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. 4
Ciblas novadā

2018.gada 25. aprīlī

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
Aldis Tihovskis
Ēriks Astičs
Māris Trukšāns
Sēdē nepiedalās

Rudīte Valtere
(darba darīšanās)
Sarmīte Leščinska
(darba darīšanās)
Aleksejs Ivanovs
(darba darīšanās)

Sēdē pieaicinātas personas
1.
Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
2. Vija Tabūne – teritorijas plānotāja
3. Mārīte Romanovska – attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1. Par ‘’Saistošie noteikumi nr.2 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2017. gada
saistošajos noteikumos nr.11 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam’’’’
apstiprināšanu
2. Par Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā
3. Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
5. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
6. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
7. Par zemes piešķiršanu nomā
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
9. Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
10. Par ‘’Ciblas novada domes 2018. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 ‘’Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā”’’
apstiprināšanu
11. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2018.gadam
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018. gadā
13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai POGUĻANKAS STRAUTĀ 0,1 km no
CIRMAS EZERA ezerā 2018. gadā
14. Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali komerczvejai KURJANOVAS ezerā
2018.gadam
15. Par izmaiņām aadministratīvās komisijas sastāvā
16. Par sadarbības līgumu par atskurbtuves pakalpojuma sniegšanu
17. Par nekustamo īpašumu robežu pārklājumu
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi nr.2 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2017. gada
saistošajos noteikumos nr.11 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2017.
gada saistošajos noteikumos Nr.11 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2018.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.
2.§
Par Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta 9.punktu, saskaņā ar Ciblas
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu izvērtēšanas komisijas 28.03.2018. sēdes
protokolu Nr.1, 09.04.2018.sēdes protokolu Nr. 2,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Iecelt ELZU ABRAMĀNI, personas kods, 181269-12829, deklarētā dzīvesvieta:Līču iela 9,
Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709, par Ciblas piemsskolas izglītības iestādes
vadītāju.
3.§
Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 4. daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas sadarbibas teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
4.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot Ciblas pagasta pārvaldes pārvaldnieka MIERVALŽA TRUKŠĀNA 02.04.2018.
iesniegumu par V. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā adresē, novada dome secina :

20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums’’ 11. pants nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā
ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka V. V, personas kods ***,
deklarējis dzīvesvietu: ***.
27.11.2017. iesniegumā viņš ir lūdzis pārtraukt Ciblas novada domes 01.06.2008. īres līgumu, jo īrētajā
dzīvoklī *** faktiski nedzīvo. 27.11.2012. Ciblas novada pašvaldības īres līgums ar V. V. tika lauzts.
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.
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
persona būtu sniegusi nepatiesas ziņas.
Ņemot vērā to, ka Ciblas novada domes 01.06.2008. īres līgums 27.11.2012. ar V. V. tika lauzts,
dome konstatē, ka attiecīgajai personai nav tiesiska pamata būt deklarētai dzīvesvietā: ***
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Anulēt V. V., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu: ***
Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5.§

Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, reģistrācijas Nr.LV90000013606, juridiskā adrese: K.Valdemāra
iela 5, Rīga, direktores Māras Vilciņas 25.05.2017. mutisku lūgumu nodrošināt iestādes organizētās
nometnes dalībnieku ēdināšanu Blontu pirmskolas izglītības iestādē 3 reizes dienā, pamatojoties uz
19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

5.1. Nodrošināt BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, reģistrācijas Nr.LV90000013606, juridiskā adrese:
K.Valdemāra iela 5, Rīga, organizētās nometnes dalībnieku ēdināšanu Blontu pirmskolas
izglītības iestādē 3 reizes dienā no 2017.gada 11. jūlija līdz 2017. gada 30. jūlijam (ieskaitot).
5.2.Maksu par dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu EUR 1660.00 (viens
tūkstotis seši simti sešdesmit euro, iesk. PVN) veic BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, ieskaitot Ciblas
novada pašvaldības norādītajā kontā.
6.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot A. DZ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 18.04.2018. iesniegumu par zemes
nomas tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta
2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Pārtraukt A. DZ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.10.2013. zemes nomas
līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 644-004-0366
daļas 2,4 ha platībā nomu.
7.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/V.Tabūne/
Izskatot DZ. DZ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** 2018.gada 18. aprīļa 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt DZ. DZ., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0336 daļu 2,4 ha platībā uz 10 gadiem.

8.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/V.Tabūne/
8.1.Izskatot Ē. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 12.aprīļa iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Pagarināt Ē. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.06.2012. nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-001-0114
6,5 ha
platībā nomu uz 10 gadiem.
8.2.Izskatot SIA ‘’A.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, 2018.gada 18.aprīļa iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Pagarināt SIA ‘’A.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: *** , 06.05.2014. nomas līgumu
par zemes vienības zemes reformas pabeigšanai ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0263
2,8 ha platībā nomu uz 5 gadiem.
9.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
9.1.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 17. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’AINAS’’, kadastra nr.6890-005-0199, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’AINAS’’ ar kadastra Nr. 6890-005-0199,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-005-0234, zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0235, zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0057, zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6890-006-0056,
9.1.2.Atdalītajām zemes vienībām 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0234 un
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0235 piešķirt nosaukumu ‘’ANEĻAS’’,

9.1.3.Atdalītajām zemes vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0057 un
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0056, piešķirt nosaukumu ‘’APAĻORS’’.
9.1.4.Atdalītajām zemes vienībām 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0234, 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0235, 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-006-0057 un 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0056 noteikt zemes
lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.2.Izskatot G. N., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 03. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’NORAS’’, kadastra nr.6844-004-0332, zemes vienību
un izveidot jaunu nekustamo īpašumuu, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’NORAS’’ ar kadastra Nr. 6844-004-0332, Blontu
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0179.
9.2.2.Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0179 piešķirt
nosaukumu ‘’TĀSIS’’,
9.2.3.Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-005-0179 noteikt
zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
9.3.Izskatot A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** , un I. B. pilnvarotās personas D.
S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 03. aprīļa iesniegumu ar lūgumu atdalīt
no nekustamā īpašuma ‘’LĪČI’’, kadastra nr.6848-002-0026, zemes vienības, lai izveidotu jaunus
nekustamos īpašumuus, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

9.3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LĪČI’’ ar kadastra Nr. 6848-002-0026, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0016
un zemes vienību 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-001-0004
9.3.2.Atdalītajai zemes vienībai 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0016
piešķirt nosaukumu ‘’OŠI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.3.3.Atdalītajai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-001-0004
piešķirt nosaukumu ‘’TĀSIS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
9.4.Izskatot V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 18. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’BALOŽI’’, kadastra nr.6866-004-0087,
zemes
vienības, lai izveidotu jaunus nekustamos īpašumuus, 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.4.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’BALOŽI’’ ar kadastra Nr. 6866-004-0087,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6866-004-0087 un zemes vienību 7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0088
9.4.2.Atdalītajai zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0087
piešķirt nosaukumu ‘’SAPŅI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.4.3.Atdalītajai zemes vienībai 7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0088
piešķirt nosaukumu ‘’SKAISTUMS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
9.5.Izskatot O. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 20. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KAUGURI’’, kadastra nr.6866-004-0100, zemes
vienību 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.5.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KAUGURI’’ ar kadastra Nr. 6866-004-0100,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6866-004-0101
9.5.2.Atdalītajai zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0101
piešķirt nosaukumu ‘’GUNDEGAS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
9.6.Izskatot SIA ‘’K.’’ reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: *** valdes priekšsēdētājas V. P.
2018. gada 24. aprīļa iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LEJASTAČI’’,
kadastra nr.6866-004-0369, zemes vienību 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
9.5.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LEJASTAČI’’ ar kadastra Nr. 6866-004-0369,
Ciblas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 12,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866004-0413
9.5.2.Atdalītajai zemes vienībai 12,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0413
piešķirt nosaukumu ‘’PELE’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
10.§
Par ‘’Ciblas novada domes 2018. gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3
‘’Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Ciblas novadā”’’ apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,

atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
10.1. Apstiprināt Ciblas novada domes 2018. gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr.3
‘’Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas
novadā’’ saskaņā ar pielikumu.
10.2.Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
10.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
10.2.2. publicēt saistošos noteikumus Ciblas novada domes informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas” un ievietot saistošos noteikumus Ciblas novada pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv;
10.2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā;
10.2.4. organizēt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
11.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2018.gadam
/J.Dombrovskis/
11.1.Izskatot G. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 04. aprīļa 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
11.1.1.Nodot G. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā.
11.1.2.Iedalīt G. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
pašpatēriņa zvejai
2018.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
11.2.Izskatot V. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 26.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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
11.2.1.Nodot V. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā.
11.2.2.Iedalīt V. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2018.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

12.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018. gadā
/J.Dombrovskis/
12.1.Izskatot H. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 05. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.1.1.Nodot H. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.1.2. Iedalīt H. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.2.Izskatot J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 05. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.2.1.Nodot J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.2.2. Iedalīt J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.

12.3.Izskatot Ē. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 04. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.3.1.Nodot Ē. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.3.2. Iedalīt Ē. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.4.Izskatot J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 04. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.4.1.Nodot J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.4.2. Iedalīt J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.5.Izskatot I. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 04. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.5.1.Nodot I. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.5.2. Iedalīt I. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.6.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 19. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.6.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.6.2. Iedalīt I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.7.Izskatot G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***
2018. gada 19. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.7.1.Nodot G. J, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.7.2. Iedalīt G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.8.Izskatot R. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 19. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.8.1.Nodot R. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.8.2. Iedalīt R. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.9.Izskatot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 19. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

12.9.1.Nodot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.9.2. Iedalīt V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
12.10.Izskatot V. D., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 23. aprīļa 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.10.1.Nodot V. D., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.10.2. Iedalīt V. D., 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.
12.11.Izskatot K. D., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 23. aprīļa 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.11.1.Nodot K. D., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.11.2. Iedalīt K. D., 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.
12.12.Izskatot A. D., personas kods ***, adrese: ***, 2018. gada 23. aprīļa 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.12.1.Nodot A. D., personas kods ***, adrese: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.12.2. Iedalīt A. D., 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.
12.13.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 23. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.13.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.13.2. Iedalīt I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.

12.14.Izskatot N. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 23. aprīļa
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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
12.14.1.Nodot N. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2018.gadā.
12.14.2. Iedalīt N. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 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.
13.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai POGUĻANKAS STRAUTĀ 0,1 km no
CIRMAS EZERA ezerā 2018. gadā
/J.Dombrovskis/
Izskatot IK ‘’E.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, 2018. gada 13.aprīļa iesniegumu par
zvejas limita iedalīšanu komerczvejai POGUĻANKAS STRAUTĀ 0,1 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 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
13.1.Nodot nomā IK ‘’E.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai Poguļankas strautā 0,1 km no Cirmas ezera līdz 31.12.2020.
13.2. Iedalīt IK ‘’E.’’, reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese: ***,
komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā zvejas limitu 2018.gadam – 1 (vienu) zušķērāju Poguļankas strautā 0,1 km no
Cirmas ezera.
14.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali komerczvejai KURJANOVAS ezerā
2018.gadam
/J.Dombrovskis/
Izskatot IK ‘’P..’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, 2017. gada 04. decembra iesniegumu
par zvejas limita iedalīšanu komerczvejai Kurjanovas ezerā 2018.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Kurjanovas 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 5 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, PRET- nav, ATTURAS – 1 - Aldis Tihovskis, DOME NOLEMJ:
14.1.Nodot IK ‘’P.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības komrczvejai Kurjanovas ezerā 2018.gadā.
14.2.Iedalīt IK ‘’P.’’, reģistrācijas Nr. ***, juridiskā adrese: ***, komerczvejai
2018.gadā 75 m no kopējā Kurjanovas ezera zivju tīklu limita.
15.§
Par izmaiņām aadministratīvās komisijas sastāvā
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 6.punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 207.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

Sakarā ar administratīvās komisjas locekles VALENTĪNAS RIVČAS nāvi, veikt izmaiņas
komisijas sastāvā:
15.1.Izslēgt no administratīvās komisijas sastāva komisijas locekli VALENTĪNU RIVČU.
15.2.Iekļaut administratīvās komisijas sastāvā ASTRĪDU KOZLOVSKU un apstiprināt
komisiju šādā sastāvā :
Komisijas riekšsēdētājs – Agris Trukšāns
Komisijas locekļi -

Astrīda Kozlovska
Valentīna Trukšāne
Aija Bufala

Gunta Stolere
16.§
Par sadarbības līgumu par atskurbtuves pakalpojuma sniegšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 12.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
16.1.Noslēgt sadarbības līgumu ar Ludzas novada pašvaldību par atskurbtuves pakalpojumu
sniegšanu.
16.2.Pamatojoties uz sadarbības līguma nosacījumiem, Ciblas novadā deklarētām personām
apstiprināt izdevumus EUR 59,08 par vienas personas atskurbšanas pakalpojumu (24
stundas);
16.3. Apstiprināt izdevumu par vienu personu samazinājumu (valsts dotācija) – EUR 15.00
16.4. Apstiprināt personai, kas atradās reibuma stāvoklī atskurbšanas maksu EUR 25,00
16.4. Atskurbšanas pakalpojuma pašizmaksas daļu EUR 19,08, segt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

17.§
Par nekustamo īpašumu robežu pārklājumu
/V.Tabūne/
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa 2017.gada 23. martā saņēma Rēzeknes
tiesas 2016.gada 20.marta vēstuli Nr.C26122117, ar kuru nosūtīts Ināras Baziļčukas 2017.gada
21 .februāra prasības pieteikums par īpašuma tiesību izbeigšanu uz zemes vienību.
Iepazīstoties ar Prasītājas pieteikumu, izvērtējot prasības pieteikumā minētos argumentus,
reģionālās nodaļas rīcībā esošo informāciju un dokumentus, atbilstoši Civilprocesa likuma
147.panta otrajai daļai, reģionālā nodaļa savas kompetences ietvaros sniedza šādu rakstveida
paskaidrojumu.
1)Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
"Zemenīte" ar kadastra Nr.68660050102 (zemes platība 6,l ha), kurā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68660070047 2,3ha platībā. Nekustamā īpašuma īpašniece - Ināra
Baziļčuka.
2)Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums
"Tauriņziedi" ar kadastra Nr.68660070046 (zemes platība 6,5ha). kurā ietilpst zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68660070046 2,2ha platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA
"MYRTILLUS".
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68660070046 Kadastra informācijas sistēmā ir
reģistrēta atzīme par robežu neatbilstību, jo ir 100% platības pārklājums ar zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68660070047.
Iepazīstoties ar radušos situāciju, novada dome, ievērojot labas pārvaldības principu, kas
prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātpersonu, lai

nodrošinātu demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās
attiecībās starp valsti, pašvaldību un privātpersonu, privātpersonas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību un Civilprocesa kārtībā tiktu risināts divu personu privāttiesisks konflikts, ko iespējams
izbeigt, abām pusēm slēdzot lielākā vai mazākā mērā abpusēji izdevīgu vienošanos,
pamatojoties uz 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, likuma "Par pašvaldībām"
21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns,
Ēriks Astičs, Inese Birska, Aldis Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Piedāvāt SIA ‘’MYRTILLUS’’, reģistrācijas Nr. 41203020212, juridiskā adrese: Kronvalda
bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, piederošā nekustamā īpašuma "Tauriņziedi" ar kadastra
Nr.68660070046. kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68660070046 2,2ha
platībā, VIETĀ novada pašvaldības domes nekustamo īpašumu ‘’Vizbulītes’’, kadastra nr.
6848-004-0150, platība 3,8 ha.
Sēdi beidz plkst. 10.30
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Sēdes protokols parakstīts 2018. gada 02. maijā

Ināra Soprāne

