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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Ciblas novadā

2020.gada 30. aprīlī

Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēdi atklāj plkst.
13.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Inese Birska
Rudīte Valtere
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Māris Trukšāns
Renāte Mikaskina
Sēdē pieaicinātas personas
1. Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
2. 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 ‘’Saistošie noteikumi Nr.13 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2020. gada
saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’’’
apstiprināšanu.

2.Par Ciblas novada Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšanu
3.Par ‘’ Saistošie noteikumi Nr.14 ‘’ Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā’’’’ apstiprināšanu
4.Par nekustamā īpašuma ‘’SĪPOLNIEKI’’ ar kadastra Nr. 6890 003 0130, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
5.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6.Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Ezersalas speciālajā pamatskolā
7.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība’’ apstiprināšanu
8.Par grozījumu Ciblas novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ezersalas speciālās
pamatskolas likvidāciju”
9.Par finansiālu atbalstu Eversmuižas Romas katoļu draudzes baznīcai
10.Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Pagasta ceļi’’ sadalei
11.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.
gadā
12.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā 2020. gadā
13.Par nekustamā īpašuma ‘’Zandarti’’, kadastra Nr.6898-004-0113, zemes ierīcības projekta
izstrādi
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.13 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2020. gada
saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2020. 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 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.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības
2020. gada saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2020.gadam"’’
saskaņā ar pielikumu

1.2.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 Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšanu
/S. Rimša/
Kurjanovas ezers ir publiska ūdenstilpe, kas atrodas dabas parka „Kurjanovas ezers”
(NATURA 2000) teritorijā un kurā zivis tiek intensīvi makšķerētas. Ezerā nozvejas pamatmasu
veido plauži, un līdaku lomi ir kritiski samazinājušies. Ezeram nav raksturīga īpaši augsta potenciāla
zivju produktivitāte, tādējādi, samazinoties līdaku īpatsvaram, palielinās raudu daudzums.
Ciblas novada pašvaldība ir veikusi Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšanu,
2018.gadā Zivju fonda atbalstītā projekta „Ciblas novada Kurjanovas ezera zivju krājumu
papildināšana” ietvaros ielaižot ūdenstilpē 20 000 vienvasaras līdaku mazuļus.
Saskaņā ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādātajiem „Kurjanovas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu” (apstiprināti LR ZM Valsts Zivsaimniecības pārvaldē
01.02.2001.) zivju krājumu mākslīgās papildināšanas rekomendācijām, ieteicama līdaku zivju
mazuļu ielaišana ap 60 000 gabalu gadā. Ciblas novada pašvaldība 2020.gadā plāno ielaist
Kurjanovas ezerā 10 000 gab. vienvasaras līdakas mazuļus. Aktivitātes mērķis ir apsaimniekot
Kurjanovas ezera zivju resursus, veikt zivju sabiedrības kopējā ūdenstilpes ekoloģiskā stāvokļa un
ūdenstilpes rekreācijas funkciju uzlabošanu.
2020.gada 15.aprīlī Ciblas novada pašvaldībā saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās administrācijas rakstisks saskaņojums, kurā Dabas aizsardzības pārvalde atbalsta
augstākminēto iniciatīvu un atzīst, ka plānotā līdaku mazuļu ielaišana Kurjanovas ezerā būs
nozīmīgs ieguldījums ezera zivju resursu apsaimniekošanā un saglabāšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu,
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. Atbalstīt Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšanas aktivitāti, nodrošinot 10 000 līdaku
mazuļu ielaišanu Kurjanovas ezerā un nosakot aktivitātes īstenošanas termiņu līdz 2020.gada
31.oktobrim.
2. Apstiprināt aktivitātes kopējās izmaksas 3 097,50 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit septiņi eiro,
50 centi).
3. Nodrošināt aktivitātes finansējumu no Ciblas novada pašvaldības speciālā budžeta.

3.§
Par ‘’ Saistošie noteikumi nr.14 ‘’ Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā’’’’ apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 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:

3.1.Apstiprināt ‘’Saistošie noteikumi nr.14 ‘’Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’ saskaņā ar pielikumu.
3.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
3.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr. 14
‘’Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’ rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc
saistošo noteikumu
pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
3.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
3.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
3.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
3.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
4.§
Par nekustamā īpašuma ‘’SĪPOLNIEKI’’ ar kadastra Nr. 6890 003 0130, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Ar Ciblas novada domes 2019.gada 17.decembra lēmumu Nr.12 (protokols Nr.12, 6. § “Par
nekustamā īpašuma ‘’Sīpolnieki’’ atsavināšanu’’ tika nolemts pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu
soli domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’SĪPOLNIEKI’’, kas sastāv no zemes gabala 88,5 ha
kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0130 , t.sk. 23,79 – meži, pārējā platība – lauksaimniecības
zeme. Nekustamais īpašums reģistrēts Pušmucovas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
0000 4710.
2020.gada 04. martā plkst. 10.00. Ciblas novada domes administratīvajā ēkā : Domes nams, Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads, notika nekustamā īpašuma mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
SIA ‘’LATVIJAS FINIERIS MEŽS’’, reģistrācijas Nr. 40003916891, juridiskā adrese: Lignuma
iela 2-1, Rīga, LV-1016, par nekustamo īpašumu izsolē piedāvāja augstāko cenu - EUR 160
000,00 (viens simts sešdesmit tūkstoši euro).
Ar 11.03.2020. domes sēdes lēmumu Nr.4 tika apstiprināts Izsoles protokols.
Izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 22.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:

4.1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’SĪPOLNIEKI’’, kas sastāv no zemes gabala
88,5 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0130 , izsoles rezultātus.
4.2. Uzdot novada domes priekšsēdētājam parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
5.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot A. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 02. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’DIGNAS’’, kadastra Nr.6890-005-0236, 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:

5.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’DIGNAS’’, kadastra Nr.6890-005-0236,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0070
2,4ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
5.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6890-006-0070 2,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu ‘’DIGNĀJI’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi -0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
6.§
Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Ezersalas speciālajā pamatskolā
/J.Dombrovskis/
Ņemot vērā, ka ārkārtas situācijā speciālās izglītības iestāžu izglītojamie neatrodas izglītības iestādē un
turpina mācības attālināti, savukārt lielākā dala speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ir no maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm, ir nepieciešams papildus sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir izglītojamie ar

speciālajām vajadzībām. Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" paredz, ka atbalstu ir tiesīgi saņemt visi izglītojamie.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu",
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 ēdināšanas izmaksas Ezersalas speciālajā pamatskolā – EUR 2.20 dienā vienam
izglītojamajam.

7.§
Par ‘’Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība’’ apstiprināšanu
/S.Leščinska/
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 28.punktu, 2016.gada 20.decembra MK
noteikumiem Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas
Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē
valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju
profesionālo darbību”,
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 ‘’Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība’’ saskaņā ar pielikumu.
8.§
Par grozījumu Ciblas novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā
“Par Ezersalas speciālās pamatskolas likvidāciju”

/S.Leščinska/
Ciblas novada dome 2020.gada 23.janvārī pieņēma lēmumu “Par Ezersalas speciālās
pamatskolas likvidāciju” (prot.Nr.2, 8.§.), ar kuru tika nolemts ar 2020.gada 1.augustu likvidēt
Ezersalas speciālo pamatskolu.
Lai Ezersalas speciālās pamatskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem nodrošinātu
Darba likuma 112.pantā un 149.panta piektajā daļā noteikto sociālo garantiju izmaksas (atlaišanas
pabalsti, kompensācijas par neizmantotajiem atvaļinājumiem).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba likuma
112.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:

8.1.Veikt grozījumu Ciblas novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ezersalas
speciālās pamatskolas likvidāciju” (prot.Nr.2, 8.§.) un papildināt lēmumu ar 8.6.punktu,
izteikt to šādā redakcijā:
‘’8.6.Griezties Izglītības un zinātnes ministrijā un lūgt piešķirt no valsts budžeta finansējumu
Ezersalas speciālās pamatskolas likvidācijas procesa nodrošināšanai (atlaišanas pabalstu un
kompensāciju par neizmatotiem atvaļinājumiem izmaksām) EUR 15 000,00 (piecpadsmit
tūkstoši) apmērā saskaņā ar aprēķinu lēmuma pielikumā.”
8.2.Nosūtīt lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai.
9.§
Par finansiālu atbalstu Eversmuižas Romas katoļu draudzes baznīcai
/J.Dombrovskis/
Eversmuižas Romas katoļu draudzes baznīca ir ietverta Ciblas novada tūrisma apskates objektu
sarakstā, tādejādi draudzes baznīcu apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi no citiem
novadiem un pat no ārzemēm.
Baznīcas draudzes padomes locekļi 23.04.2020. iesniegumā informē, ka pašreizējais baznīcas
torņu jumta ārējais izskats bojā baznīcas kopskatu, tam ir vajadzīgs remonts. Draudzes locekļi jau ir
vākuši līdzekļus jumta remontam, bet, tā kā draudze nav liela, tad savākto līdzekļu nepietiek.
Tāpēc draudzes padomes locekļi MIERVALŽA TRUKŠĀNA vārdā lūdz sniegt finansiālu atbalstu
Eversmuižas Romas katoļu draudzes baznīcas jumta remontam, krāsošanai un paceļamā groza
nomai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti) euro Eversmuižas Romas katoļu draudzes baznīcas
jumta remontam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Pagasta ceļi’’ sadalei

/S.Rimša/
ERAF sadarbības projekta "Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas
un Ciblas novados" (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) ietvaros Ciblas novada pašvaldība nodeva tehnisko
dokumentāciju "Ūdensvada un kanalizācijas pievadu pieslēgšanās/nodrošināšana Ciblas novada
pašvaldības autoceļa Z-16, Banoņejas ceļa posmā" Ludzas novada pašvaldībai (Ciblas novada

domes 2018. gada 27. septembra lēmums, par. 8). Pēc Ludzas novada pašvaldības pasūtījuma
ūdenssaimniecības tīkli tika izbūvēti, darbi tika pabeigti 24.03.2020.
Lai objektu nodotu ekspluatācijā, kā arī piešķirtu adresi būvei, ir nepieciešams atdalīt zemes gabalu,
kur tika uzstādīta Kanalizācijas sūkņu stacija.
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 Zvirgzdenes pagasta
nekustamā īpašuma ‘’Pagasta ceļi’’, kadastra Nr. 6898-001-0154, sadalei.
10.1.Atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’Pagasta ceļi’, kadastra Nr. 6898-001-0154,
zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-009-0021 zemes gabalu apmēram 36 kvadrātmetru platībā,
atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai.
10.2.Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru un nosaukumu ‘’
Kanalizācijas sūkņu stacija’’.
10.3.Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – 1201- Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
10.4.Atstāt palikušajam nekustamajam īpašumam iepriekšējo nosaukumu un zemes lietošanas
mērķi.
10.5.Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 "Adresācijas
noteikumi" atdalītajam nekustamajam īpašumam, apbūvētai zemes vienībai, tiks piešķirta adrese: ‘’
Kanalizācijas sūkņu stacija’’’’, Banoņeja, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.
10.6.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
10.7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības
izvēlētai juridiskai personai , lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un

pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētas
juridiskās personas SIA ‘’ĢEOTELPISKIE risinājumi’’, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV3101.
10.8.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).
11.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020. gadā
/J.Dombrovskis/
11.1.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 22. 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 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:
11.1.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas

tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
11.1.2. Iedalīt I. J., 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.

11.2.Izskatot G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 22. 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 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:

11.2.1.Nodot G. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
11.2.2. Iedalīt G. J., 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.
11.3.Izskatot R. B., personas kods : ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020. gada 22. 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 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:

11.3.1.Nodot R. B., personas kods : ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas

11.3.2. Iedalīt R. B., 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.
11.4.Izskatot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 22. 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 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:

11.4.1.Nodot V. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
11.4.2. Iedalīt V. B., 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.
11.5.Izskatot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020. gada 22. 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 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:

11.5.1.Nodot I. J., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas

11.5.2. Iedalīt I. J., 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.
11.6.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 23. 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 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:

11.6.1.Nodot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
11.6.2. Iedalīt A. S., 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.
11.7.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 23. 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 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:

11.7.1.Nodot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas

11.7.2. Iedalīt A. S., 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.
11.8.Izskatot V. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ‘’Uzticība’’, Kovaļki, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, 2020. gada 23. 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 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:

11.8.1.Nodot V. D., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas

11.8.2. Iedalīt V. D., 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.
11.9.Izskatot K. D., personas kods ***, adrese: ***, 2020. gada 23. 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 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:

11.9.1.Nodot K. D., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

11.9.2. Iedalīt K. D., personas kods ***, adrese: ***, 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.
11.10.Izskatot A. D., personas kods ***, adrese: ***, 2020. gada 23. 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 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:

11.10.1.Nodot A. D., personas kods ***, adrese: ***,
pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.

nomā rūpnieciskās zvejas tiesības

11.10.2. Iedalīt A. D., personas kods ***, adrese: ***, 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.

11.11..Izskatot A. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 28. 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 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:

11.11.1.Nodot A. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: *** , nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020.gadā.
11.11.2. Iedalīt A. L., 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.
12.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā 2020. gadā
/J.Dombrovskis/
12.1.Izskatot J. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 22. aprīļa iesniegumu
ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā ar 1
(vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
ZVIRGZDENES 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:

12.1.1.Nodot J. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: Klusā iela 6, Ludza, Ludzas
novads,
nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā
2020.gadā.
12.1.2. Iedalīt J. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, pašpatēriņa zvejai
ZVIRGZDENES ezerā zvejas limitu 2020.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30
metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
12.2.Izskatot A. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2020. gada 22. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES
ezerā ar 1 (vienu) zivju murdu, novada dome konstatē, ka Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu
ZVIRGZDENES 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:
12.2.1.Nodot A. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai ZVIRGZDENES ezerā 2020.gadā.
12.2.2. Iedalīt A. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: **, pašpatēriņa zvejai
ZVIRGZDENES ezerā zvejas limitu 2020.gadam – 1 (vienu) zivju murdu ar ne vairāk kā 30
metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
13.§
Par nekustamā īpašuma ‘’Zandarti’’, kadastra Nr.6898-004-0113, zemes ierīcības projekta
izstrādi
/J.Dombrovskis/
Izskatot I. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, E. K., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta: ***, 2020. gada 19. marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma ‘’Zandarti’’, kadastra Nr.6898-004-0113, sadalei, novada dome secina:
Nekustamais īpašums ‘’Zandarti’’ ar kadastra Nr. 6898-004-0113 sastāv no zemes
vienības 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-004-0113.
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 Zvirgzdenes pagasta
nekustamā īpašuma ‘’Zandarti’ ar kadastra nr. 6898-004-0113 sadalei.
13.1.Atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’Zandarti’’, kadastra nr. 6898-004-0113, zemes vienības
atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai.
13.2.Piešķirt katram jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam jaunu kadastra numuru un
nosaukumus ’’Zandarti 2’’, Zandarti 3’’, Zandarti 4’’
13.3.Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.4.Nodrošināt piekļuvi katram jaunizveidotajam īpašumam.
13.5.Atstāt palikušajam nekustamajam īpašumam iepriekšējo nosaukumu ‘’Zandarti’’ un zemes
lietošanas mērķi.
13.6.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
13.7.Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības
izvēlētai juridiskai personai , lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētas
juridiskās personas SIA ‘’ĢEOTELPISKIE risinājumi’’, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV3101.
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).
Sēdi beidz plkst. 14.00.
Sēdi vadīja :

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 11.maijā.

