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. 1
Ciblas novadā

2019.gada 24.janvārī

Sēde sasaukta plkst.15.30
Sēdi atklāj plkst.
15.30
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Inese Birska
Aldis Tihovskis
Rudīte Valtere
Sarmīte Leščinska
Renāte Mikaskina
Māris Trukšāns
Ēriks Astičs
Sēdē pieaicinātas personas
Zinaīda Pavlova – budžeta ekonomiste
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par 2019. gada amatu saraksta, amatalgu, deputāta un komisijas locekļa stundas likmes
apstiprināšanu
2.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

3.Par tirdzniecības atļauju
4.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai FRANAPOLES ezerā
2019.gadam
5.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZILEZERĀ 2019.gadam
6.Par ‘’ Ciblas vidusskolas nolikums’’ apstiprināšānu jaunā redakcijā.
7.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
1.§
Par 2019. gada amatu saraksta, amatalgu, deputāta un komisijas locekļa stundas likmes
apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Izskatot novada pašvaldības domes amatu sarakstus un amatalgas 2017. gadam, pamatojoties uz
Pamatojoties uz LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 46. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
1.1.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības domes amatu sarakstu un amatalgas 2019. gadam
saskaņā ar pielikumu.
1.2. Apstiprināt deputāta darba stundas likmi EUR 6,68 no 01.01.2019.
1.3. Apstiprināt komisijas locekļa darba stundas likmi EUR 2,78 no 01.01.2019.
2.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot V. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** 09.01.2019. iesniegumu ar lūgumu
anulēt O. V., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***, jo persona minētajā adresē faktiski
nedzīvo, novada dome secina :
Rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var
iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem V. V., personas kods ***,
nostiprinājis īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6890-005-0329, adrese:
Mežmalas iela 4-24, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads. To apliecina Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Pušmucovas pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 177-24.
20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums’’ 3. pants nosaka, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības,
svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
V. V., personas kods ***, 29.01.2008. deklarējis dzīvesvietu adresē: ***. Deklarēšanās tiesiskais pamats –
nav norādīts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka O. V., personas kods ***,
29.01.2008. deklarējusi dzīvesvietu adresē: ***. Deklarēšanās tiesiskais pamats – rakstveida īres līgums.
Minētā likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai
personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas tiesiskais pamats ir noteikts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.pantā. Atbilstoši tā pirmajai daļai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
Pārbaudot apstākļus, pie kādiem notikusi deklarēšanās, dome nekonstatē, ka, deklarējot dzīvesvietu
īpašumā, persona būtu sniegusi nepatiesas ziņas.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra ziņām O. V., personas kods ***, ir
iesniedzēja V. V., personas kods ***, laulātā.
Līdz ar to O. V. dzīvesvieta tika deklarēta un tiesiskais pamats apmesties uz dzīvi īpašumā tika iegūts
uz laulības pamata kā pieteicēja sievai un uz doto brīdi tas nav mainījies, tāpēc viņai joprojām saglabājas
tiesības būt deklarētai adresē: ***, uz laulības pamata.
V. V. 2019. gada 10. janvārī tika izsūtīta vēstule Nr.1.3.7./5 ar uzaicinājumu izteikt savu viedokli vai
argumentus. V. V. novada pašvaldībā neieradās un arī kādā citā veidā savu viedokli netika izteicis.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, dome atzīst, ka izskatāmajā lietā nepastāv priekšnoteikumi
iesniedzējam- V. V., personas kods ***, labvēlīga administratīvā akta, ar kuru nolemtu anulēt O. V.,
personas kods ***,
deklarēto dzīvesvietu adresē: ***, izdošanai. Līdz ar to viņa pieteikums ir
noraidāms.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 1. punktu, 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Noraidīt V. V., personas kods ***, lūgumu anulēt O. V., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu
adresē: ***.
Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
3.§

Par tirdzniecības atļauju
/J.Dombrovskis/
3.1.Izskatot SIA ‘’LUDZAS MAIZNĪCA", reģistrācijas Nr. 46803000065, juridiskā adrese:
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, valdes locekļa ALEKSANDRA PURINA 08.01.2018.
iesniegumu Nr.32 par izbraukuma tirdzniecību, pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par
pašvaldībām’’ 21.panta 14.punkta prasībām,

atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atļaut SIA ‘’LUDZAS MAIZNĪCA", reģistrācijas Nr. 46803000065, juridiskā adrese: Dagdas
iela17, Ludza, Ludzas novads, tirdzniecību novada teritorijā ar pārtikas precēm, tabakas
izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, alu un saimniecības precēm no autoveikala
MERCEDES BENZ SPRINTER 316 ar valsts numuru HZ 8191 pa šādu maršrutu –
PIRMDIENA
14.0514.2014.4515.1015.2015.35-

14.15
14.40
15.05
15.15
15.30
16.00

09.25-09.30
09.35- 10.05
10.10- 10.30
10.35- 10.45
10.50-11.40
11.50- 12.05
12.10- 12.20
12.25- 12.55
13.15- 13.30
13.40- 13.55
14.00- 14.10
14.15- 14.40

Mazie Lītaunīki, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Cirmas skola,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Lauči,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Vierņi,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Muizinīki,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
CETURTDIENA
Diunokļi,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Muizinīki,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Vierņi,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Lauči,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Mazie Lītaunīki, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Cirmas skola,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Lielie Lītaunīki, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Kristužāni,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Bolūževa,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Veserova,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads

3.2.Izskatot SIA ‘’LUDZAS MAIZNĪCA", reģistrācijas Nr. 46803000065, juridiskā adrese:
Dagdas iela17, Ludza, Ludzas novads, valdes locekļa ALEKSANDRA PURINA 08.01.2018.
iesniegumu Nr.32 par izbraukuma tirdzniecību, pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par
pašvaldībām’’ 21.panta 14.punkta prasībām,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atļaut SIA ‘’LUDZAS MAIZNĪCA", reģistrācijas Nr. 46803000065, juridiskā adrese: Dagdas
iela17, Ludza, Ludzas novads, tirdzniecību novada teritorijā ar pārtikas precēm, tabakas
izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, alu un saimniecības precēm no autoveikala
MERCEDES BENZ SPRINTER 308 ar valsts numuru JG 2423 pa šādu maršrutu –
PIRMDIENA
10.15-10.35 Lucmuiža,
11.00-11.05 Tereķi,
11.06-11.10 Mežernīki,
13.10-13.20 Perekļi,
13.30-13.55 Būbini,
13.40-13.55 Mediševa,
14.00-14.05 Plaudiši,
14.10-14.15 Degļeva
14.20-14.25 Jakuči,
14.35-15.20 Jaski,
15.35-16.00 Klešniki,

Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads
Blontu pagasts, Ciblas novads
Blontu pagasts, Ciblas novads
Blontu pagasts, Ciblas novads
Blontu pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads

OTRDIENA
9.05-9.15 Kozlovski,
9.20-9.25 Mjaiši,
9.30-9.40 Ozupiene,
9.45-9.50 Greči,
10.00-10.25 Barisi,
12.05-12.10 Akaši,
12.15-12.30 Krivanda,
12.35-12.55 Lopsti
13.00-13.30 Hmeļnicki,
13.35-13.40 Seimaņi,
13.45-15.00 Līdumnieki,
15.05-16.00 Bārtuļi,

Ciblas pagasts, Ciblas novads
Ciblas pagasts, Ciblas novads
Ciblas pagasts, Ciblas novads
Ciblas pagasts, Ciblas novads
Ciblas pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads

TREŠDIENA
10.30-10.35 Lahi,
CETURTDIENA
10.10-10.30 Franapole,
10.35-10.50 Ezersala,
11.00-11.15 Lucmuiža,

Pušmucovas pagasts, Ciblas novads

Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads

4.§.
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai
FRANAPOLES ezerā 2019.gadam
/J.Dombrovskis/

4.1.Izskatot A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. janvāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
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 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.1.1.Nodot A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadā.
4.1.2.Iedalīt A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 30 m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.
4.2.Izskatot A. V., personas kods ***, dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. janvāra iesniegumu par
zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
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 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

4.2.1.Nodot A. V., personas kods ***, dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadā.
4.2.2.Iedalīt A. V., personas kods ***, dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai 2019.gadā 30
m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.
4.3.Izskatot J. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. janvāra iesniegumu
par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadam, novada dome konstatē,
ka saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
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 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.3.1.Nodot J. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2019.gadā.
4.3.2.Iedalīt J. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 15 m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.

5.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZILEZERĀ
2019.gadam
/J.Dombrovskis/
Izskatot P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 02. oktobra iesniegumu
par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zilezerā 2019.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zilezers 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 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

5.1.Nodot P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Zilezerā 2019.gadā.
5.2.Iedalīt P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai 2019.gadā 1
murdu no kopējā Zilezera zivju tīklu limita.
6.§
Par ‘’ Ciblas vidusskolas nolikums’’ apstiprināšānu jaunā redakcijā
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt jaunā redakcijā ‘’Ciblas vidusskolas nolikums’’ saskaņā ar pielikumu.
7.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Izskatot N. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 24. janvāra iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’SPROĢI’’, kadastra Nr.6890-005-0007 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 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
7.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’SPROĢI’’, kadastra Nr. 6890-005-0007,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-004-0004 un zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-003-0010.
7.2.Atdalītajai zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-004-0004 piešķirt
nosaukumu ‘’SPROĢI 1’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7.3.Atdalītajai zemes vienībai 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-003-0010 piešķirt
nosaukumu ‘’SPROĢI 2’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

7.4.Palikušajai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0007 atstāt
nosaukumu ‘’SPROĢI ’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .

Sēdi beidz plkst. 17.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019.gada 31.janvārī.

