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. 3
Ciblas novadā

2019.gada 22.martā

Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
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
1.Zinaīda Pavlova – budžeta ekonomiste
2.Ilga Grade- autoceļu uzraugs
3.Vija Tabūne- teritorijas plānotāja
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 Ciblas novada pašvaldības 2019. gada

saistošo noteikumu Nr. 3 "Ciblas novada

pašvaldības domes budžets 2019. gadam" apstiprināšanu

2. Par izmaiņām 2019. gada amatu sarakstā
3.Par Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2019.gadam
4.Par zemes piešķiršanu nomā
5.Par zemes nomas līguma oagarināšanu
6.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
7.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
8.Par ‘’Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā’’ apstiprināšanu
9.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.
gadā
10.Par izglītības iestāžu tīkla attīstību
1.§
Par Ciblas novada pašvaldības 2019. gada saistošo noteikumu Nr. 3 "Ciblas novada
pašvaldības domes budžets 2019. gadam" apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta
2.punktu, 46. pantu, saskaņā ar 29.03.1995. LR likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 16. panta
prasībām, noklausoties domes ekonomistes Z.Pavlovas ziņojumu par Ciblas novada pašvaldības
2019. gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2019.
gadam",
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 Ciblas novada pašvaldības 2019. gada 22. marta saistošos noteikumus Nr.3 “Ciblas
novada pašvaldības domes budžets 2019. gadam’’ saskaņā ar pielikumu.
Uzdot novada pašvaldības ekonomistei Zinaīdai Pavlovai trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas nosūtīt rakstiski vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
2.§
Par izmaiņām 2019. gada amatu sarakstā
/J.Dombrovskis/
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:
Veikt šādas izmaiņas 2019.gada amatu sarakstā (apstiprināts ar 24.01.2019. domes sēdes
lēmumu nr.1) no 01.03.2019.

Amata nosaukums
Sociālā dienesta vadītāja
Saimniecības pārzinis
Sociālāis darbinieks
Soc.darbin.ģimenēm ar bērniem
Sociālās palīdzības organizators
Apkopējs
Automobiļa vadītājs
Kurinātājs

prof.kods
134403
515111
263501
263505
263501
911201
832201
818204

Saime
līmenis

vienību
skaits

39/IV

39/II
13/IA
41/I
13/II

1
1
1,5
1
2,25
1,25
1
1

33/III

1

33/III
33/III

1
0,5
0,25

39/III

Mēneša
D. alga
amatalga
mēnesī
SOCIĀLAIS DIENESTS
840
840
495
495
625
937,5
675
675
585
1316,25
430
537,5
430
430
430
430
5661,25

Samaksa par aprūpi mājās EUR 60.00.
KAC
KAC vadītāja
KAC speciālisti

143901
422207

L/s konsultants
Tūrisma organizators
Tūrisma koordinators

213211
343525
233525

575

575
160
735

Ekonomiskā darbība
470
535

piem.30

500
267,5
107,5
875

Noteikt bāriņtiesas locekļa stundas tarifa likmi
4.00 EUR
3.§
Par Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2019.gadam
/I. Grade/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.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 Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2019. gadam
1.
2.
1.

IEŅĒMUMI:
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Piešķirtā mērķdotācija
IZDEVUMI:
Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

215 018 EUR
46 525 EUR
168 493 EUR
207 018 EUR
126 018 EUR

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā
Ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā
Ceļu un ielu klātņu greiderēšana un
planēšana
Ceļmalu pļaušana
Minerālmateriālu iegāde
Caurteku remonts
Apauguma, krūmu novākšana
Ceļu un ielu pārvaldīšana
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Ielu un ceļu projektēšana
Ielu un ceļu rekonstrukcijas projektu
līdzfinansējums
Pašvaldības autoceļu uzturēšanas agregātu
un materiālu iegāde
Atlikums uz gada beigām

40 000 EUR
86 018 EUR
20 018 EUR
10 000 EUR
45 000 EUR
5 000 EUR
6 000 EUR
6 000 EUR
6 000 EUR
2 000 EUR
65 000 EUR
2000 EUR
8 000 EUR

4.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/V.Tabūne/
Izskatot A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 15. oktobra iesniegumu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienība 1,5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085, Līdumnieku pagasts,
Ciblas novads, ir piekrītoša Ciblas novada pašvaldībai. Uz zemes vienības ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka šo
noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts
zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai
ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā
noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka par
iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē informāciju par pretendentu pieteikšanās termiņu.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085
publicēta Ciblas novada pašvaldības mājas lapā 2018. gada 01. novembrī.
Līdz 2019. gada 01. janvārim citi pretendenti nav pieteikušies.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 30.4. apakšpunkts nosaka, ka ja
neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos šo noteikumu 29.5.,
29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši
Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības

kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā
neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas
maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Nomas pakalpojumu maksas
cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā.
Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir
iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”) 2019. gada 14. februāra vērtējumu Nr.Z/19/32,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
1,5 ha platībā nomas maksa gadā ir 70,48 EUR (bez PVN), jeb 5,87 EUR mēnesī un neatkarīgā
vērtētāja atlīdzības summa ir 118,58 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta 14. punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas 28.punktu, 29.8.
apakšpunktu, 30.4. apakšpunktu, 33.6. 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:
4.1.Piešķirt A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***
nomā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6866-001-0085 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,5 ha platībā,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, ar 2019. gada 1. aprīli bez apbūves tiesībām uz sešiem
gadiem, saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.
4.2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085 lauksaimniecībā izmantojamo zemi
1,5 ha platībā, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
4.3.Noteikt nomas maksu 70,48 EUR gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
4.4.Noteikt, ka A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 118,58 EUR.
4.5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas datuma,
šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
5.§
Par zemes nomas līguma oagarināšanu
/V.Tabūne/
Izskatot O. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 10.01.2019. iesniegumu par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2016.gada 27. janvārī par zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6844-003-0074 1,0 ha platībā un 6844-003-0108 2,2 ha platībā noslēgts
zemes nomas līgums Nr. 49 starp Ciblas novada pašvaldību un O. I..

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6844-003-0074 1,0 ha platībā un 6844-003-0108 2,2 ha
platībā ir piekrītošas Ciblas novada pašvaldībai.Uz zemes vienībām ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa
gadā ir 28 euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 53.punkts nosaka, ka iznomātājs,
izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot
izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš
nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteikto nomas līguma termiņu.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”);
1) 2019. gada 14. februāra vērtējumu Nr.Z/19/31, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6844-003-0108 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2,2 ha platībā nomas maksa gadā ir
116,84 EUR (bez PVN), jeb 9,74 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir
118,58 EUR
2) 2019. gada 14. februāra vērtējumu Nr.Z/19/28, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6844-003-0074 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,0 ha platībā nomas maksa gadā ir 55,79
EUR (bez PVN), jeb 4,65 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 118,58
EUR
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas 53.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:
5.1.Pagarināt O. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2016.gada 27. janvāra zemes
nomas līgumu Nr. 49, nosakot termiņu no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2031.gada 30. martam.
5.2.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-003-0108 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes 2,2 ha platībā nomas maksa gadā ir 116,84 EUR (bez PVN), jeb 9,74 EUR
mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 118,58 EUR
5.3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-003-0074 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes 1,0 ha platībā nomas maksa gadā ir 55,79 EUR (bez PVN), jeb 4,65 EUR
mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 118,58 EUR
5.4.Noteikt, ka O.I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 118,58 EUR zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6844-003-0108 2,2 ha platībā vērtēšanu.

5.5.Noteikt, ka O.I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 118,58 EUR zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6844-003-0074 1,0 ha platībā vērtēšanu.
5.6.Gadījumā, ja līgums nav parakstīts mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas datuma, šis
lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
6.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15. pants nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tāpēc novada pašvaldības teritorijā tiks iekārtots sporta
laukums.
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:
6.1.Atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0139,
2,0 ha platībā, Ciblas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,40 ha platībā un izveidot
jaunu nekustamo īpašumu.
6.2.Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai
0,40 platībā piešķirt kadastra
apzīmējumu un nosaukumu ‘’Sporta laukums’’ kā arī noteikt zemes lietošanas mērķi – 0908 pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
7.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot N. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 04. marta. iesniegumu ar
lūgumu anulēt R. R., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***, jo persona faktiski tur
nedzīvo, novada dome secina:
20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums’’ 11. pants nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā
ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
N. I., personas kods ***, ir dzīvokļa ***, tiesiskais valdītājs un 08.03.1980. deklarējusi dzīvesvietu
adresē: ***

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.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka R. R., personas kods ***,
25.09.2007. ir deklarējis dzīvesvietu adresē: ***.
Iepazīstoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra ziņām netika konstatēts, ka R.
R. ir ieguvis īpašuma lietošanas tiesības uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska
vai līgumiska pamata un viņam ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā
īpašumā.
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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome konstatē, ka attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 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:
Anulēt R. R., 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).
8.§
Par ‘’Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā’’ apstiprināšanu
/A.Kozlovska/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 352 Noteikumi par
oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un
iesniegšanas kārtību’’,
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 ‘’Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā’’ saskaņā ar pielikumu.
9.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
/J.Dombrovskis/
9.1.Izskatot N. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta 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:
9.1.1.Nodot N. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.1.2. Iedalīt N. V., 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.
9.2.Izskatot M. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta
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:
9.2.1.Nodot M. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.2.2. Iedalīt M. V., 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.
9.3.Izskatot I. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta
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:
9.3.1.Nodot I. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.3.2. Iedalīt I. R., 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.
9.4.Izskatot K. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta:***, 2019. gada 07. marta
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:
9.4.1.Nodot K. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta:***,
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.

nomā rūpnieciskās

9.4.2. Iedalīt K. R., 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.
9.5.Izskatot V. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta
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:
9.5.1.Nodot V. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.5.2. Iedalīt V. Z., 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.

9.6..Izskatot J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta
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:
9.6.1.Nodot J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.6.2. 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.
9.7.Izskatot J. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 07. marta
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:
9.7.1.Nodot J. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
9.7.2. Iedalīt J. M., 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.§
Par izglītības iestāžu tīkla attīstību
/S.Leščinska/
Izglītības un zinātnes ministrija ir aicinājusi pašvaldības iesniegt redzējumu par izglītības stratēģiju
un izglītības iestāžu tīkla attīstību turpmāko trīs gadu periodā. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
nozīmē pārdomātus pašvaldību lēmumus resursu koncentrācijai un izglītības pakalpojumu
pieejamības pārstrukturizācijai, respektējot katra novada un plānošanas reģiona īpatnības un
attīstības modeļus, taču vienlaikus sekmējot arī kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam
skolēnam.
Veicot izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, pašvaldības izvēlas vairākus risinājumus:
-izglītības iestāžu reorganizācija, mainot īstenoto izglītības pakāpi (vidusskolas tiek pārveidotas par
pamatskolām, pamatskolas –par sākumskolām);
-divas vai vairākas izglītības iestādes tiek apvienotas, rezultātā izveidojot vienu izglītības iestādi;
-esošā izglītības iestāde tiek pievienota citai izglītības iestādei, kā rezultātā pievienojamā izglītības
iestāde beidz pastāvēt kā atsevišķa juridiska iestāde;
-izglītības iestādes slēgšana
Pašlaik Ciblas novadā vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase) iespējams vienā izglītības iestādē
vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase) -vienā izglītības iestādē.

Pirmsskolas izglītība pieejama divos pašvaldības bērnudārzos – Blontu pagastā un Ciblas pagastā.
Prognozējamais izglītojamo skaits izglītības iestādēs:
2019./2020.m.g.
Ciblas vidusskola

2020./2021.m.g.

2021.2022.m.g.

108

102

112

Pušmucovas pamatskola

46

Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde

23

Blontu pirmsskolas izglītības iestāde

54

44

45

Domes priekšsēdētājs izteica priekšlikumu, ka varētu pievienot Ciblas vidusskolai Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi
un izveidot vienu lielāku iestādi. Ciblas vidusskolas klases var pastāvēt, jo valdības noteiktais skolēnu skaits vidusskolas
klasēs ir 8 izglītojamie klasē. Var prognozēt, ka vairākus gadus uz priekšu šāds skaits saglabāsies. Pušmucovas
pamatskolā ir apvienotās klases, arī turpmāk skolēnu skaits ir virs 45. Skola ar apvienotajām klasēm var pastāvēt.
Ciblas vidusskolas skolotāju pedagoģiskās padomes sēdē nolemts, ka Ciblas vidusskolas plānotā specializācija būs
Sociālā un pilsoniskā mācību joma. Valoda.
Ņemot vērā mionēto, pamatojoties

uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 4. punktu, 21.
panta 1. daļas 8. punktu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta 2. daļu, kas nosaka, “Valsts pārvaldes
iekārtas likuma” 10. pantā noteikto principu,
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.Sakarā ar to, ka izglītojamo skaits tuvākajos gados strauji nesaruks, Ciblas novada vispārizglītojošo skolu
likvidācija netiek plānota.
10.2. Reorganizēt Ciblas vidusskolu un Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi, tās apvienojot.
10.3. Par Ciblas vidusskolas plānoto specializāciju noteikt:
1)Sociālā un pilsoniskā mācību joma.
2)Valoda.

Sēdi beidz plkst. 9.30
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.martā

Pielikums.
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Ciblas novada Ciblas pagastā
14.03.2019; Nr. 1.14/29

Ciblas novada
pašvaldības domei,
Domes nams, Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads,
LV-5706

Pārskats par Ciblas novada bāriņtiesas darbību 2018.gadā
(Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās
pašvaldības domei pārskatu par savu darbību)
1. Ģimenes, kurās nepietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana
Skaits kopā -12
Bērnu skaits riska ģimenēs – 26
Veiktas dzīves apstākļu pārbaudes, sadarbojoties ar Sociālo dienestu 9 ģimenēs,
sastādīti dzīves apstākļu pārbaudes akti, sarunas protokoli, veikta risku izvērtēšana
3 ģimenēs un pārrunas par risku novēršanu.
2. Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi – 11
 Aizgādības
tiesību
pārtraukšana
vecākiem
(priekšsēdētājas
vienpersoniskais lēmums) - 1
 aizgādības tiesību atjaunošana vecākam – 2
 mantojuma pieņemšana nepilngadīgā bērna vārdā – 3
 ģimenes valsts pabalsta piešķiršana - 1
 par atzinuma sniegšanu Rēzeknes tiesai par saskarsmes tiesības
izmantošanas kārtības vecākam ar bērnu noteikšanu – 2
 par atzinuma sniegšanu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai par saskarsmes
tiesības izmantošanas kārtības vecākam ar bērnu noteikšanu – 1
 par aizbildņa atlaišanu - 1
3. Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījās
 kā trešā persona par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesības
izmantošanas kārtības vecākam ar bērnu noteikšanu Rēzeknes tiesā
Rēzeknē 3 tiesas sēdēs
 kā trešā persona par atzinuma sniegšanu tiesai par viena vecāka atsevišķas
aizgādības pār bērniem noteikšanu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā 1
tiesas sēdē

 kā nepilngadīgā cietušā pārstāvis kriminālprocesā Rēzeknes tiesā Rēzeknē
3 tiesas sēdēs
4. Sastādīti 6 prasības pieteikumi vecākiem par uzturlīdzekļu piedziņu

5. Aizbildnībā esošie bērni kopā: 12
Aizbildņi – 10
Veiktas dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, sastādīti dzīves pārbaudes akti,
sarunas protokoli, pieņemti gada norēķini.
6. Aizgādnības: 3
Veiktas dzīves apstākļu pārbaudes rīcībnespējīgās personas, sastādīti dzīves
pārbaudes akti, sarunas protokoli.
7. Audžuģimenes:
 bērni, kas ievietoti audžuģimenēs – 6 (3 ģimenēs)
 audžuģimene, kurai piešķirts statuss – 1
Veiktas 2 dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, sastādīti dzīves apstākļu pārbaudes akti,
sarunas protokoli, pieņemti gada norēķini.
8. Izpildītie apliecinājumi (sastādīti un apliecināti darījuma akti, pilnvaras,
apliecināti iesniegumi, dokumentu kopijas, paraksta īstums uz dokumentiem,
nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai). Kopā veikti 117 apliecinājumi
Blontu pagastā – 27
Ciblas pagastā – 47
Pušmucovas pagastā – 35
Zvirgzdenes pagastā – 8
9. Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas 116 lietas (ierosinātas 2018.gadā- 9)
Bāriņtiesā veiktā sarakste (saņemtās vēstules, iesniegumi – 137; izsūtītas - 131)
10. Sniegtas 24 konsultācijas novada iedzīvotājiem (par saskarsmes tiesībām,
mantojuma pieņemšanu bērna vārdā, vecāku, aizbildņa, domstarpības ar bērnu,
sociālās garantijas pēc pilngadības sasniegšanas bez vecāku gādības palikušam
bērnam, aizgādības tiesību atjaunošana vecākam, uzturlīdzekļu piedziņa, saistībā
ar notariālajiem apliecinājumiem)
11. Kursi, apmācības
Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklēja kursus
1. aktualitātes apliecinājumu veikšanā bāriņtiesā;
2. datu aizsardzība bāriņtiesā;
3. Latgales plānošanas reģiona organizētās 2 dienu apmācības Daugavpilī un
metodiskā materiāla izstrāde Latvijā un Lietuvā par riska grupas bērnu
iesaistīšanu fiziskajās aktivitātēs.
12. Arhīvs
Sastādīta, saskaņota un apstiprināta lietu nomenklatūra 2019.gadam.
13. Ievadīta aktuālā informācija Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā
(NPAIS).
14. Tiesās „Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas lēmumu skaits - 1

Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Astrīda Kozlovska

