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. 2
Ciblas novadā

2019.gada 27.februārī

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
Sarmīte Leščinska
Renāte Mikaskina
Māris Trukšāns
Ēriks Astičs
Sēdē pieaicinātas personas
Svetlana Rimša – Attīstības nodaļas vadītāja
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 dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības projektā Nr. LV-RU009 “From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia–Russia Border Area”

2.Par ēkas nojaukšanu un teritorijas sakopšanu

3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par zemes piešķiršanu nomā
5.Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
6.Par zemes nomas līguma pagarināšanu
7.Par nosaukuma piešķiršanu uz zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
9.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2019.gadam
10.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
11.Par ‘’ Saistošie noteikumi nr. 1 ‘’ ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ apstiprināšanu jaunā
redakcijā
12.Par ‘’ Saistošie noteikumi nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ apstiprināšanu
jaunā redakcijā.
13.Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
1.§
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības
projektā Nr. LV-RU-009 “From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the
Latvia–Russia Border Area”
/S.Rimša/
Ciblas novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu no Valkas novada pašvaldības piedalīties
kopīgā projektā Nr. LV-RU-009 “From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the
Latvia–Russia Border Area” (tulk.: „No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–
Krievijas pierobežā, saīsināti: „From Hobby to Business”), kura īstenošanā piedalās 14 partneri – 7
Latvijas pašvaldības un 7 Krievijas Federācijas pašvaldības. Projekta ietvaros partneri īsteno
aktivitātes, kuras ir aktuālas viņu reģionā. Projekta īstenošana notiks laikā no 2019.gada marta līdz
2021.gada februārim.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020.gadam stratēģisko mērķi un saskaņā ar Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā 2030. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un attīstības prioritātēm,
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. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības piedalīšanos projekta Nr. LV-RU-009 “From Hobby to
Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia–Russia Border Area” īstenošanā ar
budžeta daļu 17 777,78 EUR.
2. Nodrošināt projekta realizācijai līdzfinansējumu 1 777,78 EUR (viens tūkstotis septiņi simti
septiņdesmit septiņi euro, 78 centi).
3. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai segt no
pašvaldības budžeta.
4. Pilnvarot Ciblas novada domes priekšsēdētāju J. Dombrovski parakstīt projekta partnerības
apliecinājumu un finansēšanas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I. Sprudzānei.
2.§
Par ēkas nojaukšanu un teritorijas sakopšanu
/J.Dombrovskis/
Uz pašvaldībai piekritiga zemes gabala ar kadastra apzimējumu 6866-004-0248 0,30 ha platībā
Ciblas novada Līdumnieku pagastā atrodas bijusī dzīvojamā māja – internāts. Ēka atrodas tādā stāvoklī,
ka vizuāli bojā apkārtējo ainavu un var rasties kaitējums personām, kas varētu atrasties šī nekustamā
īpašuma teritorijā. Kopš 1990. gada ēka nav remontēta un ir pakļauta sabrukšanai.
Ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā un nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Tā atrodas pašvaldības bilancē ar sākotnējo bilances vērtību EUR 756,97, nolietojumu EUR
756,97 un atlikušo vērtību EUR 0.00.
Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, Būvniecības likuma 21.panta devītajā un
desmitajā daļā noteikto, katram būves īpašniekam vai valdītājam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur
būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums. Lai nenovērstu draudošās briesmas, tad attiecīgai
iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 21.panta
devīto un desmito 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:
2.1.Izslēgt no bilances ar 2019.gada 28. februāri dzīvojamo māju – internāts Ciblas novada
Līdumnieku pagastā (pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr. D066, inventāra Nr.011023 ) ar
sākotnējo bilances vērtību EUR 756,97(septiņi simti piecdesmit seši euro, 97 centi),
nolietojumu EUR 756,97(septiņi simti piecdesmit seši euro, 97 centi) un atlikušo vērtību EUR
0,00(nulle euro, 00 centi..).
3.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
3.1.Izskatot Ē. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 01. februāra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KLŪGAS’’, kadastra Nr.6866-008-0053

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 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:
3.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KLŪGAS’’, kadastra Nr. 6866-008-0053,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6866-008-0055.
3.1.2.Atdalītajai zemes vienībai 11,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-008-0055
piešķirt nosaukumu ‘’SILS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3.2.Izskatot A. S., pilnvarotās personas A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.
gada 11. februāra iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PRUTIŅI’’, kadastra
Nr.6848-002-0224 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 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:
3.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PRUTIŅI’’, kadastra Nr. 6848-002-0224, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-001-0044.
3.2.2.Atdalītajai zemes vienībai 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-001-0044 piešķirt
nosaukumu ‘’ŽAGARI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/V.Tabūne/

Izskatot A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 15. oktobra iesniegumu
par zemes piešķiršanu nomā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 19.06.2018. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 350 ‘’Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi’’, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par
pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6890005-0283 5,6947 ha platībā uz 6 gadiem.
5.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot L. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 23. janvāra iesniegumu par
zemes nomas tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 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:
Pārtraukt L. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.12.2014. zemes nomas līgumu
Nr.23 par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0452 0,2
ha platībā nomu.
6.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/V.Tabūne/
6.1.Izskatot R. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 28.janvāra iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 30.08.2005. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 644 ‘’Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību’’, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās lauku
apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Pagarināt R. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 20.04.2009. nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0058 1,1 ha platībā
nomu uz 10 gadiem.
6.2.Izskatot SIA ‘’BLONTI’’, reģistrācijas Nr. LV46803000578, juridiskā adrese: Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, 2018.gada 28.janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 30.08.2005.
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 644 ‘’Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību’’, 28.09.2016. Ciblas novada
pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pagarināt SIA ‘’BLONTI’’, reģistrācijas Nr. LV46803000578, juridiskā adrese: Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, 02.02.2015. nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 68440040362 13.2889 ha, 68440040363- 0.9724 ha, 68440040365- 1.7
ha, 68440040366(daļa)-0.2132 ha, 68440040402- 2.4091 ha, 68440040451- 2.5 ha, 6844004053813.7 ha, 68440040539- 7.7 ha, 68440040574- 0.3 ha, 68440040584- 1.4 ha, 68440050129-41.0 ha,
68440050130- 18.0 ha, 68440050156- 15.5 ha, 68440050177- 1.3 ha, 68440060124- 106.7601 ha,
68440060125- 68.0932 ha, 68440060128- 30.6866 ha, 68440060192- 0.4 ha, 68440060171- 6.3899
ha, 68440040422- 9.3 ha, 68440040423-3.7024 ha, 68440040414- 0.6 ha, 68440060189(daļa)5.34 ha platībā nomu uz 10 gadiem.
6.3.Izskatot V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 19.februāra
iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 30.08.2005. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 644 ‘’Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību’’, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās lauku
apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pagarināt V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.05.2009. nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0374 3,0 ha platībā
nomu uz 10 gadiem.
6.4.Izskatot B. F., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 15.februāra iesniegumu
par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par
pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 30.08.2005. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 644 ‘’Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību’’, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās lauku
apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pagarināt B. F., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.05.2009. nomas līgumu par
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0382 2,0 ha platībā
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0426 2,4 ha platībā nomu uz 10
gadiem.
7.§
Par nosaukuma piešķiršanu uz zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums’’ 1 panta 14. punktu,
9. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’
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.Nekustamā īpašuma apbūvētai zemes vienībai 0,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-006-0330 piešķirt nosaukumu ‘’ŪDENSTORNIS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi –
1201-ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
7.2.Nekustamā īpašuma apbūvētai zemes vienībai 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-005-0335 piešķirt nosaukumu ‘’ŪDENSTORNIS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi –
1201-ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
/V.Tabūne/
Izskatot SIA ‘’AUSTRUMU MĒRNIEKS’’, reģistrrācijas Nr.42403037206, juridiskā adrese:
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, iesniegto zemes ierīcības projektu,
pamatojoties uz
12.04.2011. Ministru Kabineta noteikumu nr. 288 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’
9.8. 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’SILAINE’’, kadastra Nr. 6866-0040012, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, sadalīšanai.
8.1.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „SILAINE” 7,3 ha platībā ar kadastra
Nr. 6866-004-0309 zemes lietošanas mērķi – 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība
8.2.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „PETRUČONKU KAPI” 0,4 ha
platībā ar kadastra Nr. 6866-004-0310 zemes lietošanas mērķi – 0907 - kapsētu teritorijas
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
9.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai
ZVIRGZDENES ezerā 2019.gadam
/J.Dombrovskis/
9.1.Izskatot A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 01. februāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.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 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:
9.1.1.Nodot A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.gadā.
9.1.2.Iedalīt A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
9.2.Izskatot Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 01. februāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.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 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:
9.2.1.Nodot Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.gadā.
9.2.2.Iedalīt Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
9.3.Izskatot V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 13. februāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.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 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:
9.3.1.Nodot V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.gadā.
9.3.2.Iedalīt V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
10.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
/J.Dombrovskis/
10.1.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 18. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta

noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.1.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.1.2. Iedalīt I. J., 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.
10.2.Izskatot G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 18. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.2.1.Nodot G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.

10.2.2. Iedalīt G. J., 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.
10.3.Izskatot R. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 18. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.3.1.Nodot R. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.3.2. Iedalīt R. B., 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.
10.4.Izskatot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 18. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un

citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.4.1.Nodot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.4.2. Iedalīt V. B., 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.
10.5,Izskatot V. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 21. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.5.1.Nodot V. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.5.2. Iedalīt V. J., 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.
10.6.Izskatot F. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 21. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

10.6.1.Nodot F. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.6.2. Iedalīt F. Š., 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.
10.7.Izskatot V. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 21. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.7.1.Nodot V. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.7.2. Iedalīt V. Š., 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.
10.8.Izskatot V. Ž., personas kods: ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 26. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas

kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.8.1.Nodot V. Ž., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.8.2. Iedalīt V. Ž., 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.
10.9.Izskatot A. Ž., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 26. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.9.1.Nodot A. Ž., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
10.9.2. Iedalīt A. Ž., 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.
11.§
Par ‘’ Saistošie noteikumi nr. 1 ‘’ ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ apstiprināšanu jaunā
redakcijā
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.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:
11.1.Apstiprināt ‘’Saistošie noteikumi Nr.1 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
11.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
11.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.1 ‘’Par
sociālās palīdzības pabalstiem’’’’ rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
11.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu pieņemšanas,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
11.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
11.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
11.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
11.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
12.§
Par ‘’ Saistošie noteikumi nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ apstiprināšanu
jaunā redakcijā.

/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.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:
12.1.Apstiprināt ‘’Saistošie noteikumi Nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ jaunā
redakcijā saskaņā ar pielikumu.
12.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
4.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr. 2 ‘’Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
12.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu pieņemšanas,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
12.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
12.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
12.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
12.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
13.§
Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz Latvijas republikas likuma „Par pašvaldībām ”21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada
28.jūnija noteikumiem nr.418 „Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu veiktajiem pasākumiem ”,
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 savstarpējo norēķinu izmaksas 2019.gadā par Ciblas novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.
Sēdi beidz plkst. 17.00
Sēdi vadīja
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