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Sēdē pieaicinātas personas
Vija Tabūne – Teritorijas plānotāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par Ciblas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par sociālās

palīdzības pabalstiem” precizēšanu
2.Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikuma jaunā
redakcijā apstiprināšanu
3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par nekustamā īpašuma ‘’Stirnas’’, kadastra Nr.6898-001-0190, zemes ierīcības projekta
izstrādi
5.Par 27.10.2016. sēdes lēmuma Nr.10 ‘’Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Plaudišu
ferma’’ atsavināšanu’’ atcelšanu
6.Par nekustamā īpašuma nomas maksas bezcerīgo parādu norakstīšanu un izslēgšanu no
budžeta bilances
7.Par zemes izpirkšanas maksas samazināšanu
8.Par adreses piešķiršanu
9.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
10.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
11.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.
gadā
12.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES
ezerā 2019. gadā
13.Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
14.Par ‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs’’ apstiprināšanu
1.§

Par Ciblas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par sociālās

palīdzības pabalstiem” precizēšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas
11.punktu un trešo daļu un 45.panta ceturtās daļu, 2019.gada 02. aprīļa LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/2905 „Par saistošajiem noteikumiem”,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

1. Veikt sekojošus precizējumus Ciblas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” :
1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā”
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30, 31. un
31¹.punktiem.”
1.2.Svītrot 4.punktu.
1.3.Aizstāt 18.punktā vārdu “kura” ar vārdu “kuru”.
1.4. 22.punktā teikuma beigās lietot pieturzīmi “.”
1.5 . Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
“27. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz personas iesniegumu par palīdzības
pieprasīšanu, kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un pievieno krīzes situāciju
pamatojošos dokumentus. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un lemj par
pabalsta piešķiršanu.”
1.6. Izteikt 31.un 33.punktu šādā redakcijā:
“31. Pabalstu audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru ievietošanu
audžuģimenē lēmumu pieņēmusi Ciblas novada bāriņtiesa.”
“33. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir noteikts kā divkāršs Ministru kabineta noteiktais minimālais
uzturlīdzekļu apmērs bērnam. Pabalsta apmērs apgērba un mīkstā inventāra iegādei ir notiekts 60.00
euro ceturksnī.”
1.7. 39.punktā svītrot vārdu “rakstveida”
2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
2.§
Par ‘’Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikums’’
apstiprināšanu jaunā redakcijā
/S.Rimša/
Pamatojoties uz komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt ‘’Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikums’’
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

3.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
Izskatot A. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 08. aprīļa iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’ROŽUKALNS’’, kadastra Nr.6844-004-0167 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 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’ROŽUKALNS’’, kadastra Nr. 6844-004-0167,
Blontu pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844006-0048.
3.2.Atdalītajai zemes vienībai 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-006-0048 piešķirt
nosaukumu ‘’GRĀVJI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4.§
Par nekustamā īpašuma ‘’Stirnas’’, kadastra Nr.6898-001-0190, zemes ierīcības projekta
izstrādi
/V.Tabūne/
Izskatot SIA ‘’MYRTILLUS’’, reģistrācijas Nr.41203020212, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris
1- 31, Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas J. D., personas kods ***, 2019. gada 29. marta. marta
iesniegumu ar lūgumu grozīt nekustamā īpašuma ‘’Stirnas’’, kadastra nr.6898-001-0190, zemes
vienību robežas un platību, novada dome secina:
Nekustamais īpašums ‘’Stirnas’’ ar kadastra nr. 6898-001-0190 105,0 ha kopplatībā sastāv
no zemes vienības 35,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0190, zemes vienības 32,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0096, zemes vienības 28,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6898-002-0191, zemes vienības 5,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0097
un zemes vienības 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0192 .
Saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas novada
teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa’’, nekustamajam īpašumam nav paredzēta detālplānojuma izstrāde, tāpēc zemes vienības
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Vadoties pēc 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 13.
un 14. punkta prasībām, pašvaldībai nav nepieciešami projekta izstrādes nosacījumi no noteikumos
minētajām institūcijām.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu
“Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 9.
pantu, 19. panta 2. daļu, 20. pantu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi’’ 11.1., 11.2.punktu, 12., 13., 14. punktu,
Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas novada teritorijas
plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta
nekustamā īpašuma ‘’Stirnas’’ ar kadastra nr. 6898-001-0190 zemes vienību robežu un
platības grozīšanai.
1).Atdalīt no nekustamā īpašuma īpašuma ‘’Stirnas’’, kadastra nr. 6898-001-0190, zemes
vienības 32,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0096 zemes vienību 8,3 ha platībā.
2)Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru.
3)Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai 8,3 ha platībā zemes lietošanas mērķi – 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4)Apvienot vienā zemes vienībā ar kopējo platību 61,1 ha zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem;
-6898-001-0191 ar platību 28,5 ha,
-6898-001-0192 ar platību 3,6 ha,
-6898-002-0097 ar platību 5,0 ha,
- atlikušo daļu 24,0 ha platībā pēc 8,3 ha atdalīšanas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6898-002-0096, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un noteikt zemes lietošanas
mērķi- 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5)Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
6)Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības
izvēlētai juridiskai personai , lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētas
juridiskās personas SIA ‘’ĢEOTELPISKIE risinājumi’’, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV3101.
7)Izstrādāt zemes ierīcības projektu, saskaņojot to ar LR likumdošanā noteiktajām institūcijām.
Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

5.§

Par 27.10.2016. sēdes lēmuma Nr.10 ‘’Par pašvaldības nekustamā īpašuma
‘’Plaudišu ferma’’ atsavināšanu’’ atcelšanu
/V.Tabūne/
Saskaņā ar 16.06.2005. ‘’Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums’’ 14.panta 2. daļu un 3. daļu, kur teikts, ka pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala
privatizācijas izbeigšanu, ja apstiprinātais pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai
neapbūvēta zemesgabala pircējs divu mēnešu laikā no dienas, kad saņēmis uzaicinājumu noslēgt
pirkuma līgumu, vai pirkuma līguma slēgšanas termiņa pagarinājuma laikā nav noslēdzis pirkuma
līgumu, novada dome secina:
Nekustamais īpašums ‘’Plaudišu ferma’’, kadastra nr. 6844-006-0195, Blontu pagasts, Ciblas
novads, tika ierakstīts Zemesgrāmatā uz Ciblas novada pašvaldības vārda kā pastāvīgs īpašuma
objekts un novērtēts pie sertificēta vērtētāja.
Ar 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.10, 4.§ ’’ ‘’Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Plaudišu ferma’’
atsavināšanu’’ tika noteikta pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Plaudišu ferma’’ ar kadastra nr.
6844-006-0195 Blontu pagasts, Ciblas novads, nosacītā cena - EUR 6 757,57 (seši tūkstoši septiņi
simti piecdesmit septiņi euro un 57 euro centi) un pilnvarots domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis parakstīt Pirkuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai par īpašuma
tiesību nostiprināšanu uz SIA ‘’Blonti’’, reģistrācijas Nr. 46803000578, juridiskā adrese: Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads, vārda.
Uz 01.04.2019. Pirkuma līgums nav parakstīts, SIA ‘’Blonti’’ nav arī iesnieguši lūgumu par līguma
slēgšanas pagarinājumu.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, 16.06.2005. ‘’Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums’’ 14.panta 2. daļu un 3. daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atcelt 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.10, 4.§ ’’ ‘’Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Plaudišu
ferma’’ atsavināšanu’’.
6.§
Par nekustamā īpašuma nomas maksas bezcerīgo parādu norakstīšanu un izslēgšanu no
budžeta bilances
/I.Piraga/
Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumu Nr. 1486 ‘’Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti’’ 99., 100. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Norakstīt un noņemt no uzskaites nekustamā īpašuma nomas maksas bezcerīgo parādu EUR
95,67 (deviņdesmit pieci euro un 67 euro centi).
7.§
Par zemes izpirkšanas maksas samazināšanu
/V.Tabūne/
Izskatot L. A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 26.marta iesniegumu par
zemes izpirkšanas maksas samazināšanu, kur iesniegumā tiek lūgts samazināt zemes izpirkšanas
maksu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6890-003-0039 1,69 ha platībā.
Iesniegumam pievienota Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2006.gada 03.oktobra
lēmuma par tiesībām izpirkt zemi kopija.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, LILITAI ADAMOVIČAI
no 1991. gada 10. augusta patstāvīgā lietošanā ir nekustamais īpašums 1,69 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6890-003-0039. Tātad kopējais zemes lietošanas laiks līdz tās pieprasīšanai īpašumā
sastāda 15 gadus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus
zemi” pielikuma 2.punktu, aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt divu
procentu apmērā par katru pilno gadu, sākot ar dienu, kad zeme piešķirta lietošanā, bet, ievērojot
6.punkta nosacījumus, samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25
procentus,
Tātad samazinājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-003-0039 1,69 ha platībā
lietošanas laiku ir 25%.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 9.panta pirmo daļu, likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, MK noteikumiem Nr.787 „Noteikumi
par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo un otro daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Noteikt samazinājumu par L. A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, izpērkamo
zemes vienību kadastra apzīmējumu 6890-003-0039 1,69 ha platībā:
- Par zemes lietošanas laiku no 10.08.1991. līdz tās pieprasīšanai 03.10.2006. – 25%
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
8.§
Par adreses piešķiršanu
/V.Tabūne/
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu nr. 698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 8. punktu, 9. punktu,

atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0291 un ar to saistītām ēkām
piešķirt adresi: ‘’Dimantiņi’’, Obščina, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads.
9.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
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 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
6.1.Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0213,
1,6 ha platībā, Ciblas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,45 ha platībā.
6.2.Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,45 platībā piešķirt kadastra apzīmējumu un noteikt
zemes lietošanas mērķi – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
10.§

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
/V.Tabūne/
.Izskatot K. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2019. gada 18. aprīļa iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums’’ 1 panta 14. punktu, 9. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma
zemes vienībai ar kadastra
nosaukumu ‘’SAULES KALNIŅI’’.

apzīmējumu 6898-009-0004 piešķirt

11.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
/J.Dombrovskis/

11.1.Izskatot V. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 16. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.1.1.Nodot V. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.1.2. Iedalīt V. D., 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.
11.2.Izskatot K. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 16. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas

rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.2.1.Nodot K. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.2.2. Iedalīt K. D., 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.
11.3.Izskatot A. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 16. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu

Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.3.1.Nodot A. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.3.2. Iedalīt A. D., 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.
11.4.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 16. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.4.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.

nomā rūpnieciskās

11.4.2. 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.
11.5.Izskatot A. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 16. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto
ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta
noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.5.1.Nodot A. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.5.2. Iedalīt A. L., 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.
12.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2019.gadam
/J.Dombrovskis/
Izskatot N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 23. aprīļa 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 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
12.1.Nodot N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2019.gadā.
12.2.Iedalīt N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
pašpatēriņa zvejai
2019.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

13.§
Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām
tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu,
kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš
nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.19,
Zvērināta tiesu izpildītāja INGARA OSIPOVA 2019.gada 17. aprīļa vēstuli Nr.05009/019/2019NOS, izpildu lietā Nr. 00240/019/2019, kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma
‘’Treideksnis-1’’ ar kadastra numuru 6844-900-0004 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Piedzīt nekustamā īpašuma ‘’Treideksnis-1’’ ar kadastra numuru 6844-900-0004
adrese:
‘’Treideksnis 1’’, Blontu pagasts, Ciblas novads, nodokļa parādu EUR 114,62 ( viens simts
četrpadsmit euro un 62 centi ), piedziņu vēršot uz N. M., personas kods ***, piederošo
nekustamo īpašumu ’Treideksnis-1’’ ar kadastra numuru 6844-900-0004.
14.§
Par ‘’ ‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs’’’’ apstiprināšānu.
/I.Sprudzāne/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt ‘‘’Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs’’ saskaņā ar pielikumu.

Sēdi beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019.gada 03.maijā

