku un direktora
mēneša algas likmi no 2017. gada 01. janvāra:
1) Direktors – EUR 1050.00
2) Direktora vietnieks izglītības jomā – EUR 1050.00
13.§
Par ēdināšanas izdevumiem Ciblas novada izglītības iestādēs
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
13.1.Visiem 1.-4. klašu skolēniem segt faktiskās ēdināšanas izdevumu daļu, kas pārsniedz
pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai līdzekļu apmēru pilnā apjomā no
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
13.2. Visiem 5.-12. klašu skolēniem segt faktiskās ēdināšanas izdevumus pilnā
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.

apmērā no

13.3.Visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem segt faktiskās ēdināšanas izdevumus pilnā
apmērā no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
13.4.Atļaut izglītības iestāžu pedagogiem un apkalpojošajam personālam izmantot iestādes
ēdināšanas pakalpojumus sakarā ar mācību procesa nepārtrauktību. Apmaksu iekasēt saskaņā ar
aprēķināto ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksu.
13.5. Ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķins ir lēmuma pielikumā un ir tā nēatņemama
sastāvdaļa.
Sēdi beidz plkst. 17.00
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2017. gada 05. janvārī

