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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Ciblas novadā

2019.gada 25.jūlijā

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

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Inese Birska
Aldis Tihovskis
Rudīte Valtere
Renāte Mikaskina
Ēriks Astičs
Neieradās
Māris Trukšāns
(darba darīšanās)
Sarmīte Leščinska
(atvaļinājumā)
Sēdē pieaicinātas personas
Inta Piraga – domes galvenā grāmatvede
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par ‘’Grāmatvedības uzskaites kārtība’’ apstiprināšanu

2.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
5.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.
gadā.
1.§
Par ‘’Grāmatvedības uzskaites kārtība’’ apstiprināšanu
/I.Piraga/
Saskaņā ar 13.02.2018. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.87 ‘’Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt ‘’Grāmatvedības uzskaites kārtība’’ saskaņā ar pielikumu.
2.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
/J.Dombrovskis/
Izskatot nekustamā īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’, kadastra Nr. 6890-002-0019,
kopīpašnieku A. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, un R. V., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 08.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma
‘’KRODZINIEKI’’, kadastra Nr. 6890-002-0019, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6890-002-0020 sadali, novada dome konstatē:
Saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas
novada teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa’’, nekustamajam īpašumam nav paredzēta detālplānojuma izstrāde, tāpēc zemes vienības
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Vadoties pēc 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 13.
un 14. punkta prasībām, pašvaldībai nav nepieciešami projekta izstrādes nosacījumi no noteikumos
minētajām institūcijām. Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz LR
1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta
pirmās daļas 3. punktu, 9. pantu, 19. panta 2. daļu, 20. pantu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505
‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 11.1., 11.2.punktu, 12., 13., 14. punktu,
Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas novada teritorijas
plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’,

atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
4.1.Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas novada Pušmucovas
pagasta nekustamā īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’ ar kadastra nr. 6890-002-0019 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-002-0020 sadalei.
4.2.Atdalīt no nekustamā īpašuma īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’ ar kadastra Nr. 6890-002-0019
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-002-0020 zemes vienību 7,1 ha platībā.
4.3.Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru.
4.4.Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 7,1 ha platībā nosaukumu ‘’LURKĀNI’’.
4.5.Noteikt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „LURKĀNI” zemes lietošanas mērķi –
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.6.Noteikt palikušajam nekustamajam īpašumam zemes lietošanas mērķi- 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.7.Atstāt palikušajam nekustamajam īpašumam nosaukumu ‘’KRODZINIEKI’’.
4.8.Piešķirt palikušajam nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru.
4.9.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
4.10.Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības
izvēlētai juridiskai personai , lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētas
juridiskās personas SIA ‘’ĢEOTELPISKIE risinājumi’’, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV3101.
4.11.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, saskaņojot to ar LR likumdošanā noteiktajām institūcijām.
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 nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot L. A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 12. jūlija iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PRIEDULĀJS’’, kadastra Nr.6898-001-0045, 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 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PRIEDULĀJS’’, kadastra Nr. 6898-001-0045,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-001-0045 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
3.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 5,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-0010045, piešķirt nosaukumu ‘’PRIEDULĀJS 1’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
4.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
/J.Dombrovskis/
Izskatot O. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 16. jūlija iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums’’ 1 panta 14. punktu, 9. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6844-006-0090
muiža’’.

piešķirt nosaukumu ‘’Bišu

5.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
/J.Dombrovskis/
5.1.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. jūlija iesniegumu
ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1
(vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS
LUDZAS ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts
nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.

11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
5.1.1.Nodot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
5.1.2. Iedalīt A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
LIELAJĀ LUDZAS ezerā zvejas limitu 2019.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā
30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
5.2.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. jūlija iesniegumu
ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1
(vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS
LUDZAS ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts
nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu

Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
5.2.1.Nodot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
5.2.2. Iedalīt A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
LIELAJĀ LUDZAS ezerā zvejas limitu 2019.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā
30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
5.3.Izskatot J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 17. jūlija iesniegumu
ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā ar 1
(vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu LIELAIS
LUDZAS ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts
nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Ēriks Astičs, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
5.1.1.Nodot J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.

5.1.2. Iedalīt J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
LIELAJĀ LUDZAS ezerā zvejas limitu 2019.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā
30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Sēdi beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019.gada 26.jūlijā

