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Sēde sasaukta plkst. 14.00
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Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – domes izpilddirektore

Juris Dombrovskis
Ināra Sprudzāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Inese Birska
Rudīte Valtere
Sarmīte Leščinska
Māris Trukšāns
Aleksejs Ivanovs
Aldis Tihovskis
Ēriks Astičs
Sēdē pieaicinātas personas
1. Mārīte Romanovska – attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
3.Par zemes piešķiršanu nomā.
3.Par neapbūvētas zemes vienības nodošanu atsavināšanai.

4.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā
2018. gadā
5.Par piedalīšanos Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegšanas pirmajā
kārta pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un
ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
/M.Romanovska/
1.1.Izskatot R. M. pilnvarotās personas G. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018.gada 24.janvāra iesniegumu, par zemes vienības 43.40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6844 005 0087 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’ZAĻUMI’’, kadastra numurs 6844- 005
0087, Blontu pagasts, Ciblas novads, un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai,
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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’ZAĻUMI’’, kadastra Nr. 6844-005-0087, zemes
vienību 43,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0087.
1.1.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0087 piešķirt nosaukumu
„APSĪTES” un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
1.1.3.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0087 un nosaukumu
„APSĪTES” noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
1.2.Izskatot A. DZ, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 12.janvāra
iesniegumu, par zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0390
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’MASAĻI’’, kadastra numurs 6844 004-0283, Blontu
pagasts, Ciblas novads, un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai, 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’MASAĻI’’, kadastra Nr. 6844-004-0283, zemes
vienību 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0390.
1.2.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0390 atstāt nosaukumu
„MASAĻI” un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
1.2.3.Palikušajam nekustamajam īpašumam nosaukumu ‘’MASAĻI’’ mainīt uz nosaukumu
‘’BITES’’.
1.2.4.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0390 un nosaukumu
„MASAĻI” noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
1.3.Izskatot L. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 13.februāra
iesniegumu, par zemes vienības 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0134
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’BEZDELĪGAS’’, kadastra numurs 6848-005-0091,
Ciblas pagasts, Ciblas novads, un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai, 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’BEZDELIGAS’’, kadastra Nr. 6848-005-0091,
zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0134.

1.3.2.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0134 piešķirt nosaukumu
„AUZIŅI” un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
1.3.3.Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0134 un nosaukumu
„AUZIŅI” noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
2.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/M.Romanovska/
2.1.Izskatot V. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 14.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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt V. R., personas kods *** nomā pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6898-005-0195 0,1307 ha platībā uz 10 gadiem.
2.2.Izskatot N. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 18.janvāra 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 8 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 - Inese Birska, DOME NOLEMJ:
2.2.1. Piešķirt N. B., personas kods ***, nomā pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6866-005-0014 1,3 ha platībā uz 10 gadiem.
2.2.2. Piešķirt N. B., personas kods ***, nomā pašvaldībai piekritīgu zemes vienību (degradēto
neapbūvēto teritoriju) ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0015 0,7851 ha platībā uz 10
gadiem.
3.§
Par neapbūvētas zemes vienības nodošanu atsavināšanai
/M.Romanovska/
2018.gada 31.janvārī Ciblas novada pašvaldībā tika reģistrēts zemes nomas pirmtiesīgās personas
M. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai
pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0287, 1,7 ha platībā
Ciblas novada Ciblas pagastā.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 2.1daļā noteiktajam, zemes lietotājs M. T., personas kods ***, ieguvis zemes nomas
pirmtiesības uz viņam lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0287,
1,7 ha platībā Ciblas novadāa Ciblas pagastā un 29.05.2009. tika noslēgts nomas līgums.
Pamatojoties uz 29.03.1995 likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0287, 1,7 ha
platībā piekrīt pašvaldībai.
Saskaņā ar 29.03.1995 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz 29.03.1995 likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu, 19.05.1994 likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 17.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Uzsākt pašvaldībai piekritošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848 005 0287 1,7 ha
platībā Ciblas novada Ciblas pagastā, atsavināšanas procesu.
4.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018. gadā
/J.Dombrovskis/
4.1.Izskatot N. V., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.1.1.Nodot N. V., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.1.2. Iedalīt
N. V., 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.
4.2.Izskatot M. V., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

4.2.1.Nodot M. V., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.2.2. Iedalīt M. V., 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.
4.3.Izskatot I. R., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.3.1.Nodot I. R., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.3.2. Iedalīt I. R., 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.
4.4.Izskatot K. R., personas kods ***, adrese:***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.4.1.Nodot K. R., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.4.2. Iedalīt K. R., 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.
4.5.Izskatot V. Z., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.5.1.Nodot V. Z., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.5.2. Iedalīt V. Z., 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.
4.6.Izskatot G. K., personas kods ***, adrese : ***, 2018. gada 25. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

4.6.1.Nodot G. K., personas kods ***, adrese : ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.6.2. Iedalīt G. K., 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.
4.7.Izskatot V. Ž., personas kods: ***, adrese: ***, 2018. gada 20. februāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.7.1.Nodot V. Ž., personas kods: ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.7.2. Iedalīt V. Ž., 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.
4.8.Izskatot A. Ž., personas kods: ***, adrese: ***, 2018. gada 20. februāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.8.1.Nodot A. Ž., personas kods: ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.8.2. Iedalīt A. Ž., 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.
4.9.Izskatot J. S., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 26. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
4.9.1.Nodot J. S., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.9.2. Iedalīt J. S., 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.
4.10.Izskatot J. T., personas kods ***, adrese: ***, 2017. gada 18. decembra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aleksejs Ivanovs, Aldis Tihovskis,
Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

4.10.1.Nodot J. T., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.9.2. Iedalīt J. T., 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.
4.11.Izskatot J. M., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 05. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, Viesturs Rancāns,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.11.1.Nodot J. M., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.11.2. Iedalīt J. M., 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.
4.12.Izskatot E. B., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 05. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, Viesturs Rancāns,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.12.1.Nodot E. B., personas kods ***, adrese: ***,, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.12.2. Iedalīt E. B., 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.
4.13.Izskatot S. B., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 05. janvāra 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 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, Viesturs Rancāns,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.13.1.Nodot S. B., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
4.13.2. Iedalīt S. B., 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.
5.§
Par piedalīšanos Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegšanas
pirmajā kārta pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs
un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai
pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
/M.Romanovska/
Kurjanovas ezers ir Publiskais ezers, kurā notiek makšķerēšana. Zivju resursi šajā ezerā
nav atjaunoti ļoti sen. Ciblas novada pašvaldība plāno piedalīties Zemkopības ministrijas
16.01.2018. izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmajā kārtā Zivju fonda pasākumā
„Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs,
kurās ir atļauta makšķerēšana”, papildinot zivju resursu krājumus Kurjanovas ezerā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 11.2., 11.5.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis, Aleksejs Ivanovs, Olga Maļavkina, Viesturs Rancāns,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
5.1. Atbalstīt iesniegšanai Zemkopības ministrijas izsludināto projekta pieteikumu “Ciblas
novada Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšana”, kas paredz pavairot Kurjanovas
ezera zivju resursu. Projekta kopējais apjoms – EUR 6010,07, projekta attiecināmās izmaksas
- EUR 4800,00;
5.2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 10 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 4800,00

5.3. Projektā PVN nav attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda EUR
1008,00, piegādes izmaksas – EUR 202,00.
Sēdi beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Sēdes protokols parakstīts 2018. gada 01. martā

Ināra Sprudzāne

