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

2020.gada 27.februārī

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.
14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Inese Birska
Rudīte Valtere
Renāte Mikaskina
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Māris Trukšāns
Sēdē pieaicinātas personas
Svetlana Rimša – attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši

pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu
konkursā.
2.Par saistošo noteikumu
saistošajos

noteikumos

Nr.4
Nr.

6

“Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 29.jūnija
“Sadzīves

atkritumu

apsaimniekošanas

noteikumi””

apstiprināšanu.
3.Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ciblas novadā” apstiprināšanu.
4.Par saistošo noteikumu

Nr.6 “Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa

saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu.
5.Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”’’ apstiprināšanu.
6.Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas novadā"” apstiprināšanu.
7.Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 4„Par sabiedrisko kārtību Ciblas novadā"” apstiprināšanu.
8.Par saistošo noteikumu

Nr.10 “Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra

saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””
apstiprināšanu.
9.Par saistošo noteikumu

Nr.11 “Grozījumi Ciblas novada domes 2018.gada 25.aprīļa

saistošajos noteikumos Nr.3 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ciblas novadā”” apstiprināšanu.
10.Par saistošo noteikumu

Nr.12“Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 24. aprīļa

saistošajos noteikumos Nr.5“Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu
izvietošanas kārtība Ciblas novadā”” apstiprināšanu
11.Par domes lēmuma ‘’Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta ‘’“ Infrastruktūras
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”’’ īstenošanai’’
atcelšanu.
12.Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu.
13.Par nekustamā īpašuma ‘’Varavīksnes’’, kadastra Nr.6844-004-0503, zemes
projekta izstrādi.
14.Par atbalstu A. Kūkoja grāmatas izdošanai.

ierīcības

15.Par atbalstu elektrības pieslēguma ierīkošanai.
16.Par Ciblas novada domes sēdes lēmuma “Par zemes gabalu piekritību Ciblas novada
pašvaldībai” atcelšanu un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības
atzīšanu par piekritīgu Ciblas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ciblas
novada pašvaldības vārda.
17.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES
ezerā 2020.gadam.
18.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali komerczvejai ZVIRGZDENES EZERĀ
2020.gadam.
19.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai FRANAPOLES
ezerā 2020.gadam.
20.Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZILEZERĀ
2020.gadam.
21.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.
gadam.
22.Par nekustamā īpašuma ‘’ Lilija” 0.63ha platībā ar kadastra numuru 68480050140 iegādi.
23.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
1.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas
pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā
/S.Rimša/
Pamatojoties uz 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
īstenošanas noteikumi”, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā,
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”
izsludināto projektu iesniegumu atlases nolikumu,
atbilstoši Ciblas novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam ilgtermiņa prioritātei IP1
– Cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana un saskaņā ar Investīciju plānu 2019.–2025. gadam Ciblas

novada pašvaldība piedalījās projekta pieteikuma “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides
nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (turpmāk – Projekts) izstrādē. Projekta
vadošais partneris ir Ludzas novada pašvaldība, sadarbības partneri: Ciblas novada pašvaldība un
Kārsavas novada pašvaldība.
Ciblas novada pašvaldības Projektā plānotās darbības:
1)
Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 posma Pušmucova – Nūraugi pārbūve,
atbilstoši 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.
Attiecināmās izmaksas – 265 016,79 EUR;
2)
Ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā pārbūve
uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai, atbilstoši Ciblas novada Attīstības programmas 2019.–2025.
gadam vidēja termiņa prioritātei VP4 – Darba vietu radīšana, rīcības virziena RV4.1. Sadarbības
veicināšana ar uzņēmējiem, NVO uzdevumam U4.1.3. Pašvaldības dalība projektos
uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai un vidēja termiņa prioritātei VP5 Efektīvas pārvaldes
nodrošināšana. Attiecināmās izmaksas – 490 487,90 EUR.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte
Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un
Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
1.1.Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
projektu iesniegumu trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto
teritoriju pašvaldībās” projekta pieteikumu “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides
nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”. Ciblas novada pašvaldības
Projekta kopējais budžets – 758 281,08 EUR, attiecināmās izmaksas 758 481,08 EUR, t.sk.
ERAF finansējums – 644 538,92 EUR, valsts budžeta dotācija – 34 122,65 EUR.
1.2.Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,50% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i., 79 819,51 EUR, neattiecināmās izmaksas 200,00 EUR. Līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

2.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. pirmās daļas 16.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „ Grozījumi Ciblas novada
domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
2.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
2.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.4
„Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
2.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.4 „
Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
2.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
2.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ciblas novadā” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā” saskaņā ar pielikumu.
3 2. Uzdot kancelejas vadītājai:

3.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.5
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
3.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
3.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.5 „Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā” publicēšanu pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”;
3.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
3.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Ciblas novada
domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Ciblas novada simbolikas
izmantošanu”” saskaņā ar pielikumu.
4.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
4.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.6
„Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Ciblas
novada simbolikas izmantošanu”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
4.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
4.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Ciblas
novada simbolikas izmantošanu”” publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada
ziņas”;
4.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības
izpilddirektorei I.Sprudzānei.

5.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”’’ apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, Ministru kabineta 2006.gda 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai" 13.punktu,
Ministru kabineta 2011.gda 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība" 3.punktu, 11.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Ciblas
novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Ciblas novadā”’’ saskaņā ar pielikumu.
5.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
5.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.7
“Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par
mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”’’ rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
5.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
5.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.7
“Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par
mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”’’ publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
6.§
Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas novadā"” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 6.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
6.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 ““Grozījumi Ciblas
novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sanitārās tīrības

uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas
novadā"” saskaņā ar pielikumu.
6.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
6.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8
“Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu
Ciblas novadā"” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības
ministrijai.
6.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
6.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.8
““Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu
Ciblas novadā"” publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”;
6.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
6.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
7.§
Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 4„Par sabiedrisko kārtību Ciblas novadā"” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
7.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Ciblas
novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 4„Par sabiedrisko kārtību
Ciblas novadā"” saskaņā ar pielikumu.
7.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
7.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr_9
“Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 4„Par
sabiedrisko kārtību Ciblas novadā"” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
7.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
7.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu
Nr.9“Grozījumi Ciblas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 4„Par
sabiedrisko kārtību Ciblas novadā"” publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;

7.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
7.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
8.§
Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””
apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
8.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
8.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
8.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.10
“Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
8.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
8.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.10
“Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ciblas novada ziņas”;
8.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
8.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
9.§
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Ciblas novada domes 2018.gada 25.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.3 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ciblas novadā”” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
9.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
9.2. Uzdot kancelejas vadītājai:
9.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.11
“Grozījumi Ciblas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā”” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
9.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
9.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.11
“Grozījumi Ciblas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā”” publicēšanu
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”;
9.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
9.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
10.§
Par saistošo noteikumu Nr.12
“Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.5 “Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas
kārtība Ciblas novadā”” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 5.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
10.1. Apstiprināt Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
10.2. Uzdot kancelejas vadītājai:

10.2.1. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12
“Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Ēku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā”” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
10.2.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
10.3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei organizēt saistošo noteikumu Nr.12
“Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Ēku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā”” publicēšanu
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”;
10.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
10.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei
I.Sprudzānei.
11.§
Par domes lēmuma ‘’Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta ‘’“ Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”’’ īstenošanai’’ atcelšanu
/J.Dombrovskis/
Projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados” finansējuma nodrošināšanai ar 23.01.2020. novada domes lēmumu (protokols Nr.2, 12.§)
tika nolemts ņemt aizdevumu Valsts kasē EUR 133 212 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši divi
simti divpadsmit) apmērā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu no 2021. gada 1. marta
saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
Ņemot vērā to, ka aizdevums Valsts kasē EUR 133 212 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti
divpadsmit) nav nepieciešams, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atcelt 23.01.2020. novada domes lēmumu (protokols Nr.2, 12.§) ‘’Par ilgtermiņa aizņēmumu
ERAF projekta ‘’“ Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas
un Ciblas novados”’’ īstenošanai.
12.§
Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’ALEKSANDRS M’’, reģistrācijas Nr.42403026486, juridiskā adrese: ‘’Kalnāres’’,
Staupine, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, 14.02.2020. iesniegumu par nomas tiesību
pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu,

atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Pārtraukt SIA ‘’ALEKSANDRS M’’, reģistrācijas Nr.42403026486, juridiskā adrese:
‘’Kalnāres’’, Staupine, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads,
zemes nomas tiesības uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0043 nomu.

13.§
Par nekustamā īpašuma ‘’Varavīksnes’’, kadastra Nr.6844-004-0503, zemes ierīcības projekta
izstrādi
/J.Dombrovskis/
Izskatot V. G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 19. februāra iesniegumu
ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma ‘’Varavīksnes’’, kadastra
Nr.6844-004-0503, sadalei, novada dome secina:
Nekustamais īpašums ‘’Varavīksnes’’ ar kadastra Nr. 6844-004-0503 sastāv no zemes
vienības 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0503 un divām nedzīvojamām ēkām
(kadastra apzīmējums 6844-004-0503-001, 6844-004-0503-002).
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, saņemt projekta izstrādes nosacījumus 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 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis,
PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas novada Blontu
nekustamā īpašuma ‘’Varavīksnes’ ar kadastra nr. 6844-004-0503 sadalei.

pagasta

13.1.Atdalīt no nekustamā īpašuma
‘’Varavīksnes’’, kadastra nr. 6844-004-0503, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 1,6 ha platībā zemes vienību 0,25 ha platībā un ēku ar
kadastra apzīmējumu 6844-004-0503-001.

13.2.Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru un nosaukumu
‘’Vaivari’’.
13.3.Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai 0,25 ha platībā zemes lietošanas mērķi – 0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.4.Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ‘’Vaivari’’ adresi: L.Staša iela 1, Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads.
13.5.Atstāt palikušajam nekustamajam īpašumam iepriekšējo nosaukumu ‘’Varavīksnes un noteikt
zemes lietošanas mērķi – 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.6.Piešķirt palikušajam nekustamajam īpašumam ‘’Varavīksnes’’ adresi:L.Staša iela 3, Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads.
13.6.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
13.7Detālplānojumu 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.
13.8.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).
14.§
Par atbalstu A. Kūkoja grāmatas izdošanai
/J.Dombrovskis/
J.Soikāna Ludzas mākslas skola 2020.gadā pieminot un godinot dzejnieku, kultūras darbinieku,
mākslinieku, mākslas skolas pirmo direktoru A.Kūkoju (23.12.2020. atzīmētu 80.dzimšanas dienu) plāno
pārizdot grāmatu "Mīlesteiba - lelīs Līpu kolns "' un ir izstrādājusi projektu '"Iesākumā bija vārds.
A.Kūkojam 80".
Tiek paredzēts radīt grāmatai jaunu vizuālo risinājumu - ilustrācijas un dizainu, papildināt to Braila
rakstā tulkotiem dzejoļiem, iztulkot daļu dzejoļu zīmju valodā nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem, radot 15-20
minūšu garu dzejas uzvedumu profesionālu aktieru izpildījumā, sastādīt skaidrojošo latgaliešu un latviešu
valodas vārdnīcu un komentārus.
Kopējā izdevumu summa ir 13821.00 EUR, no tiem 5550.00 EUR jau ir. Projekts tiek gatavots
ikgadējiem KKP un Latgales kultūras programmas projektu konkursiem 2020.gadā. kuros līdzās idejas «un
darbības programmas formulējuma skaidrībai, būs nepieciešams gan pašfinansējums, gan līdzfinansējums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Piešķirt EUR 500,00 J.Soikāna Ludzas mākslas skolai grāmatas "Mīlesteiba - lelīs Līpu kolns "
pārizdošanai.
15.§
Par finansējumu elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai pašvaldības dzīvokļiem
/J.Dombrovskis/
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir
autonomā funkcija- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvojamai
telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīgai. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta trešā daļa nosaka, ka Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir
apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves
priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un
higiēnas prasībām.
Ciblas novada pašvaldības dzīvokļos, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājās
Ciblas novada, Zvirgzdenes pagasta Ezersalas ciemā, ir nepieciešams nodrošināt drošu un normatīvo
aktu prasībām atbilstošu elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanu katrā atsevišķā objektā.
Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” iesniegto aprēķinu kopējās elektroenerģijas sistēmas
pieslēguma ierīkošanas izmaksas pašvaldības dzīvokļiem sastāda EUR 5279,85. Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju uzkrājuma fonds Ezersalas ciemā esošajās mājās ir sekojošs:
1. Daudzdzīvokļu mājā “Odiņi” EUR -;
2. Daudzdzīvokļu mājā “Sienāžiši” EUR - ;
3. Daudzdzīvokļu mājā “Žubītes” EUR-;
4. Daudzdzīvokļu mājā “Vecās mājas” EUR -;
5. Daudzdzīvokļu mājā “Kaktiņi” EUR -;
6.Daudzdzīvokļu mājā “Pauguri” EUR -.
Ņemot vērā augstākminēto, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājuma fonds
Ezersalas ciemā esošajās mājās ir nepietiekošs, lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamam fondam
Ezersalas ciemā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, normatīvo aktu prasībām atbilstošu
elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta 27.punktu, Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 16.panta pirmo un trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Segt izdevumus AS “Sadales tīkls” EUR 5279,85 apmērā par elektroenerģijas sistēmas
pieslēguma ierīkošanu Ciblas novada pašvaldības dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām pēc šādām adresēm:
1.1. “Odiņi”, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads (kad.Nr._6898-008-0181-001);
1.2. .’’Sienāzīši, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads (kad.Nr._6898-008-0182-001);
1.3. .Žubītes, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads(kad.Nr._6898-008-0143-008);
1.4. .Vecās mājas, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads (kad.Nr._6898-008-0180-001);

1.5.Kaktiņi, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads (kad.Nr._6898-008-0143-012);
1.6.Pauguri, c. Ezersala, Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads (kad.Nr._6898-008-0214);

16.§
Par Ciblas novada domes sēdes lēmuma “Par zemes gabalu piekritību Ciblas novada
pašvaldībai” atcelšanu un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības
atzīšanu par piekritīgu Ciblas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ciblas
novada pašvaldības vārda
/O.Ņikitins/
Izvērtējot Ciblas novada domei zemes reformas laikā pieņemto lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai atbilstību likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” noteiktajiem kritērijiem, Ciblas novada dome konstatē un secina:
1)Ar Ciblas novada domes 22.12.2011 sēdes lēmumu (protokols Nr.12.14.§) “Par zemes gabalu
piekritību Ciblas novada pašvaldībai” nolemts, ka nekustamā īpašuma zemes vienība 16,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0242 piekrīt Ciblas novada pašvaldībai saskaņā ar likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprinšanau zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu.
2)Atceļot minēto Ciblas novada domes lēmumu nekustamā īpašuma zemes vienība 16,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6898-008-0242 būtu uzskatāma par likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteikto rezerves zemes
fondā ieskaitāmo zemi.
3)Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā
ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par
kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētās Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
(turpmāk - rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē
šādu nosacījumu iestāšanās:
*pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes
izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk - zemes izvērtēšanas termiņš);
*Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes
saraksts (turpmāk - izvērtētais zemes saraksts);
*publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību
vai piederību valstij vai pašvaldībai.
4)Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām
pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes
reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada
teritoriālā iedalījuma vienībās.
5)Zemes reforma Ciblas novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 27.septembrī, par ko Ministru
kabinets izdevis rīkojumu Nr.558 “Par zemes reformas pabeigšanu Ciblas novada lauku apvidū”,
Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai
piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes
gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190
„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk - Noteikumi Nr.190).
6)Ievērojot to, ka zemes reforma Ciblas novada administratīvajā teritorijā pabeigta 2016.gada
27.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Ciblas
novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā,
beidzies 2018.gada 27. aprīlī.
7) Ciblas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā
sarakstā, beidzās 2018.gada 27.aprīlī, savukārt nekustamā īpašuma zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6898-008-0242 zeme kā piekritīga Ciblas novada pašvaldībai noteikta 22.12.2011,
Ciblas novada domei pieņemot lēmumu (protokols Nr.12, 14.§) “Par zemes gabalu piekritību Ciblas
novada pašvaldībai”, tas ir, pirms 2016.gada 27.septembra, kad tika pabeigta zemes reforma Ciblas
novadā.
8)No minētā secināms, ka nekustamā īpašuma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6898-0080242 Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā par Ciblas novada
administratīvo teritoriju nav un nevarēja būt iekļauta.
Tā kā nekustamā īpašuma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0242 nav iekļauta
izvērtētajā zemes sarakstā par Ciblas novada administratīvo teritoriju, pie tās nav izdarītas atzīmes
ne par piekritību vai piederību valstij ne pašvaldībai secināms, ka nekustamā īpašuma zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0242 piekrīt Ciblas novada pašvaldībai saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu un par to pieņemams lēmums ierakstīšanai zemesgrāmatā uz
Ciblas novada pašvaldības vārda.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1 .panta 11. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta astoto daļu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto
daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atcelt Ciblas novada domes 22.12.2011. sēdes lēmuma (protokols Nr12.14.§) “Par zemes
gabalu piekritību Ciblas novada pašvaldībai”

*Noteikt, ka zemes vienība 16,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0242 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
*Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 16,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6898-008-0242
ir piekrītoša Ciblas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro daļu šo
domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas dienas)
apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
17.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai
ZVIRGZDENES ezerā 2020.gadam
/J.Dombrovskis/
17.1.Izskatot A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020. gada 29. janvāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā
zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
17.1.1.Nodot A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadā.
17.1.2.Iedalīt A. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2020.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
17.2.Izskatot Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 29. janvāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā
zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz

kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
17.2.1.Nodot Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadā.
17.2.2.Iedalīt Z. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

pašpatēriņa zvejai

17.3.Izskatot N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020. gada 15. janvāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zvirgzdenes ezers ir publiskais ezers, kurā
zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas

rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
17.3.1.Nodot N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.gadā.
17.3.2.Iedalīt N. Š., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020.gadā 1 murdu no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.

pašpatēriņa zvejai

18.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali komerczvejai
ZVIRGZDENES EZERĀ 2020.gadam
/J.Dombrovskis/
Izskatot IK ‘’DAMBIS 4’’, vienotais reģistrācijas nr.42402017683, juridiskā adrese: Baznīcas iela
42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2020. gada 10. janvāra iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu
komerczvejai Zvirgzdenes ezerā 2020.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.

Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
18.1.Nodot IK ‘’DAMBIS 4’’, vienotais reģistrācijas nr.42402017683, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
komerczvejai Zvirgzdenes ezerā līdz 31.12.2022.
18.2.Iedalīt IK ‘’DAMBIS 4’’, vienotais reģistrācijas nr.42402017683, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
komerczvejai 2020.gadā 200 m no kopējā Zvirgzdenes ezera zivju tīklu limita.
19.§.
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai
FRANAPOLES ezerā 2020.gadam
/J.Dombrovskis/
19.1.Izskatot A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 05. februāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
19.1.1.Nodot A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadā.
19.1.2.Iedalīt A. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020.gadā 15 m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.

pašpatēriņa zvejai

.2.Izskatot A. Z., personas kods ***, dzīvesvieta: ***, 2020. gada 05. februāra iesniegumu par
zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
19.2.1.Nodot A. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadā.
19.2.2.Iedalīt A. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2020.gadā 30 m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.
19.3.Izskatot P. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 05. februāra
iesniegumu par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadam, novada
dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Franapoles ezers ir 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.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu
saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas
rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
19.3.1.Nodot P. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā 2020.gadā.
19.3.2.Iedalīt P. Z., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
2020.gadā 30 m no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.
20.§
Par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai ZILEZERĀ
2020.gadam
/J.Dombrovskis/
Izskatot P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 14. oktobra iesniegumu
par zvejas limita iedalīšanu pašpatēriņa zvejai Zilezerā 2020.gadam, novada dome konstatē, ka
saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Zilezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu

vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā
pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma
1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu.
Noteikumu Nr.918 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā
ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma
limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz
kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma
7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra
noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
20.1.Nodot P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Zilezerā 2020.gadā.
20.2.Iedalīt P. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai 2020.gadā 1
murdu no kopējā Zilezera zivju tīklu limita.
21.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020. gadā
/J.Dombrovskis/
.1.Izskatot J. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 07. februāra
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
LIELAIS LUDZAS ezers ir publiskais ezers. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un

citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība un 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo
noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas
rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.1. apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā
ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu
īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju
murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma
6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
3.1., 7.1., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
21.1.Nodot J. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
21.2. Iedalīt J. M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ
LUDZAS ezerā zvejas limitu 2020.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
22.§.
Par nekustamā īpašuma ‘’ Lilija” 0.63ha platībā ar kadastra numuru 68480050140 iegādi
/J.Dombrovskis/
Ieopazīstoties ar L. S. maksātnespējas procesa administratora Aivara Bužinauskas, amata apliecības
Nr.00333, prakses vieta: Laimdotas iela 1-10,Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107,
25.02.2020., Nr.0089/00333/2020-NOS/MPA vēstuli ‘’Nekustamā īpašuma pirkuma piedāvājums’’,
kur teikts, ka ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 23.decembra spriedumu pasludināts L.
S., personas kods *** (turpmāk arī – parādnieks), fiziskās personas maksātnespējas process un
ieraksts maksātnespējas reģistrā veikts 2019.gada 27.decembrī.
Parādnieka īpašumā (no 15.05.1997.) Ciblas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.62 ar kadastra
numuru 68480050140 reģistrēts zemes gabals “Lilija” 0.63ha platībā. Valsts zemes dienesta vietnē
kadastrs.lv zemes gabals atrodams ar kadastra apzīmējumu 68480040242. Zemes lietošanas mērķis
ir lauksaimniecības zeme, dabā tas ir daļēji asfaltēts laukums, kas lielākoties aizaudzis ar krūmiem
un kokiem.

Administrators sazinājies ar SIA”INTERBALTIJA” Rēzeknes filiāles sertificētu vērtētāju un
noskaidrojis, ka minimālās izmaksas zemes gabala novērtēšanai ir 160 EUR plus PVN, kas kopā
sastāda 193.60 EUR, un iespējamā zemes 1ha tirgus vērtība varētu būt ap 1000 EUR. Ņemot vērā
vērtēšanas izmaksas, iespējamos ieņēmumus un plānoto mantas pārdošanas veidu, administrators
vērtējumu nav pasūtījis.
Administratora vērtējumā parādnieka 0.63ha zemes gabala iespējamā tirgus vērtība ir
630EUR un piespiedu(ātrās realizācijas) pārdošanas vērtība 500EUR. 2020.gada 5.februārī ir
sastādīts parādnieka mantas pārdošanas plāns, kurā paredzēts minēto zemes gabalu pārdot bez
izsoles un vispirms piedāvāt to iegādāties Ciblas novada pašvaldībai par 500EUR.
Tā kā iebildumi par parādnieka mantas pārdošanas plānu, t.sk., par mantas pārdošanas veidu,
nav saņemti, Administrators uzsāk mantas pārdošanu un piedāvā Ciblas novada pašvaldībai bez
izsoles iegādāties L. S. piederošo zemes īpašumu “Lilija” 0.63ha platībā, kadastra numurs
68480050140 (kadastra apzīmējums 68480040242), kas reģistrēts Ciblas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.62, par pirkuma summu 500EUR(pieci simti eiro).
Tā kā iebildumi par parādnieka mantas pārdošanas plānu, t.sk., par mantas pārdošanas veidu,
nav saņemti, Administrators uzsāk mantas pārdošanu un piedāvā Ciblas novada pašvaldībai bez
izsoles iegādāties L. S. piederošo zemes īpašumu “Lilija” 0.63ha platībā, kadastra numurs
68480050140 (kadastra apzīmējums 68480040242), kas reģistrēts Ciblas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.62, par pirkuma summu 500EUR(pieci simti eiro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
22.1.Iegādāties zemes īpašumu “Lilija” 0.63ha platībā, kadastra numurs 68480050140
(kadastra apzīmējums 68480040242), kas reģistrēts Ciblas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.62, par pirkuma summu 500EUR(pieci simti eiro).
22.2.Segt izdevumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
23.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot V. R.,
personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 26. februāra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’TŪJAS’’, kadastra Nr.6898-005-0004,
zemes vienību un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, novada dome secina, ka Zemes ierīcības
likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas
reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
23.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’TŪJAS’’, kadastra Nr.6898-005-0004, Zvirgzdenes
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0005 6,3 ha platībā
un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
23.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6898-005-0005 6,3 ha platībā, piešķirt nosaukumu ‘’KAIJAS’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Sēdi beidz plkst. 15.00.
Sēdi vadīja :

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 05.martā

