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. 5
Ciblas novadā

2019.gada 28.maijā

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
Ēriks Astičs
Neieradās

Māris Trukšāns
(darba darīšanās)

Sēdē pieaicinātas personas
1. Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
2. Inta Piraga – galvenā grāmatvede
3. Svetlana Rimša – attīstības nodaļas vadītāja
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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par ‘’Saistošie noteikumi nr.4 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu.
2.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2018. gada pārskats’’ apstiprināšanu
3.Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
4.Par Ezersalas internātpamatskolas nosaukuma maiņu
5.Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
6.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
7.Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
8.Par izmaiņām zemes tirgus administrēšanas komisijas sastāvā
9. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu
10. Par Nikodema Rancāna balvas piešķiršanu Latgales izcilākajiem pedagogiem
11.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.
gadā
12.Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības
Latvijas Lauku attīstības programmas 7.2.pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi nr.4 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu.
/Z.Pavlova/
Saskaņā ar 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas 13.punktu, 46.panta 1.daļas
un 21.panta 1.daļas 2.punkta prasībām,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019.
gada
saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’"Ciblas novada pašvaldības 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 ‘’Ciblas novada pašvaldības 2018. gada pārskats’’ apstiprināšanu
/I.Piraga/
Noklausoties galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu par pašvaldības 2018.gada pārskatu,
pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības bilanci uz 2018. gada 31. decembri:
ar aktīviem EUR 7 813 984.00
pašu kapitālu EUR 6 681 002.00
saistībām EUR 1 132 982.00
2018. gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpildi EUR 3 147 683.00
izdevumu izpildi EUR 3 741 377.00
2018. gada speciālā budžeta
ieņēmumu izpildi EUR 177 057.00
izdevumu izpildi EUR 205 623.00
3.§

Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, reģistrācijas Nr.LV90000013606, juridiskā adrese: K.Valdemāra
iela 5, Rīga, direktores Māras Vilciņas 25.05.2018. mutisku lūgumu nodrošināt iestādes organizētās
nometnes dalībnieku ēdināšanu Ciblas pirmskolas izglītības iestādē, pamatojoties uz 19.05.1994.
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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
3.1. Nodrošināt BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, reģistrācijas Nr.LV90000013606, juridiskā adrese:
K.Valdemāra iela 5, Rīga, organizētās nometnes dalībnieku ēdināšanu Ciblas pirmskolas
izglītības iestādē 3 reizes dienā no 2019.gada 08. jūlija līdz 2019. gada 22. jūlijam (ieskaitot).

3.2.Maksu par dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu EUR 1885.00 (viens
tūkstotis astoņi simti astoņdesmit pieci euro, iesk. PVN) veic BJC ,,Rīgas Skolēnu pils”, ieskaitot
Ciblas novada pašvaldības norādītajā kontā.
4.§
Par Ezersalas internātpamatskolas nosaukuma maiņu
/J.Dombrovskis/
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51.pantam, speciālās internātskolas tiek izslēgtas no
izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās
izglītības iestādei speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai.
Līdztekus Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punkts nosaka, ka termins “internātskola”
no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019.gada 1.augustu. Izglītības un zinātnes ministrija aicina līdz
minētajam termiņam veikt izmaiņas attiecīgo speciālo internātskolu un internātskolu nosaukumos,
veicot nepieciešamās darbības atbilstošu grozījumu izdarīšanai Izglītības iestāžu reģistrā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Izglītības likuma 26. pantu, Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punktu, Vispārējās izglītības
likuma 51.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina,
Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- 1 – Sarmīte
Leščinska, DOME NOLEMJ:
4.1.Mainīt izglītības iestādes nosaukumu no “Ezersalas internātpamatskola” uz “Ezersalas
speciālā pamatskola”.
4.2.Uzdot izglītības iestādes direktoram Andrejam Tereško veikt izmaiņas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
5.§
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
/J.Dombrovskis/
Izskatot biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība", reģistrācijas Nr. 4000800052,
juridiskā adrese: Pušķina iela 14, Rīga, LV-1050, 02.05.2019. vēstuli, kurā
lūdz novada
pašvaldības atbalstu novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam 70 EUR
(septiņdesmit eiro) apmērā visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas
izdevumu segšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina,
Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- 1 – Sarmīte
Leščinska, DOME NOLEMJ:

Piešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība", reģistrācijas Nr. 4000800052,
juridiskā adrese: Pušķina iela 14, Rīga, LV-1050, pašvaldības atbalstu 70 EUR (septiņdesmit
eiro) apmērā novada politiski represēto personu dalības gadījumā visu Latvijas politiski
represēto personu salidojumā.
6.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
/V.Tabūne/
Izskatot D. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, mutisku lūgumu, 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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma
zemes vienībai ar kadastra
nosaukumu ‘’Silavidiņi’’.

apzīmējumu 6848-002-0105 piešķirt

7.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 14. maija iesniegumu par
zemes nomas tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pārtraukt V. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 01.02.2013. zemes nomas
līgumu Nr. 33 par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-0040237 0,8 ha platībā nomu.
8.§
Par izmaiņām zemes tirgus administrēšanas komisijas sastāvā
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 09.07.1992. likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 30.1.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
7.2.Izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli VIJU TABŪNI.
7.3.Iekļaut komisijas sastāvā GUNTU STOLERI un apstiprināt zemes tirgus administrēšanas
komisiju šādā sastāvā :

1.Komisijas priekšsēdētājs - Ēriks Astičs
2.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aldis Tihovskis
Komisijas locekļi
3. Ilona Cibuļska
4.Gunta Stolere
5.Ināra Sprudzāne
9.§
Par adreses piešķiršanu un dzēšanu
/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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
9.1.Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0004 un ar to saistītām ēkām
piešķirt adresi: ‘’Vītoliņi’’, Šmati, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads.
9.2.Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā apbūvētai zemes vienībai kadastra apzīmējumu
6890-006-0004 dzēst adresi: ‘’Vītiloņi’’, Šmati, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads.
10.§
Par Nikodema Rancāna balvas piešķiršanu Latgales izcilākajiem pedagogiem
/J.Dombrovskis/
Iepazīstoties ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes informāciju par Nikodema Rancāna
balvas piešķiršanas pasākumu Latgales izcilākajiem pedagogiem, 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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 50.00
Nikodema Rancāna balvas piešķiršanas pasākuma
organizēšanai Latgales izcilākajiem pedagogiem.
11.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019. gadā
/J.Dombrovskis/
11.1.Izskatot H. K., personas kods *** deklarētā dzīvesvieta: ***,
2019. gada 26. 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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.1.1.Nodot H. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.1.2. Iedalīt H. K., 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 J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 26. 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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.2.1.Nodot J. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.2.2. Iedalīt J. K., 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 M. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** 2019. gada 13. maija
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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.3.1.Nodot M. P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.3.2. Iedalīt M. P., 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 S. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 13. maija
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, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
11.4.1.Nodot S. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2019.gadā.
11.4.2. Iedalīt S. 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.
12.§

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības Latvijas Lauku attīstības programmas 7.2.pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu
iesniegumu konkursā
/S.Rimša/
Pamatojoties uz ES ELFLA atklāto projektu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākumā 7.2. „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursa veidā”, ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ciblas novada Attīstības
programmas 2019.-2025. gadam vidēja termiņa prioritātei VP1 – Infrastruktūras objektu uzlabošana
un attīstība rīcības virziena RV 1.1. Ceļu infrastruktūras attīstība uzdevumam U1.1.1. Uzlabot un
atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
12.1.Atbalstīt iesniegšanai ES ELFLA projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 7.2. „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā” Ciblas novada
pašvaldības izstrādāto projektu „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 2.kārta”.
Projekta kopējā summa ir EUR 390 407,71, ELFLA finansējums – EUR 167 711,13.
12.2.Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 57 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir,
EUR 222 696,58.
12.3.Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē EUR 325 407,71 apmērā.
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