LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Ciblas novadā

2018.gada 26.martā

Sēde sasaukta plkst. 8.30
Sēdi atklāj plkst.
8.30
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – domes izpilddirektore

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Inese Birska
Rudīte Valtere
Sarmīte Leščinska
Aldis Tihovskis
Ēriks Astičs
Sēdē nepiedalās

Māris Trukšāns
(darba darīšanās)
Aleksejs Ivanovs
(iemesls nav zināms)

Sēdē pieaicinātas personas
1. Mārīte Romanovska – attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1. Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu

2.Par izmaiņām amatu sarakstā
3.Par adreses piešķiršanu un adreses maiņu
4.Par adreses piešķiršanu telpu grupai
5.Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
6.Par pašvaldībai piekritīgas zemes nomas tiesību pārreģistrāciju
7.Par zemes piešķiršanu nomā
8.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
9.Par nekustamo īpašumu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu
10.Par 22.02.2018. sēdes lēmuma Nr.2 ‘’Par neapbūvētas zemes vienības nodošanu
atsavināšanai’’ atcelšanu
11.Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Cielavas’’ atsavināšanu
12. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
13.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES
ezerā 2018.gadam
14.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.
gadā
15.Par ‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs’’ apstiprināšānu.
16.Par nedrošo parādu norakstīšanu un izslēgšanu no budžeta bilances
17.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai MUIZINIEKU GRĀVI 0,9 km no
CIRMAS EZERA ezerā 2018. gadā

1.§
Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
/M.Romanovska/
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi
2017.gada 1.decembra lēmumu Nr. 01.6-11/17/188-e par Ciblas novada domes projekta „Ciblas
vidusskolas stadiona pārbūve” ar identifikācijas Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 iesnieguma
apstiprināšanu.
Projekta „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” kopējās izmaksas pēc iepirkuma procedūras
noslēgšanās sastāda EUR 201 447,50.
Publiskais finansējums projekta realizēšanai ir EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro).
Projekta realizācijai nepieciešams Valsts kases aizdevums EUR 201 447 (divi simti viens tūkstotis
četri simti četrdesmit septiņi euro).

atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases EUR 201 447 (divi
simti viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro) uz piecpadsmit gadiem ar atlikto
pamatsummas maksājumu no 01.11.2018. saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2.§
Par izmaiņām amatu sarakstā
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Pamatojoties uz LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2.
punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 46.
pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Izdarīt izmaiņas 2018.gada amatu sarakstā (apstiprināts ar 21.12.2017. domes sēdes lēmumu
nr.16) un noteikt :
Amata nosaukums Prof.kods Saime
līmenis
Autoceļu uzraugs

Vienību
skaits

Mēneša amatalga

0,50

840

Darba alga
mēnesī
420

3.§
Par adreses piešķiršanu un adreses maiņu
/V.Tabūne/
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu nr. 698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 8. punktu, 9. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
3.1.Dzivojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0020-001
adresi: ‘’Lakstenieki’’, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads (klasifikatora kods
105916511),
mainīt uz adresi:
Franča Kempa iela 5A, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.
3.2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0020 un
ēkām ar kadastra apzīmējumiem
6898-005-0020-002,

6898-005-0020-003,
6898-005-0020-004,
6898-005-0020-005,
6898-005-0020-006,
6898-005-0020-007,
6898-005-0020-008,
6898-005-0020-009
apstiprināt adresi:
Franča Kempa iela 5, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads (klasifikatora kods
106759131)
3.3.Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā zemes vienībai kadastra apzīmējumu 6898-0050020 dzēst adresi: Franča Kempa iela 5, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
4.§
Par adreses piešķiršanu telpu grupai
/V.Tabūne/
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu nr. 698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 8. punktu, 9. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.1.Daudzdzīvokļu mājas ar adresi: ‘’Žubītes’’ Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.1.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143008001 piešķirt adresi: ‘’Žubītes -1’’,
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.1.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143008002 piešķirt adresi: ‘’Žubītes -2’’,
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.2.Daudzdzīvokļu mājas ar adresi:
novads,

‘’Kaktiņi’’ , Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas

4.2.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143012001
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.2.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143012002
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.2.3.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143012003
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.2.4.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143012004
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
4.2.5.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68980080143012005
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,

piešķirt adresi: ‘’Kaktiņi -1’,’
piešķirt adresi: ‘’Kaktiņi -2’’,
piešķirt adresi: ‘’Kaktiņi -3’’,
piešķirt adresi: ‘’Kaktiņi -4’,
piešķirt adresi: ‘’Kaktiņi -5’’,

5.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot I. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 05.01.2018. iesniegumu par zemes
nomas tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Pārtraukt I. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 25.09.2009. zemes nomas līgumu
par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-001-0121
0,6908
ha platībā nomu.
6.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes nomas tiesību pārreģistrāciju
/V.Tabūne/
Izskatot I. K., personas kods ***, ddeklarētā dzīvesvieta: ***, 15.03.2018. iesniegumu par zemes
nomas tiesību pārreģistrāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās
lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā”,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Pārreģistrēt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0214
daļu 3,0 ha platībā nomu no J. K., personas kods ***, vārda uz meitas I. K., personas kods
***, vārda nomu uz 10 gadiem sakarā ar J. K. nāvi.
7.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/V.Tabūne/
7.1.Izskatot SIA Tele 2 pilnvarotā pārstāvja SIA ’’BM-projekts’’, reģistrācijas Nr. 40103196966,
juridiskā adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002, valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla 2018.gada 21.
marta iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā mobilo telekomunikāciju sakara masta būvniecībai
(augstums līdz 60 m, iežogotā platība – 80 m2), lai nodrošinātu labāku Tele 2 mobilo
telekomunikāciju pārklājumu un ātrāku datu pārraidi, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par
pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

7.1.1.Piešķirt SIA Tele 2 nomā pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6898-005-0217 daļu 0,1 ha platībā mobilo telekomunikāciju sakara masta
būvniecībai (augstums līdz 60 m, iežogotā platība – 80 m2), lai nodrošinātu labāku Tele 2
mobilo telekomunikāciju pārklājumu un ātrāku datu pārraidi, uz 10 gadiem.
7.1.2.nekustamajam īpašumam – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0217
daļai 0,1 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - 1201- Ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
7.2. Izskatot z.s.’’G.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, īpašnieka R. T. 2018.gada 27.
februāra iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par
pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt z.s.’’G.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, nomā pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0111 daļu 5,3 ha platībā, 6898-008-0111
daļu 1,0 ha platībā, 6898-001-0241 daļu 2,7 ha platībā uz 10 gadiem.
8.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Izskatot SIA ‘’A.’’, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: ***, 2018. gada 19. februāra iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LIZES’’, kadastra nr.6898-008-0152, zemes vienības
un izveidot jaunus nekustamos īpašumus, novada dome secina, ka 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 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
8.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LĪZES’’ ar kadastra Nr. 6898-008-0152,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-001-0149, zemes vienību 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0066 un
zemes vienību 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0216

8.2.Atdalītajai:
1)zemes vienībai 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0149 piešķirt nosaukumu
‘’PORTLAND’’,
2)zemes vienībai 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0066 piešķirt nosaukumu
‘’VESTLAND’’,
3)zemes vienībai 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0216 piešķirt nosaukumu
‘’NORDLAND’,
8.3.Jaunizveidotajam;
1) nekustamajam īpašumam‘’PORTLAND’’ 0,81 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898001-0149 noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība
2) nekustamajam īpašumam’VESTLAND’’ 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-0020066 noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība
3) nekustamajam īpašumam ‘’NORDLAND’, 4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898008-0216 noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība
9.§
Par nekustamo īpašumu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Izskatot SIA ‘’M.’’, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: ***, 2018. gada 15. marta iesniegumu ar
lūgumu apvienot nekustamo īpašumu ‘’SILIŅI’’, kadastra nr.6866-002-0014, ar nekustamo
īpašumu ‘’KĀRKLIŅI’’, kadastra Nr.6866-002-0022,
un izveidot jaunu nekustamo īpašumu,
novada dome secina, ka 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 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.1.Atļaut apvienot nekustamo īpašumu ‘’SILIŅI’’, kadastra nr.6866-002-0014, 8,5 ha
platībā ar nekustamo īpašumu ‘’KĀRKLIŅI’’, kadastra Nr.6866-002-0022 3,7 ha platībā un
izveidot jaunu nekustamo īpašumu.

9.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam atstāt nosaukumu ‘’SILIŅI’’.
10.§
Par 22.02.2018. sēdes lēmuma Nr.2 ‘’Par neapbūvētas zemes vienības nodošanu
atsavināšanai’’ atcelšanu
/V.Tabūne/
Izskatot M. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 10.03.2018.iesniegumu ar lūgumu
atcelt lēmumu par pašvaldībai piekritošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0287 1,7
ha platībā Ciblas novada Ciblas pagastā, nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz 19.05.1994.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Atcelt Par 22.02.2018. sēdes lēmumu Nr.2, 3.§ ‘’Par neapbūvētas zemes vienības nodošanu
atsavināšanai’’
11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Cielavas’’ atsavināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5. panta
pirmo daļu, 8. panta otro, sesto un septīto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, saskaņā ar novada domes
21.12.2017. sēdes lēmumu nr. 16 (protokols nr.16, 12.§) par nodošanu atsavināšanai Ciblas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu-zemes vienību ‘’CIELAVAS’’ ar kadastra apzīmējumu 6890-0040082 3,21 ha platībā, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, Ciblas novada pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijas 19.03.2018. protokolu Nr.1,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
11.1. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’CIELAVAS’’ ar kadastra nr. 6890-004-0093,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, nosacīto cenu EUR 2078,00 (divi tūkstoši septiņdesmit
astoņi euro un 00 euro centi)
11.2.Slēgt Pirkuma līgumu ar A. Č., personas kods ***
11.3.Pirkuma līgumā iekļaut nosacījumus:
11.3.1.Īīpašuma pirkuma cena EUR 2078,00 (divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 00 euro
centi)
11.3.2.Īpašuma tiesības Pircējs var iegūt tikai pēc pirkuma cenas samaksas un Pirkuma līguma
noslēgšanas
11.3.3.Visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz Pircējs.

11.4.Pilnvarot domes priekšsēdētāju Juri Dombrovski parakstīt Pirkuma līgumu un
Nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz A. Č., personas
kods ***, vārda.
12.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
/S.Leščinska/
Izskatot Iepirkumu komisijas locekļa ANDRA MIKLUCĀNA, personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ***, 2018. gada 07. marta iesniegumu par atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekļa
penākumu pildīšanas, pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. panta 24. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās -1- Inese Birska, DOME NOLEMJ:
12.1.Izslēgt no Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli ANDRI MIKLUCĀNU.
12.2.Iekļaut Iepirkumu komisijas sastāvā GUNTU STOLERI un apstiprināt Iepirkumu
komisiju šādā sastāvā :
Komisijas riekšsēdētājs – Skaidrīte Gaile
Komisijas locekļi Ilona Cibuļska
Aina Borisovska
Gunta Stolere
Inese Birska

13.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2018.gadam
/J.Dombrovskis/
13 .1.Izskatot A. R., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 06. marta iesniegumu par zvejas
limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 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.
Noteikumu Nr.918 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.

Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, 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. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
13.1.1.Nodot A. R., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā.
13.1.2.Iedalīt A. R., personas kods ***, adrese: ***, pašpatēriņa zvejai 2018.gadā 1
murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
13.2.Izskatot Z. R., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 06. marta iesniegumu par zvejas
limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 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.
Noteikumu Nr.918 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.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, 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. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
13.2.1.Nodot Z. R., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā.
13.2.2.Iedalīt Z. R., personas kods ***, adrese: ***,
murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

pašpatēriņa zvejai 2018.gadā 1

13.3.Izskatot L. Š., personas kods ***, adrese: ***, 2017. gada 10. maija iesniegumu par zvejas
limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 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.
Noteikumu Nr.918 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.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, 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. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5. 2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
13.3.1.Nodot L. Š., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā.
13.3.2.Iedalīt L. Š., personas kods ***, adrese: ***,
murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

pašpatēriņa zvejai 2018.gadā 1

14.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018. gadā
/J.Dombrovskis/

14.1.Izskatot N. Š., personas kods ***, adrese: ***, 2017. gada 10. maija iesniegumu ar lūgumu
iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1 (vienu) zivju
murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS LUDZAS ezers ir
publiskais ezers. 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 un 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.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
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, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
14.1.1.Nodot N. Š., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

14.1.2. Iedalīt N. Š., personas kods ***, adrese: ***, pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ
LUDZAS ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
14.2,Izskatot V. J., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 01. marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1 (vienu) zivju
murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS LUDZAS ezers ir
publiskais ezers. 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 un 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.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
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, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
14.2.1.Nodot V. J., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

14.2.2. Iedalīt V. J., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ
LUDZAS ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
14.3.Izskatot F. Š., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 01. marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1 (vienu) zivju
murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS LUDZAS ezers ir
publiskais ezers. 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 un 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.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
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, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību

izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
14.3.1.Nodot F. Š., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

14.3.2. Iedalīt F. Š., personas kods ***, adrese: ***, pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ
LUDZAS ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
14.4.Izskatot V. Š., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 01. marta iesniegumu ar lūgumu
iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1 (vienu) zivju
murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS LUDZAS ezers ir
publiskais ezers. 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 un 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.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
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, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
14.4.1.Nodot V. Š., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

14.4.2. Iedalīt V. Š., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ
LUDZAS ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
15.§
Par ‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs’’ apstiprināšānu.
/I.Sprudzāne/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt ‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs’’ saskaņā ar pielikumu
16.§
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 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Norakstīt un noņemt no uzskaites komunālo pakalpojumu nedrošo parādu EUR 1485,73 (viens
tukstotis četri simti astoņdesmit pieci euro un 73 euro centi).
17.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai MUIZINIEKU GRĀVI 0,9 km no
CIRMAS EZERA ezerā 2018. gadā
/J.Dombrovskis/
Izskatot IK ‘’B.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, 2018. gada 20.marta iesniegumu par
zvejas limita iedalīšanu komerczvejai MUIZINIEKU GRĀVĪ 0,9 km no CIRMAS EZERA
2018.gadam, novada dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas 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 zušķērāju limitu no
ezera iztekošajās ūdenskrātuvēs Ciblas novada pašvaldībai piešķirts šāds zušķērāju skaits:
1 zušķērājs –Muizinieku grāvis 1,4 km no Cirmas ezera,
1 zušķērājs –Muizinieku grāvis 0,9 km no Cirmas ezera,
1 zušķērājs –Poguļankas strauta 0,1 km no Cirmas ezera.
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 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 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs,
Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
17.1.Nodot nomā IK ‘’B.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai Muizinieku grāvi 0,9 km no Cirmas ezera līdz 31.12.2020.
17.2. Iedalīt IK ’B.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***,
komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zušķērāju Muizinieku grāvī 0,9 km no
Cirmas ezera.

Sēdi beidz plkst. 9.30
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Sēdes protokols parakstīts 2018. gada 04. aprīlī
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