LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 23.janvārī

Protokols Nr. 2

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne
Sēdē nepiedalās: Viesturs Rancāns – pamatdarbs; Svetlana Rjutkinena – pamatdarbs; Olga
Petrova – darbnespēja; Aivars Meikšāns – darbnespēja; Alīna Gendele – sanāksme; Lolita
Greitāne – ģimenes apstākļi
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja;
Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada
pašvaldības izpilddirektors; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas
vietniece budžeta jautājumos
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 49 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 5 jautājumiem:
1. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumus
2020.gadam.
2. Par debitoru parādu norakstīšanu.
3. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2020.gadam iedalīšanu Plisūna ezerā
(Plusons, Dunduru ezers).
4. Par grozījumiem Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumā.
5. Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu.
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Atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 50., 51., 52., 53., un 54.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
4. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un
ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
7. Par naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
8. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
9. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
10. Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda
sadali 2020.gada janvāra- augusta mēnešiem.
11. Par grozījumu apstiprināšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikumā.
12. Par Ludzas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada budžeta
izpildi.
14. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.
15. Par iemītnieku uzturēšanas izdevumiem Ludzas novada sociālās aprūpes centrā
“Ludza”.
16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
17. Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai.
18. Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem.
19. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumā
(protokols Nr.25, 60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadpētniecības muzejā”.
20. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.2, 15.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Lielajā sinagogā”.
21. Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās.
22. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
23. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
24. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
25. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Šķaunes ezerā.
26. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā.
27. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Nirzas ezerā.
28. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Zeiļu ezerā.
29. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Līdūkšņas ezerā.
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30. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Lielajā Kurmas
ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā.
31. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Soidu ezerā.
32. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpatēriņa zvejai 2020.gadam Soidu ezerā.
33. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dukānu ezerā.
34. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpatēriņa zvejai 2020.gadam Dukānu ezerā.
35. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Križutu ezerā.
36. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.32, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai.
38. Par nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai.
39. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
40. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050309,
1075 m2 platībā, Odu ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
41. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006
0277, 2,0 ha platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
42. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006
0092, 1,8 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
43. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0278, pēc adreses “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
44. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas
novads trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un atsavināšanas procedūras
atcelšanu.
48. Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020.gadam.
49. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem.
50. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumus
2020.gadam.
51. Par debitoru parādu norakstīšanu.
52. Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2020.gadam iedalīšanu Plisūna ezerā
(Plusons, Dunduru ezers).
53. Par grozījumiem Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumā.
54. Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu.
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1.§
Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020318 adresi: Lauku šķērsiela 7A,
Ludza, Ludzas nov..
2.
Izskatot akciju sabiedrības “VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, juridiskā
adrese Kalna ielā 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., 15.01.2020.
iesniegumu, reģ. 15.01.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/122-S, par adreses piešķiršanu apbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040470 un ar to funkcionāli saistītām būvēm
“Bērziņi S”, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt akciju sabiedrībai “VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs 40003242737, piederošai
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040470 un ar to funkcionāli
saistītām būvēn adresi: “Bērziņi S”, Cirmas pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580060277, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060277 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060275 “Druviena”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580060277, piešķirt īpašuma nosaukuma
„Laimas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060275 “Druviena”, Isnaudas pag., Ludzas
nov., zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060277.
2. Atdalītai zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060277
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Laimas”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
3.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 12.decembrī saņēma Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas 2019.gada 12.decembra elektronisku vēstuli ar Nr.2-13-L/4463,
kurā lūgts noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,14 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010020318 Lauku šķērsielā 7A, Ludza, Ludzas nov., kura ir
iekļauta Rezerves zemes fondā, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punkts nosaka, zemes lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,14 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010020318 Lauku šķērsielā 7A, Ludza, Ludzas nov. – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (klasifikatora kods 0601).
4.§
Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu
zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda
Ziņo: E.Mekšs
Zemes pārvaldības likums 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs
ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
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
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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:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes
par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Ludzas
novada dome
konstatē un secina:
[1] 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.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam
izdodot rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”,
Ludzas novada lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu
Nr.532 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[2] 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).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā
ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes
vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme,
un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība
(turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko
savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par
visu to vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības
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teritoriālajām vienībām, par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas
pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā
secināms, ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas
atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[3] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā
ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par
sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm, izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā
norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un
elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam pašvaldību apkopoto sarakstu ar
ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu
darbdienu laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka
izvērtētais zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts
zemes dienesta tīmekļa vietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā
ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040174 izdarīta
atzīme par tās piekritību valstij Finanšu ministrijas personā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580020877 daļai izdarīta atzīme par tās piekritību valstij Satiksmes
ministrijas personā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020280 – par tās
piekritību valstij Satiksmes ministrijai.
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr
6.11.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīta divās daļās: zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 68580020410, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas
2017.gada 22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578, būtu nosakāma kā uz Satiksmes ministrijas
vārda zemesgrāmatā ierakstāma valstij piekritīga zeme, un zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020716, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija
iesniegumu Nr.4.9/5578 ieskaitāma rezerves zemes fonda zemēs.
Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un
kurām īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga
zeme.
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7.6.§) “Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” kā Ludzas novada
pašvaldībai piekrītošas noteiktas 75 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68010010095, 68010010471, 68010018026, 68010010952, 68010018032, 68010018052,
68010028017, 68010030135, 68010030137, 68010030138, 68010030153, 68010030154,
68010030156, 68010030249, 68010038003, 68010038006, 68010038007, 68010038008,
68010040105, 68010060387, 68010060388, 68010060399, 68010060401, 68010068036,
68010068037, 68010068040, 68010068041, 68010068042, 68010070091, 68010070100,
68010070101, 68010080066, 68010080091, 68010088057, 68010088058, 68010040534,
68500020305, 68500020367, 68500020380, 68500070069, 68580020100, 68580020844,
68580020862, 68580060224, 68580060273, 68800030190, 68460070065, 68460070245,
68460070298, 68460070299, 68460070363, 68460070502, 68460070506, 68460070507,
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68460070525, 68460070526, 68460100061, 68460100150, 68600010126, 68600010266,
68600010513, 68600010516, 68600010520, 68600010521, 68600010522, 68600010526,
68600010527, 68600010528, 68600010534, 68600010543, 68600010560, 68600010562,
68600020651, 68780070099 un 68860020186.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkta otrais apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Ievērojot iepriekš minēto, Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām
Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes
vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda, kurām nav
izvērtētajā zemes sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā
daļu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta
11.punkta otro apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,14 ha platībā kā
starpgabals ar kadastra apzīmējumu 68010020318 Lauku šķērsielā 7A, Ludza, Ludzas nov.
ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
2. 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.

5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2020.gada 7.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr.3.1.1.8/2020/45-S) saņemts SIA „ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 14A, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 7.janvāra iesniegums par
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Rūpniecības ielā 16 (kadastra apzīmējums
68010030198001; 68010030198002 un 68010030199001) Ludzā, Ludzas novadā,
atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.3.apakšpunktu –
juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir
ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā un iepriekšējā
taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo
strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par
valstī noteikto minimālo darba algu – piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
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Iesniegumam pievienots:
1) SIA „ARIOLS” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2020. izziņa par nodokļu maksātāja VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „ARIOLS” 07.01.2020/1 izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo darba algu
iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) SIA „ARIOLS” 07.01.2020/2 darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 2
lapām;
5) SIA „ARIOLS” ēku īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu: Rūpniecības ielā 16
(kadastra Nr. 68010030198) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0007 8231 no 22.11.2004., kopija uz 2 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „ARIOLS” nav
nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 85 darbinieki, no
kuriem 76 darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par
valstī noteikto minimālo darba algu un sastāda EUR 819,08.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas
domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
SIA „ARIOLS” laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. nav konstatēti darba
tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi (informācija 08.01.2020. pārbaudīta
integrētā iekšlietu informācijas sistēmā).
SIA „ARIOLS” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novadā” 2.1.4.3.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „ARIOLS”, reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese: Rūpniecības
iela 14A, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada nekustamā īpašuma nodokli par ēkām
Rūpniecības ielā 16 (kadastra apzīmējums 68010030198001; 68010030198002 un
68010030199001) Ludzā, Ludzas novadā, 90% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
2.
2020.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas Nr.
3.1.1.8/2020/71-S) saņemts SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā
adrese: Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 9.janvāra iesniegums Nr. 47 par
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Dagdas ielā 17 (kadastra apzīmējums
68010030218001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
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Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.3.apakšpunktu –
juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir
ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā un iepriekšējā
taksācijas gadā uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti vairāk par 20 darbiniekiem, šo
strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par
valstī noteikto minimālo darba algu – piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
atvieglojumu 90% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2020. izziņa par nodokļu maksātāja VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” 09.01.2020. izziņa Nr. 1 par uzņēmumā nodarbināto
vidējo strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā
uz 1 lapas;
4) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” darbinieku saraksts (drukāts 07.01.2020.) par
uzņēmumā nodarbinātiem uz 3 lapām;
5) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” ēku īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu: Dagdas
ielā 17 (kadastra Nr. 68010030218) Ludzā, Ludzas novadā - reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 5948 no 07.05.2004., kopija uz 1
lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „LUDZAS
MAIZNĪCA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā –
102 darbinieki, no kuriem 68 darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir
augstāks par valstī noteikto minimālo darba algu un sastāda EUR 540,73.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto
pašvaldības īpašumu.
SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. nav
konstatēti darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi (informācija
08.01.2020. pārbaudīta integrētā iekšlietu informācijas sistēmā).
SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo
daļu, Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.3.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada nekustamā īpašuma nodokli par ēkām
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Dagdas ielā 17 (kadastra apzīmējums 68010030218001) Ludzā, Ludzas novadā, 90%
apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).

6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam
Ziņo: E.Mekšs
1.
2020.gada 8.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2020/51-S) saņemts lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas
lietošanas kooperatīvās sabiedrības „RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese:
„Valgums”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, 2020.gada 8.janvāra iesniegums par
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi: „Valgums” (kadastra Nr. 68860010296) Pildas
pagastā, Ludzas novadā, „Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318) Pildas pagastā, Ludzas
novadā, „Noma” (kadastra apzīmējums 68860010298, 68860010300, 68860010303,
68860010304, 68860010464, 68860010465, 68860020044, 68860020204 un 68860020218)
Pildas pagastā, Ludzas novadā un „Fermeri” (kadastra apzīmējums 68860030030) Pildas
pagastā, Ludzas novadā, atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.punktu kooperatīvai
sabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kura pastāvīgi nodarbina
vismaz 3 (trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis kooperatīvā sabiedrībā
iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50% no valstī noteiktās
minimālās darba algas – piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam taksācijas
gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi, kas tiek izmantota
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
Iesniegumam pievienots:
1) kooperatīvās sabiedrības „RASA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2020. izziņa par nodokļu maksātāja VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „RASA” izziņa par kooperatīvā sabiedrībā nodarbinātiem
darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „RASA” izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo
strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1
lapas;
5) kooperatīvās sabiedrības „RASA” zemes īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu:
„Valgums”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68860010296) - Pildas
pagasta zemesgrāmatas (turpmāk ZG) nodalījums Nr. 1000 0049 9724 no
27.12.2011. kopija uz 1 lapas; „Rītarasas”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra
Nr. 68860010318) - ZG nodalījums Nr. 1000 0004 2389 no 29.12.2011. kopija uz 1
lapas; 20.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 22 kopija uz 2 lapām;
26.11.2018. vienošanās par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 22 termiņa
pagarināšanu kopija uz 1 lapas un 02.01.2020. zemes nomas līguma Nr. ZNI002/2020 kopija uz 3 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„RASA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 12
darbinieki, visiem darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības
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administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos
nav zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas un sastāda EUR 334,98.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas
domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Kooperatīvā sabiedrībā „RASA” laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. nav
konstatēti darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi (informācija
08.01.2020. pārbaudīta integrētā iekšlietu informācijas sistēmā).
Kooperatīvai sabiedrībai „RASA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma
nodokļa un nomas maksas par zemi parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par zemi piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas
novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas
kooperatīvai sabiedrībai „RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese: „Valgums”,
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par zemi 2020.gadam, kas
tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Valgums” (kadastra Nr.
68860010296) Pildas pagastā, Ludzas novadā, „Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318)
Pildas pagastā, Ludzas novadā, „Noma” (kadastra apzīmējums 68860010298, 68860010300,
68860010303, 68860010304, 68860010464, 68860010465, 68860020044, 68860020204 un
68860020218) Pildas pagastā, Ludzas novadā un „Fermeri” (kadastra apzīmējums
68860030030) Pildas pagastā, Ludzas novadā, 50% apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).
2.
2020.gada 9.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas Nr.
3.1.1.8/2020/75-S) saņemts kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr.
46803002371, juridiskā adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2020.gada
8.janvāra iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi: „Sūnupļava” (kadastra
apzīmējums 68920050226, 68920050227, 68920050228, 68920050314, 68920080117,
68920080118, 68920080119, 68920080120, 68920080121 un 68920080307) Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā, atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu
kooperatīvai sabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kura pastāvīgi
nodarbina vismaz 3 (trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta
Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis kooperatīvā
sabiedrībā iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50% no valstī
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noteiktās minimālās darba algas – piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam
taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi, kas tiek
izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.
Iesniegumam pievienots:
1) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2020. izziņa par nodokļu maksātāja VID
administrēto nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 08.01.2020. izziņa par kooperatīvā
sabiedrībā nodarbinātiem darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 08.01.2020. izziņa Nr. 2.1./2 par
nodarbināto vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
5) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” zemes īpašuma tiesību apliecinošie
dokumenti: 11.03.2009. zemes nomas līguma Nr. 05/2009 kopija uz 4 lapām un
26.11.2018. vienošanās par zemes nomas līguma Nr. 05/2009 termiņa pagarināšanu
kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„SŪNUPĻAVA” nav nodokļu (nodevu) parādu; strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā
– 5 darbinieki, visiem darbiniekiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā; vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā 6
(sešos) mēnešos nav zemāks par 50% no valstī noteiktās minimālas darba algas un sastāda
EUR 334,87.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas
domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Kooperatīvā sabiedrībā „SŪNUPĻAVA” laika posmā no 01.01.2019. līdz
31.12.2019. nav konstatēti darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi
(informācija 08.01.2020. pārbaudīta integrētā iekšlietu informācijas sistēmā).
Kooperatīvai sabiedrībai „SŪNUPĻAVA” pašvaldības budžetam nav nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas par zemi parāda.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par zemi piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas
novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.5.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt kooperatīvai sabiedrībai „SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr. 46803002371,
juridiskā adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2020.gada nekustamā īpašuma
nodokli par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Sūnupļava”
(kadastra apzīmējums 68920050226; 68920050227; 68920050228; 68920050314;
68920080117; 68920080118; 68920080119; 68920080120; 68920080121 un 68920080307)
Rundēnu pagastā, Ludzas novadā, 50% apmērā.
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2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601).

7.§
Par naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese:
Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, 04.11.2019. vēstule Nr.1.9/510 „Par
pamatkapitāla palielināšanu” (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 05.11.2019., reģistrēta ar
Nr.3.1.1.8/2019/3265-S) ar lūgumu 2020.gadā sniegt finansiālu atbalstu 1 256 544 EUR
apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” aktivitāšu turpināšanai.
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
ilgtermiņa aizņēmumu ieguldījumam SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā”
(protokols Nr.1, 40.§), saskaņā ar kuru tika nolemts lūgt pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt Valsts kasē Ludzas novada
pašvaldībai vidēja termiņa aizņēmumu ieguldījumam sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai EUR 2 456
544 apmērā ar izmaksu 2019. un 2020.gados ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 30
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu “Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla
palielināšanu” (protokols Nr.6, 43.§), Ludzas novada dome ieguldīja sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā naudas līdzekļus
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ludzas pilsētā” īstenošanai - 1 200 000 EUR apmērā (aizņēmums Valsts kasē) un 9 995
EUR apmērā (Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi), palielinot sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālu un pretī saņemot
attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:…ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds;”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas
novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada
pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu “Par
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
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par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.11, 39.§) un Ludzas novada domes 2016.gada
25.augusta sēdes lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas
līguma termiņa noteikšanu” (protokols Nr.14, 22.§) sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu
var palielināt: 1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt: 1) dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu
skaitu.”, savukārt šā panta otrā daļa nosaka: “Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā
panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam
jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš
nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla
palielināšanu.”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants
nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku
sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi.”, 65.panta otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus
pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības
kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus
pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta
pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā naudas līdzekļus 1 256 544 EUR (viens
miljons divi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro) apmērā Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas
pilsētā” īstenošanai.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību 1 256
544 EUR (viens miljons divi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro),
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR (viens
euro).
3. Ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts
lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
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6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājam
E.Mekšam.
8.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” parakstīšanas Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra
saistošo noteikumu Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” konsolidēto
redakciju elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
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2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā”” parakstīšanas Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo
noteikumu Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” konsolidēto redakciju
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas
novadā”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām fonda sadali 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam”, Latvijas
Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 29.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
paredzētās mērķdotācijas fondu 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem EUR 1 105 746 sadalīt saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu
2020.gada janvāra - augusta mēnešiem EUR 63 674 - sadalīt saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu
2020.gada janvāra - augusta mēnešiem EUR 92 432 - sadalīt saskaņā ar 3.pielikumu.

11.§
Par grozījumu apstiprināšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9.pantu, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores D.Dukštas 10.01.2020. Nr.1.14/2020/3-N
iesniegumu “Par grozījumiem Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikumā”, ņemot vērLudzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
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pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikumā:
1. Papildināt Nolikuma IX nodaļu “Ģimnāzijas saimnieciskā darbība” ar 9.6. un
9.7. punktiem un izteikt šādā redakcijā:
“9.6. Ģimnāzijas otrajā korpusā P.Miglinīka ielā 27 darbojas pašvaldības finansēta
skolas ēdnīca.
9.7. P.Miglinīka ielā 27 B darbojas Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseins.”
2. Papildināt Nolikuma XI nodaļu “Ģimnāzijas darbību reglamentējošie iekšējie
normatīvi akti” ar 11.2.33.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“11.2.33. Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina lietošanas noteikumus apstiprina ar
direktora rīkojumu, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru.”
3. Papildināt Nolikuma XII nodaļu “Ģimnāzijas finansēšanas avoti un kārtība” ar
12.9.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“12.9. Maksa par baseina pakalpojumiem tiek iekasēta, atbilstoši Ludzas novada domes
lēmumam.”
4. Apstiprināt Nolikuma 2.pielikumu “Ludzas pilsētas ģimnāzijas vadības
struktūrshēma” jaunā redakcijā.

12.§
Par Ludzas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9.pantu, Ludzas 2.vidusskolas
direktores Z.Buligas 10.01.2020.Nr.1.12/2020/1-N
iesniegumu “Par Ludzas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 8 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balsis (Zinaīda Buliga), Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas 2.vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 6.augusta domes
sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.6, 18.§).

13.§
Informatīvais ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi
Ziņo: E.Mekšs
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 104.4%, kopsummā gūti
papildus ieņēmumi 745 072 EUR.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde ir 109.98%, papildus saņemti 512420 EUR un
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dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde – 104.34%, papildus saņemti 159 885 EUR.
Papildus gūti ieņēmumi:
1) no nekustamā īpašuma nodokļa 48.5 tūkst. EUR,
2) no īpašumu pārdošanas 26.1 tūkst. EUR,
3) no savstarpējiem norēķiniem 51.3 tūkst. EUR,
4) no maksas pakalpojumiem 18.2 tūkst. EUR, t.sk. par personu uzturēšanos SAC
“Ludza” 18.1 tūkst. EUR, zemes nomu 4.6 tūkst. EUR, īri 9.8 tūkst. EUR, nav
saņemti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par 9.6 tūkst. EUR.
Pamatbudžeta izdevumi ir 16.8 miljoni EUR, jeb apgūti par 87.47 %,
t.sk. atlīdzībai – 8.2 miljoni EUR,
precēm un pakalpojumiem 3.5 miljoni EUR,
aizdevumu apkalpošanas maksai 32.5 tūkstoši EUR,
dotācijām 37 tūkstoši EUR,
kapitāliem izdevumiem 3.7 miljoni EUR,
sociāliem pabalstiem 904 tūkstoši EUR,
tekošo izdevumu transfertiem 428.5 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 248.3 tūkstoši EUR.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi nav apgūti par 2 404 895 EUR. Līdzekļu ekonomija
izveidojusies:
1) atalgojumiem 131.7 tūkst. EUR,
2) precēm un pakalpojumiem 598 tūkst. EUR,
3) dotācijām 68.5 tūkst. EUR,
4) sociāliem pabalstiem 174.4 tūkst. EUR,
5) kapitālajiem izdevumiem 1 277 876 EUR,
6) transfertiem 154.5 tūkst. EUR.
Liels līdzekļu apjoms nav apgūts projektu īstenošanā. 2019.gadā netika uzsākta triju
projektu īstenošana, bet līdzekļi bija plānoti. Tie ir:
1) Ielu apgaismojuma ierīkošana Ludzā ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām,
neuzsākām, jo netika piešķirts aizņēmums no Valsts kases.
2) Projekts NATTOUR – pilsētas dabas objektu uzlabošana parkā un Ludzas mākslas
skolas projekts, jo ieilga projektu saskaņošanas process ar projektu partneriem,
plānotas bija projektu avansu summas, izdevumi un līdzekļu pārskaitījumi
partneriem.
Neapgūtas summas arī šādos projektos:
1) Peldbaseina būvniecība 626 tūkst. EUR,
2) “Rīteiropas vērtības” pilskalnam 181 EUR,
3) Infrastruktūras izveidošana Ludzas, Ciblas, Kārsavas novados – 898.5 tūkst. EUR,
4) Izglītības un citos projektos 168.5 tūkst. EUR
5) Divu māju siltināšanai līdzfinansējums 50 tūkst EUR,
6) Kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu līdzfinansējums un pieslēgumiem
pašvaldības mājokļiem, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 50 tūkst. EUR.
Nav apgūti līdzekļi:
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1) Mežu apsaimniekošanai 20 tūkst. EUR,
2) Ielu projektēšanai un Skolas ielas pārbūvei 76 tūkst. EUR,
3) Nav veikti plānotie remontdarbi Novadpētniecības muzejā (jo krāsns podiņu
izgatavošanas cehs cietis šīs vasaras vētrā un netika atjaunota ražošana) , lietus
kanalizācijas ierīkošana Liepājas ielā 22b (nepieciešams vairāk līdzekļu), telpu un
dūmvadu remonti pašvaldības dzīvokļos, dažādi darbi labiekārtošanas objektos.
4) Pašvaldības iestādēs kopsummā 276 tūkst. EUR ekonomija precēm
pakalpojumiem (kurināmais, ēdināšanas izdevumi, biroja preces, pakalpojumi).

un

Rezultātā uz 31.12.2019.gada izveidojās brīvo līdzekļu atlikums 3 miljoni 494,5
tūkst EUR. Tā kā 2020.gadā speciālais budžets īpašiem mērķiem nebūs, pamatbudžeta
līdzekļu brīvajā atlikumā iekļauti arī speciālā budžeta līdzekļi atlikumi uz 31.12.2019. Tie ir:
1) autoceļu fonda līdzekļi 31.1 tūkst. EUR,
2) dabas resursu nodokļa ieņēmumi 51.9 tūkst. EUR,
3) zivju fonda līdzekļi 11 tūkst. EUR.
Ceļu un ielu uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti pagastos 264.1 tūkst. EUR Ludzas
pilsētai 247.6 tūkst. EUR.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 25.5 tūkstoši EUR, izlietojums 470 EUR, līdzekļu
bija plānoti kanalizācija tīklu ierīkošanai Isnaudas pagastā pašvaldības līdzfinansējumam.
Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm 3.3 tūkst. EUR, 2019.gadā izdevumi
395 EUR.
Uzklausot sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada budžeta
izpildi, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi
pieņemt zināšanai.

14.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša, J.Atstupens
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 2.punktu un 46.pantu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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15.§
Par iemītnieku uzturēšanas izdevumiem Ludzas novada
sociālās aprūpes centrā “Ludza”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturto
un piekto daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par uzturēšanos Ludzas novada sociālās aprūpes centrā
„Ludza” 2020.gadā vienam iemītniekam mēnesī:
1.1. “Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads EUR 678.02, saskaņā ar
1.pielikumu;
1.2. “Ābelīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads EUR 622.81, saskaņā ar
2.pielikumu
2. Tiem iemītniekiem, kuri paši vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par
iemītnieka uzturēšanu, un pirms ievietošanas iestādē personas bija deklarētas Ludzas
novadā, 2.punktā noteiktajai maksai piemērot atlaidi 15% apmērā.
16.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2020.gadā Ludzas novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem vienai
bibliotēkai EUR 518.52 gadā, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. par Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem mācību un metodiskajā darbā, saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. par Ludzas novada sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem skolēnu sporta
sacensību organizēšanai, saskaņā ar 3.pielikumu.
1.4. par atskurbšanas telpā ievietoto personu uzturēšanās izdevumiem, saskaņā ar
4.pielikumu.
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17.§
Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par katru atskurbināšanas telpā ievietoto personu EUR 20.26 plus
PVN, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu
“Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai” (protokols Nr.6, 25.§).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.februāri.
18.§
Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksas pakalpojumus par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina
izmantošanu:
1.1. peldbaseina vienreizējam apmeklējumam:
Cenrādis ar SPA zonu
1 st.
15 min
5,00

2 st.

3 st.

Cenrādis bez
SPA zonas
1 st.
2 st.
15 min
3,50
5,00

Pieaugušie (no 19 gadiem)
7,00
9,00
Bērni/juniori (līdz 18 gadiem
ieskaitot
Ludzas
novada
vispārizglītojošo
skolu
skolēni,
uzrādot skolēna apliecību)*
3,50
5,00
7,00
3,00
4,00
*Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) tikai pieaugušā pavadībā. Ar vienu pavadošu
personu (ja tas nav bērna vecāks/vecvecāks/treneris vai organizētā grupa) drīkst iet ne
vairāk kā 2 bērni.
Ģimenes piedāvājums **
Katrs pieaugušais
4,00
6,00
7,50
3,00
4,00
+ katrs bērns no 5 līdz 11 g.v.
(ieskaitot)
2,50
3,50
4,50
2,00
3,00
+ katrs bērns līdz 4 g.v.(ieskaitot)***
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
**Ģimenes piedāvājums ir paredzēts tikai ģimenes peldbaseina apmeklējumam ar bērnu līdz
11 g.v. pilngadīgo radinieku (vecāki, vecvecāki, bērnu brāļi un māsas, vecāka laulātais vai
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civilvīrs/civilsieva) pavadībā.
***Bērni līdz 4 g.v. ieskaitot apmeklē baseinu tikai kopā ar pieaugušo (1 pieaugušais + max
2 bērni).
1.2. papildus piedāvājumam:
Cenrādis ar SPA Cenrādis bez SPA
zonu
zonas
Celiņa noma (ne vairāk kā 10 cilvēkiem)
1st. 15 min.– 40.00 1 st.15 min.–25.00
Mazā baseina noma
1 st.15 min.–20.00
Par grupas ierašanos jāpaziņo vismaz trīs dienas iepriekš.
1.3. abonementiem:
EKONOMISKAIS
(ārpus SPA zonas
Abonementa derīguma termiņš –
darba laika)
6 mēneši
1 st.
1 st.
2 st.
3 st.
2 st.
15 min
15 min
Bērniem/junioriem (līdz 18 gadiem + Ludzas novada vispārizglītojošo skolu skolēni
uzrādot skolēnu apliecību)
5 apmeklējumi
14,00
20,00
28.00
12,00
16,00
10 apmeklējumi
26,25
37,50
52,50
22,50
30,00
15 apmeklējumi
36,75
52,50
73,50
31,50
42,00
Pieaugušajiem (no 19 gadiem)
5 apmeklējumi
20,00
28,00
36,00
14,00
20,00
10 apmeklējumi
37,50
52,50
67,50
26,25
37,50
15 apmeklējumi
52,50
73,50
94,50
36,75
52,50
Ģimenes piedāvājums:*
5 apmeklējumi
Katrs pieaugušais
16,00
24,00
30,00
12,00
16,00
+katrs bērns no 5 līdz 11 g.v.(ieskaitot)
10,00
14,00
18,00
8,00
12,00
+ katrs bērns līdz 4 g.v. (ieskaitot)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
10 apmeklējumi
Katrs pieaugušais
30,00
45,00
56,25
22,50
30,00
+katrs bērns no 5līdz 11 g.v.(ieskaitot)
18,75
26,25
33,75
15,00
22,50
+ katrs bērns līdz 4 g.v. (ieskaitot)
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
15 apmeklējumi
Katrs pieaugušais
42,00
63,00
78,75
31,50
42,00
+katrs bērns no 5 līdz 11 g.v.(ieskaitot)
26,25
36,75
47,25
21,00
31,50
+ katrs bērns līdz 4 g.v. (ieskaitot)
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
* Ģimenes piedāvājums ir paredzēts tikai ģimenes peldbaseina apmeklējumam ar bērnu līdz
11 g.v. pilngadīgo radinieku (vecāki, vecvecāki, bērnu brāļi un māsas, vecāka laulātais vai
civilvīrs/civilsieva) pavadībā.
STANDARTA
(jebkurā laikā)

2. Par pārtērēto baseinā atrašanas laiku noteikt piemaksu 0.10 EUR par katru
pārtērēto minūti.
3. Lēmuma 1. un 2.punktu pakalpojumu maksa noteikta EUR, ieļaujot pievienotās
vērtības nodokli.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
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19.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumā
(protokols Nr.25, 60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadpētniecības
muzejā”
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma Ludzas Novadpētniecības muzeja direktores
pienākumu izpildītājas 14.10.2019. iesniegumu Nr.1.23/2019-5IE ”Par izmaiņām maksas
pakalpojumos Ludzas Novadpētniecības muzejā un Ludzas lielajā sinagogā” (pašvaldībā
reģistrēts 14.10.2019. ar Nr.3.1.1.9/2019/164-IE) ar lūgumu paaugstināt maksu par
muzejpedagoģiskajām programmām.
Izvērtējot esošo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumā (protokols
Nr.25, 60.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Novadpētniecības muzejā” grozījumus:
1.6.punktu izsakot šādā redakcijā:
„1.6. muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):
1.6.1. mācību iestāžu audzēkņiem – 1.00 EUR,
1.6.2. pirmsskolas vecuma bērniem – 0.50 EUR.”

20.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.2, 15.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Lielajā sinagogā”
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība saņēma Ludzas Novadpētniecības muzeja direktores
pienākumu izpildītājas 14.10.2019. iesniegumu Nr.1.23/2019-5IE ”Par izmaiņām maksas
pakalpojumos Ludzas Novadpētniecības muzejā un Ludzas lielajā sinagogā” (pašvaldībā
reģistrēts 14.10.2019. ar Nr.3.1.1.9/2019/164-IE) ar lūgumu noteikt maksu par
muzejpedagoģiskajām programmām.
Izvērtējot esošo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2,
15.§) „Par maksas pakalpojumiem Ludzas Lielajā sinagogā” grozījumus: papildināt ar
1.punktu ar 1.3.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
„1.3. muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):
1.3.1. mācību iestāžu audzēkņiem – 1.00 EUR,
1.3.2. pirmsskolas vecuma bērniem – 0.50 EUR.”
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21.§
Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Saskaņā ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja
27.11.2019. rīkojumu Nr.101-d, no 01.01.2020. noteikta cieto atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas un apglabāšanas maksa fiziskām un juridiskām personām 14.99 EUR plus
PVN.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās
atkritumu savākšana un izvešana tiek organizēta ar Ludzas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu starpniecību, lai nodrošinātu pagastu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem
kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksu vienam
iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa ir
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības
nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku 2019.gada 28.marta lēmums “Par
sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu administratīvajās
teritorijās” (prot. Nr.6, 28.§).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvai nodaļai informāciju par lēmumu
publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
22.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 15.janvāra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/9 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts 15.01.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/124-S) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2019.gada decembra mēnesī aprēķināto summu EUR
387,59 apmērā t.sk. EUR 7,05 par apgaismošanu, EUR 274,09 par neizīrēto dzīvokļu
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apsaimniekošanas maksu, EUR 102,40 par apkuri un EUR 4,05 ūdens patēriņa starpību
izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada decembra mēnesi
EUR 387,59 (trīs simti astoņdesmit septiņi euro 59 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
par 2019.gada decembra mēnesi EUR 387,59 (trīs simti astoņdesmit septiņi euro 59 centi)
apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai
paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “STEINBERG SPORTS”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 23.12.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3895-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 4 196.39 EUR (10% no kopējām projekta
izmaksām) projekta “Brīvdabas sporta un rekreācijas centra – atklātas šautuves izveide
Ludzas novada Pildas pagastā” īstenošanai. Projekts iesniegts Ludzas rajona partnerības
izsludinātajā projektu iesniegumu 6.kārtas konkursā, projekta kopējā summa ir 41 963.89
EUR. Projektā paredzēts ierīkot šautuvi Ludzas novada Pildas pagastā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas
novada teritorijā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un
uzlabo vidi un infrastruktūru, pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi,
infrastruktūru vai tiek sakārtotas publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām
izmaksām, ja Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās
bāzes un infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu
sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
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Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “STEINBERG SPORTS” pašvaldības līdzfinansējumu 4000.00
EUR apmērā projekta “Brīvdabas sporta un rekreācijas centra – atklātas šautuves izveide
Ludzas novada Pildas pagastā” īstenošanai.
2. Biedrībai “STEINBERG SPORTS” divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrību “STEINBERG
SPORTS” pēc līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta īstenošanu, iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas
atbalsta biedrība” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 15.01.2020. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2020/127-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “III
Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzā” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums
tiks organizēts š.g. 6.februārī. Finansējums paredzēts ziedu un suvenīru apmaksai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16. punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150,00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” pašvaldības
līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā pasākuma “I II Latgales jauno vijolnieku konkurss
Ludzā” organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” 10 dienu laikā pēc
pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
24.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 18.12.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 18.12.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/248-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kalna ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010010031 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 697,01 EUR.
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Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas Kalna ielā 5,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 07.01.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/2-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 348,51 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Kalna ielā 5, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
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Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.12.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 16.12.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/244-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Blaumaņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010030103
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1377,32 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.5. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) izmaksu segšanai viena nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1000,00
(viens tūkstotis euro) pieslēgšanai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir
vientuļais pensionārs.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.5. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 07.01.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/3-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1000,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar Olgu Kudrjavcevu līgumu par kanalizācijas
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pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.12.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 16.12.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/242-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lejas ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – 845,51 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1689,77
EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Lejas ielā 19, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 07.01.2020. atzinumu Nr.
3.5.16/2020/4-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lejas ielā 19, Ludzā.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
25.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Šķaunes ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 27.novembra iesniegumu (reģistrēts 27.11.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3486-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Šķaunes ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Šķaunes ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 27.11.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
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zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Nikolajam Novožiharevam, p.k.280251-12813, dzīvojošs Luņi,
Istras pagasts, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Šķaunes ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 23.decembra iesniegumu (reģistrēts 23.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3897-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Šķaunes ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Šķaunes ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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
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nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds Uzvārds>, savā 23.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Šķaunes ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
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26.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dūnākļu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 19.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 19.11.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3399-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, 19.11.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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.,
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53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 19. februāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 19.02.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/646-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 19.02.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
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zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Jānim Viškeram, p.k.031045-12806, dzīvojošs Tālavijas iela 128B,
Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā
2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2020.gada 6. janvāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 06.01.2020. ar Nr.
3.1.1.8/2020/31-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
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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.
<Vārds Uzvārds>, savā 06.01.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dūnākļu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
27.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Nirzas ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais
reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2020.gada 6.janvāra iesniegumu (reģistrēts 06.01.2020. ar Nr.
3.1.1.8/2020/25-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Nirzas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "Baltic Pallet Manufacture”, savā 06.01.2020. iesniegumā (reģistrēts
06.01.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/25-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 300 (trīs simti)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.
apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036,
juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Nirzas ezerā zvejas limitu
2020.gadam –zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Nirzas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens euro 00 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 4.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 04.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3562-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
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<Vārds Uzvārds>, savā 04.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Svetlanai Parfjonovai, p.k. 230175-12830, dzīvojoša 18. Novembra
ielā 16-16, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Nirzas
ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2020.gadam
– vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Nirzas ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
28.§
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Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Zeiļu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais
reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2019.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3834-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Zeiļu
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Zeiļu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "Baltic Pallet Manufacture”, savā 17.12.2019. iesniegumā (reģistrēts
17.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3834-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 75 (septiņdesmit
pieci) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1.,
7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036,
juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Zeiļu ezerā zvejas limitu
2020.gadam – zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Zeiļu ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 42,75 (četrdesmit divi euro 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
29.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Līdūkšņas ezerā
Ziņo: E.Mekšs

1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais
reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2020.gada
6.janvāra iesniegumu (reģistrēts 06.01.2020. ar Nr.
3.1.1.8/2020/24-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Līdūkšņas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Līdūkšņas ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
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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.
SIA "Baltic Pallet Manufacture”, savā 06.01.2020. iesniegumā (reģistrēts
06.01.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/24-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 75 (septiņdesmit
pieci) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1.,
7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036,
juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Līdūkšņas ezerā zvejas
limitu 2020.gadam –zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Līdūkšņas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 42,75 (četrdesmit divi euro 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
30.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Lielajā Kurmas ezerā,
Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, juridiskā
adrese: "Upeslejas", Borovaja, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 2019.gada 18.decembra
iesniegumu (reģistrēts 18.12.2019. ar Nr. 3 3.1.1.8/2019/3847-S) par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai Lielajā Kurmas
ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kurmas, Mazais Kurmas, Rogaižu un
Dukānu ezeri ir ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "Upetnīki" savā 18.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 18.12.2019. ar
Nr.3.1.1.8/2019/3847-S) norādīja zvejas rīku limitu Lielais Kurmas ezers – 250 m, Mazais
Kurmas ezers – 180 m, Rogaižu ezers – 75 m un Dukānu ezers – 80 m.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu
aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka
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katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu
īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc
skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8. apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, jur.adrese: "Upeslejas",
Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālai zvejai Lielajā
Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt SIA "Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā
Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā rūpnieciskās zvejas limitu komerciālajai
zvejai 2020.gadam – attiecīgi zivju tīkliem 250 (divi simti piecdesmit), 180 (viens simts
astoņdesmit), 75 (septiņdesmit pieci) un 80 (astoņdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Upetnīki", reģ.Nr. 52403010631, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai
zvejai Lielajā Kurmas ezerā, Mazajā Kurmas ezerā, Rogaižu ezerā un Dukānu ezerā
2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 142.50 (viens
simts četrdesmit divi euro un 50 centi) par 250 m zvejas tīklu limitu zvejai Lielajā Kurmas
ezerā, EUR 102.60 (viens simts divi euro un 60 centi) par 180 m zvejas tīklu limitu zvejai
Mazajā Kurmas ezerā, EUR 42.75 (četrdesmit divi euro un 75 centi) par 75 m zvejas tīklu
limitu zvejai Rogaižu ezerā un EUR 45.60 (četrdesmit pieci euro un 60 centi) par 80 m
zvejas tīklu limitu zvejai Dukānu ezerā. Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada
30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
31.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Soidu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
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1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 10.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3701-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 10.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu
2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 10.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3703-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2.pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 10.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Pēterim Kalvanam, p.k.121051-12809, dzīvojošs "Kristāliņi"-4,
Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu
ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu
2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 10.decembra iesniegumu (reģistrēts 10.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3702-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2.pielikumu Soidu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 10.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku - zivju tīklu 15
(piecpadsmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu
2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Soidu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
32.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2020.gadam Soidu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 4. decembra iesniegumu (reģistrēts 04.12.2019. ar 3.1.1.8/2019/3562-S)
par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā 2020.gadam.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 04.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens 30 (trīsdesmit)
metrus garš tīkls.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
4.3.punktu, pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var
izmantot, ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa
rūpnieciskajai zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Soidu ezerā
ir izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto
daļu, 7.panta otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
32., 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā Svetlanai Parfjonovai, p.k. 230175-12830, dzīvojoša
18.Novembra iela 16-16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2020.gadam.
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2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz deklarēto adresi Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 2.decembra iesniegumu (reģistrēts 02.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3527-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā
2020.gadam.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 02.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens 30 (trīsdesmit)
metrus garš tīkls.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
4.3.punktu, pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var
izmantot, ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa
rūpnieciskajai zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Soidu ezerā
ir izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto
daļu, 7.panta otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
32., 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2020.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz deklarēto adresi Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

33.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dukānu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 10.oktobra iesniegumu (reģistrēts 10.10.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2993-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 10.10.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 10. oktobra iesniegumu (10.10.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2992-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
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<Vārds Uzvārds>, savā 10.10.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai
Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

3.

55
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
2019.gada 10.oktobra iesniegumu (10.10.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2992-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 10.10.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 30
(trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 4.novembra iesniegumu (reģistrēts 04.11.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3285-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 04.11.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Sergejam Baranovam, p.k.140460-11440, dzīvojošs 18.Novembra
iela 16-9, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu
ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 4. novembra iesniegumu (reģistrēts 04.11.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3284-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 04.11.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Andrim Ritiņam, p.k.090575-12826, dzīvojošs Jelgavas iela 41/49,
Ludza, Ludzas novadā, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
6.

59
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 5.februāra iesniegumu (reģistrēts 05.02.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/470S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 05.02.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 19.februāra iesniegumu (reģistrēts 19.02.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/641S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 19.02.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais
reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2020.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 13.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3785-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai
Dukānu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "Baltic Pallet Manufacture”, savā 13.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas
limitu zivju tīklam 150 (viens simts piecdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1.,
7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. SIA "Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036,
juridiskā adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Dukānu ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – zivju tīklam 100 (viens simts) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
"Baltic Pallet Manufacture", vienotais reģistrācijas numurs 42403034036, juridiskā
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Dukānu ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 57,00 (piecdesmit septiņi euro 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2020.gada 30.jūnijam.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,
2019.gada
16.decembra
iesniegumu
(reģistrēts
16.01.2020.
ar
Nr.3.1.1.8/2019/3804-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 16.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
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rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 25 (divdesmit piecu) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 14.25
(četrpadsmit euro 25 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
34.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2020.gadam Dukānu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 12. decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019. ar
Nr.3.1.1.8/2019/3783-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā
2020.gadam.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 12.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens 30
(trīsdesmit) metrus garš tīkls.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
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zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
4.3.punktu, pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var
izmantot, ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa
rūpnieciskajai zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Dukānu
ezerā ir izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto
daļu, 7.panta otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
32., 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvojošs Liepājas iela
27, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu
ezerā 2020.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz deklarēto adresi
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3784-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā
2020.gadam.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> savā 12.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens 30
(trīsdesmit) metrus garš tīkls.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
4.3.punktu, pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var
izmantot, ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa
rūpnieciskajai zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kopējais rūpnieciskās zvejas limits Soidu ezerā
ir izsmelts. Izejot no augstākminētā nav iespējas apmierināt iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto
daļu, 7.panta otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,
32., 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2020.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, uz deklarēto adresi
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
35.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Križutu ezerā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,, 2019.gada 29.maija iesniegumu (reģistrēts 29.05.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/1819S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds> , savā 29.05.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 5.februāra iesniegumu (reģistrēts 05.02.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/473S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 05.02.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas Nr. 42403001730, juridiskā adrese: Centrālā iela 27,
Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, 2019.gada 29.augusta iesniegumu
(reģistrēts 29.08.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2616-S) par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu
komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPRŪŽEVA M” savā 2019.gada 29. augusta
iesniegumu (reģistrēts 29.08.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2616-S) norādīja zvejas rīku - zivju
tīklu 150 (viens simts piecdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
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Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas
Nr. 42403001730, juridiskā adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes
nov., LV-4641, komerciālajai zvejai Križutu ezerā rūpnieciskās zvejas tiesību limitu
2020.gadam – zivju tīkliem 40 (četrdesmit) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas Nr. 42403001730,
juridiskā adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641,
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Križutu ezerā
2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 22.80
(divdesmit divi euro un 80 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 29.augusta iesniegumu (reģistrēts 29.08.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/2615S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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
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ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 29.08.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Laurai Melnei, p.k.200686-11456, dzīvojoša Susējas iela 13, Rīga,
LV-1064, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
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4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2019.gada 10.decembra iesniegumu (reģistrēts 10.12.2019.
ar
Nr.3.1.1.8/2019/3704-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 10.12.2019. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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.,
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53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Voldemāram Dibaņinam, p.k.080954-11458, dzīvojošs "Cīrulīši",
Cirmas pagasts, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā
2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā
zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 8,55 (astoņi
euro un 55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”,
reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, 2019.gada 13.decembra iesniegumu (reģistrēts 13.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3782-S) par rūpnieciskās zvejas limitu iedalīšanu komerciālajai zvejai Križutu
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutu ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf” savā 2019.gada 13.decembra
iesniegumu (reģistrēts 13.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3782-S) norādīja zvejas rīku - zivju
tīklu 110 (viens simts desmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
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Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas
Nr.40103358542, juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
komerciālajai zvejai Križutu ezerā rūpnieciskās zvejas tiesību limitu 2020.gadam – zivju
tīkliem 100 (viens simts) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoProf”, reģistrācijas Nr.40103358542, juridiskā
adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 57.00
(piecdesmit septiņi euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada
30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
36.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „Pussala M”, vienotais
reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas
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novads, LV-5701, 2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3756-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-32/2019 ar zemnieku saimniecību „Pussala M”, saskaņā ar kuru
rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem
gadiem, t.i., 2024.gada 27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Zemnieku saimniecības „Pussala M” savā 12.12.2019. iesniegumā (reģistrēts
12.12.2019. ar 3.1.1.8/2019/3756-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
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nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt zemnieku saimniecībai „Pussala M”, vienotais reģistrācijas numurs
52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, zvejas
limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem
(sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
zemnieku saimniecību „Pussala M”, vienotais reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā
adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "BL INVEST", vienotais reģistrācijas
numurs 40003846753, juridiskā adrese: Latgales iela 68, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada
17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3832-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
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valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-28/2019 ar SIA "BL INVEST", saskaņā ar kuru rūpnieciskās
zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i.,
2024.gada 27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "BL INVEST " savā 17.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3832-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "BL INVEST", vienotais reģistrācijas numurs 40003846753, juridiskā
adrese: Latgales iela 68, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2020.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"BL INVEST", vienotais reģistrācijas numurs 40003846753, juridiskā adrese: Latgales iela
68, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas
numurs 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada
16.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3833-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
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atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-33/2019 ar SIA "AN Holding", saskaņā ar kuru rūpnieciskās
zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i.,
2024.gada 27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "AN Holding" savā 16.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 17.12.2019. ar
Nr. 3.1.1.8/2019/3833-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, juridiskā
adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2020.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu
iela 4, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020. gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK “Edidei", vienotais reģistrācijas numurs
42402016705, juridiskā adrese: Kalna iela 1, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada 17.decembra
iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3830-S) par rūpnieciskās zvejas
limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
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Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-31/2019 ar IK “Edidei", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2024.gada
27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
IK “Edidei" savā 17.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3830-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
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13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt IK “Edidei”, vienotais reģistrācijas numurs 42402016705, juridiskā adrese:
Kalna iela 1, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā
2020.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
IK “Edidei”, vienotais reģistrācijas numurs 42402016705, juridiskā adrese: Kalna iela 1,
Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi ZS „Piekraste”, vienotais reģistrācijas numurs
42401020741, juridiskā adrese: "Piekraste", Galdiševa, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735,
2019.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3831-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
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2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-30/2019 ar zemnieku saimniecību „Piekraste”, saskaņā ar kuru
rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem
gadiem, t.i., 2024.gada 27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
ZS „Piekraste” savā 17.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 17.12.2019. ar
3.1.1.8/2019/3831-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt ZS „Piekraste”, vienotais reģistrācijas numurs 42401020741, juridiskā
adrese: "Piekraste", Galdiševa, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735, zvejas limitus
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas
garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar ZS
„Piekraste”, vienotais reģistrācijas numurs 42401020741, juridiskā adrese: "Piekraste",
Galdiševa, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma
protokolu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "VESTA S", vienotais reģistrācijas numurs
46803000493, juridiskā adrese: Tālavijas iela 11A, Ludza, Ludzas novads, 2019.gada
17.decembra iesniegumu (reģistrēts 18.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3850-S) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers, kurā, izņemot
zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju, rūpnieciskā zveja ir aizliegta.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka
valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic
pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos
ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
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.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, 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. Pārējās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un
attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas
attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2019.gada 28.februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu Nr.Z-29/2019 ar SIA "VESTA S", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2024.gada
27.februārim.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un
fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas
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limitu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
SIA "VESTA S" savā 17.12.2019. iesniegumā (reģistrēts 18.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3850-S) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2020.gadam komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
27.1.apakšpunktu, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā..
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka,
ka zivju nozvejas apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam nosaka, ņemot vērā komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka
zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo
zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku
priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas
tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos rūpnieciskās zvejas noteikumos
pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2. un 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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. panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13., 14. punktu, 27.1. apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "VESTA S", vienotais reģistrācijas numurs 46803000493, juridiskā
adrese: Tālavijas iela 11A, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā 2020.gadam zvejai ar 5 (pieciem) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30
metriem).
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2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
"VESTA S", vienotais reģistrācijas numurs 46803000493, juridiskā adrese: Tālavijas iela
11A, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2020.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par 5 (pieci) zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 71.15 (septiņdesmit viens euro un 15 centi).
Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN
Holding", reģistrācijas Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2019.gada 17.decembra iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. ar
Nr.3.1.1.8/2019/3835-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai
Pildas ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding" savā 17.12.2019. iesniegumā
(reģistrēts reģistrēts 17.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3835-S) norādīja zvejas limitu zivju
tīklam 225 (divi simti divdesmit pieci) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
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pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 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., 7.8.,
7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding", reģistrācijas
Nr.42403036785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Pildas
ezerā zvejas limitu 2020.gadam – zivju tīklam 225 (divi simti divdesmit pieci) metru
garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AN Holding", reģistrācijas Nr.42403036785, juridiskā
adrese Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 128,25 (viens simts divdesmit astoņi euro un 25 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „Pussala M”, vienotais
reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, 2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3757-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas 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.
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11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Zemnieku saimniecība „Pussala M”, savā 12.12.2019. iesniegumā (reģistrēts
12.12.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3757-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 300 (trīs simti)
metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
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Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Zemnieku saimniecības „Pussala M”, vienotais reģistrācijas numurs
52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Pildas
ezerā zvejas limitu 2020.gadam – zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar
Zemnieku saimniecības „Pussala M”, vienotais reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā
adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens euro 00 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku
saimniecības “NEMO”, reģistrācijas Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93,
Rēzekne, LV-4601, 2019.gada 21.novembra iesniegumu (reģistrēts 21.11.2019. ar Nr.
3.1.1.8/2019/3433-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO" savā 21.11.2019.
iesniegumā (reģistrēts 21.11.2019. ar Nr. 3.1.1.8/2019/3433-S) norādīja zvejas limitu zivju
tīklam 200 (divi simti) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
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Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecībai "NEMO", reģistrācijas
Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, Pildas ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – zivju tīklam 200 (divi simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības "NEMO", reģistrācijas
Nr.42401019121, juridiskā adrese Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 114,00 (viens simts četrpadsmit euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu
veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku
saimniecība “SILOVI”, reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, 2020.gada 10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 10.01.2020. ar Nr.
3.1.1.8/2020/87-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Pildas
ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas 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
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ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI" savā
10.01.2020. iesniegumā (reģistrēts 10.01.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/87-S) norādīja zvejas
limitu zivju tīkliem 300 (trīs simti) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.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” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI",
reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Pildas ezerā zvejas limitu 2020.gadam –zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar
Ludzas rajona Ņukšu pagasta zemnieku saimniecība "SILOVI", reģ.Nr.46801004217,
juridiskā adrese Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens eiro un 00 centi). Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
11.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,
2019.gada
19.decembra
iesniegumu
(reģistrēts
19.12.2019.
ar
Nr.3.1.1.8/2019/3865-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pildas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Pildas 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 19.12.2019. (reģistrēts 19.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3865S) iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās
valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, un 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
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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.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.1.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Arnim, Staškevičam, p.k.181063-11575, dzīvojošs "Maldukalns",
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pildas
ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā zvejas
limitu 2020.gadam – 1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Pildas ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 9.96 (deviņi
euro un 96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.

37.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.32, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
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Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 23.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.32,
18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds>, atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
10.janvāra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.32, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.32, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.32, 18.novembra ielā 27, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam 18.novembra ielā 27 – 32,
Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

38.§
Par nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Istras pagasta
pārvaldes ziņojums par nekustamo īpašumu ”Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novadā, ka nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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Nekustamais īpašums, ”Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novadā
reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000469965 ar kadastra numuru
68600010167, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68600010167001;
68600010167002 un
zemes vienības 0,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010167.
2020.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68600010167, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68600010167001; 68600010167002 un zemes vienības 0,074 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600010167.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

39.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 6,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 19.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA “Goldev Group”,
reģistrācijas
numurs
50103556901
iesniegumu
(pašvaldībā
reģistrēts
ar
Nr.2.2.9.4/2018/3862-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes vienību 6,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas SIA “Goldev Group”, reģistrācijas numurs 50103556901
piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu 68600080054001), kas reģistrēts Istras pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000565575.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunkts nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei.
2020.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 6,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 6,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68600080054, “Asteres”, Jonički, Istras pag., Ludzas novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

40.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050309,
1075 m2 platībā, Odu ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
09.01.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/76-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 1075 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050309, Odu ielā
50, Ludzā, Ludzas novadā.
Nekustamais īpašums – Odu iela 50, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596101 ar kadastra numuru 68010050312,
kas sastāv no zemes vienības 1075 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050309.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 2020.gada 10.janvārī Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē pieņēma lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010050309, 1075 m2 platībā, Odu ielā
50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – Odu iela 50, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68010050312, kas sastāv no zemes vienības 1075 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010050309.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
V.Maslovskim.
41.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277,
2,0 ha platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
06.01.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts zemnieku saimniecības “Ziemeļi”
reģistrācijas Nr. 42401020544 iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/32-S)
ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060277, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 2020.gada 10.janvārī Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277, 2,0 ha platībā, kas
atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68580060277, 2,0 ha
platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68580060277 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

42.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0092,
1,8 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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07.01.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts zemnieku saimniecības “Ziemeļi”
reģistrācijas Nr. 42401020544 iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/43-S)
ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460060092, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 2020.gada 10.janvārī Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0092, 1,8 ha platībā, kas
atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460060092, 1,8 ha
platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68460060092 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

43.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0278, pēc adreses “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 15.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds>,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/132-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050278, “Lauči”, Nirza, Nirzas
pag., Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds Uzvārds> piederošās būves (ar kadastra
apzīmējumiem 68780050278001 un 68780050278002, “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas
novads).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei.
2020.gada 16.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6878 005 0278, pēc adreses “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5. panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas
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novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0.3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68780050278, “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050278 “Lauči”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads reģistrēšanai
Zemesgrāmatā
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
44.§
Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 29.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās
mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168 pirmās izsoles,
rezultātu un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.18 37.§).
2020.gada 8.janvārī tika rīkota kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA,
valsts reģistrācijas Nr.HO9168, izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Fiziska persona
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>.Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 235,04 (divi
simti trīsdesmit pieci euro 04 centi) t.sk. PVN.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
kustamo mantu nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu.
Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, ir samaksājusi visu pirkuma maksu
EUR 235,04 (divi simti trīsdesmit pieci euro 04 centi) t.sk. PVN apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 8.janvārī
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168, 2020.gada 8.janvāra izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par EUR
235,04 (divi simti trīsdesmit pieci euro 04 centi) t.sk. PVN. Par izsoles uzvarētāju atzīt fizisku personu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
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2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas
aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

45.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 39.§).
2020.gada 9.janvārī tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11,
Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002519, kas sastāv no dzīvokļa 71,4 m2
platībā, kopīpašuma domājamās daļas 665/11827 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010070081001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010070081, izsole, kurā piedalījās
divi pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja - fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 4103,36 (četri tūkstoši viens simts trīs euro
36 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Krāslavas iela 11 - 1,
Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 4103,36 (četri tūkstoši
viens simts trīs euro 36 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 9.janvāra
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002519, kas sastāv no dzīvokļa 71,4 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 665/11827 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010070081001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010070081 2020.gada 9.janvāra
izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 4103,36 (četri tūkstoši viens
simts trīs euro 36 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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46.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 40.§).
Nekustamais īpašums – ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra numuru
68780050295.
2020.gada 10.janvārī tika rīkota nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un nesamazināt
izsoles sākumcenu.
2020.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 10.janvāra nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 pirmā izsole protokolu Nr.1, izsoles rezultātus un atzīt
izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050416 otrās izsoles sākumcenu - EUR 42758,70 (četrdesmit divi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 70 centu) un izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

47.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads
trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un atsavināšanas
procedūras atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles
rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.16, 38.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.4, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.901 - 4 ar kadastra numuru
68019002508.
2020.gada 9.janvārī tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā
44, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6
m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 otrā
izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3.punkts
nosaka, ka vat atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot situāciju,
iesaka atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
2020.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza,
Ludzas novads trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un atsavināšanas procedūras
atcelšanu”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās
daļas 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 9.janvāra nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona
ielā 44, Ludzā, ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 otrās
izsoles protokolu Nr.3, izsoles rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Atcelt Ludzas novada domes 27.02.2019. lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Kr.Barona iela 44, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 28.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

48.§
Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020. gadam
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020.gadam:
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2020. gadam
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1
Rādītāju nosaukumi
I IEŅĒMUMI - kopā
Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai atlikums uz 01.01.2020.
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai
II IZDEVUMI - kopā
Ludza
Ikdienas uzturēšana pilsētas ielas
P49 tranzītiela
Soikāna, Kārsavas, Miera, Smilšu ielu projektēšana
Izmaksu un ieguvumu analīze ielu pārbūves projektam
Saules ielas projektēšana
Baznīcas ielas projekta aktualizācija
Skolas ielas pārbūve
Atbalstsienas projektēšana Kr. Barona ielā
Lielā ezerkrasta ielas koncepcijas, būvprojekta izstrāde
Ceļu labaratorijas paklpojumi
Briģi
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Cirma
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Izmaksu un ieguvumu analīze autoceļa C-10 Dzerkaļi – Cirmas ezers
pārbūves projektam
Isnauda
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Istra
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Nirza
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Ņukši
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku

3

3

Mērķdotācija
Apstiprināts
2020. gadam

Pamatbudžets
Apstiprināts
2020. gadam

EUR
621330

EUR
94978

31074
590256
621330
387939
267978
53851
12088

94978
28978

10000
2904
11471
41551
6074
10000
1000
19351
19351

37420
37420

3582

3582
6807
5307

18654
18654

21582
21582

21767
21767

15095
15095

1500
5934

5934
9595

9595
4712

4712
10803

9303
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Izmaksu un ieguvumu analīze autoceļa Nk-25 Ļubāni – Silovi –
Buliši pārbūves projektam
Pilda
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Ilžas tilta autoceļā Pd1 Pilda - Tjapši - Gajeva projektēšana
Ilžas tilta autoceļā Pd1 Pilda - Tjapši - Gajeva pārbūve
Pureņi
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku
Rundēni
Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

63256
17629

1500
18606

18606
20000
25627
20709
20709

15557
15557

Pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ar pašvaldības tehniku

1505

1505
4456

4456

49.§
Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 3 gadiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu pašvaldības autoceļu un ielu
finansēšanai paredzēto mērķdotāciju - izlieto atbilstoši pašvaldības apstiprinātajai vidējā
termiņa programmai (trijiem gadiem).
Ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu (3 gadiem): 1.Pielikums.
50.§
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumus
2020.gadam
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 10.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.8/2020/89-S) saņemts SIA „AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr.56803002301, juridiskā
adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 10.janvāra iesniegums par
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām: 1.Maija ielā 12 (kadastra apzīmējums
68010040305001) Ludzā, Ludzas novadā un Stacijas šķērsielā 1 (kadastra apzīmējums
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68010070013001;
68010070013002;
68010070013003;
68010070013004;
68010070013005;
68010070013006;
68010070013007;
68010070013008;
68010070013009; 68010070013010 un 68010070013011) Ludzā, Ludzas novadā,
atvieglojumu piešķiršanu 2020.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.4.1.apakšpunktu –
juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir pakalpojumu sniegšana un kuru īpašumā ir
ēkas, kuras tiek lietotas pakalpojumu procesa nodrošināšanā un iepriekšējā taksācijas gadā
uzņēmumā pastāvīgi tika nodarbināti no 3 līdz 10 darbiniekiem, šo strādājošo deklarētā
dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas
līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba
algu – piešķir nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu 50% apmērā no kārtējam
taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) SIA „AGROĶĪMIJA” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
2) Valsts ieņēmumu dienesta 13.01.2020. izziņa Nr. 171713 par nodokļu maksātāja
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību uz 1 lapas;
3) 07.01.2020. SIA „AGROĶĪMIJA” izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo
strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1
lapas;
4) 07.01.2020. SIA „AGROĶĪMIJA” darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem
uz 1 lapas;
5) SIA „AGROĶĪMIJA” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: 1.Maija ielā 12
(kadastra Nr. 68010040305) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 1338 no 14.02.2003. kopija uz 1 lapas un Stacijas šķērsielā 1
(kadastra Nr. 68010070013) Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma noraksta Nr. 960 no 20.05.2002. kopija uz 3 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „AGROĶĪMIJA” uz
2020.gada 7.janvāri ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds EUR 4364,75 apmērā;
strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 10 darbinieki, no kuriem 8 darbiniekiem
deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
vidējais algas līmenis iepriekšējā pārskata gadā ir augstāks par valstī noteikto minimālo
darba algu un sastāda EUR 500,04.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
a) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas
domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
b) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
SIA „AGROĶĪMIJA” laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. nav konstatēti
darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi (informācija 08.01.2020.
pārbaudīta integrētā iekšlietu informācijas sistēmā).
SIA „AGROĶĪMIJA” pašvaldības budžetam nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda.
Uz 2020.gada 23.janvāri SIA „AGROĶĪMIJA” nav veikusi VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda apmaksu.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus un ar lietu saistītos apstākļus, secināms, ka tiek
izpildīti nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām piešķiršanas nosacījumi, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novadā” 2.1.4.1.apakšpunktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
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komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt SIA „AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr. 56803002301, juridiskā adrese
Stacijas šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
atvieglojumus 2020.gadam.
2. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē).

51.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas
noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst
pārējos izdevumus”.
Parāds par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī Parku ielā 403, Ludzā uz 20.01.2020. sastādīja EUR 792,13 apmērā, parādnieks -<Vārds Uzvārds>,
<personas kods>.
2010.gada 20.jūlijā Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31 zvērinātai tiesu izpildītājai
Gaidai Rutkovskai tika iesniegts 2002.gada 28.marta Ludzas rajona tiesas izdotais izpildu
raksts par parāda piedzinu no <Vārds Uzvārds>, <personas kods>.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 563.pnta pirmās daļas 3.punktu, 2020.gada
14.janvāra zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska pieņēma lēmumu par izpildu
lietvedību Nr.01112/025/2010 izbeigšanu, jo parādnieks Ivans Sidorčenko miris 2019.gada
8.martā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 187.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, debitora
parādu EUR 792,13 apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem
uzkrājumiem EUR 792,13 par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī
Parku ielā 40-3, Ludzā, Ludzas novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
52.§
Par zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2020.gadam iedalīšanu Plisūna ezerā
(Plusons, Dunduru ezers)
Ziņo: E.Mekšs
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1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,
2020.gada 21.janvāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
21.01.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/165-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu
Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Plisūna 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 21.01.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā
2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru
ezers) ezerā zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevs noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2020.gada 21.janvāra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
21.01.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/166-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu
Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Plisūna 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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 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.
<Vārds Uzvārds>, savā 21.01.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
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
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un 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, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā
2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru
ezers) ezerā zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
53.§
Par grozījumiem Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo
noteikumu Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”16.punktu, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta 12.06.2019. rīkojumu Nr. 22-1.7/1882 “Par grozījumu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2017.gada 25.oktobra rīkojumā Nr.22-1.7/3410 “Par
amatpersonas norīkošanu darbam sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā”, ņemot
vēra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11.panta
devīto daļu, izpildot Likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības
domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 1.nodaļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes
laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Jānis Klodāns (Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests).”
2. Izteikt Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas
shēmu jaunā redakcijā.
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54.§
Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka pašvaldība nodrošina likumos noteikto
funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
Saskaņā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 13.panta sestajā daļā noteikto,
vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu
administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
(turpmāk ADTI) datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina
datu bāzes sadarbību ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības
dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas
kārtību. Pašvaldībai, saskaņā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 13.panta
septītajā daļā noteikto, ir tiesības deleģēt tai uzdotos pienākumus ADTI uzturēšanā, slēdzot
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās
daļas noteikumus.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir
tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas
likuma noteiktajā kārtībā, t.i., Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka,
ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu, turklāt tiek ņemta vērā
tās pieredze, reputācija, resursi, personāla kvalifikācija un citi kritēriji.
Ludzas novada domes 2010.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ludzas novadā” ir noteikta kārtība,
kādā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par
aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk pārvaldes uzdevums), kā arī nosacījums, ka pārvaldes uzdevumu veic Ludzas novada domes
deleģēta juridiska persona.
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 12.februārī ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar
SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” (Reģ.Nr.43603041044) par Ludzas novada augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu. Līguma
darbības laikā SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” kā Pilnvarotā persona līgumsaistības ir
pildījusi kompetenti un labā kvalitātē.
Ir saņemts piedāvājums pagarināt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu par
Ludzas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un
izmantošanu ar SIA“Geotelpiskie risinājumi”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Līguma darbības laikā SIA “Ģeotelpiskie
risinājumi” veica pārvaldes uzdevumu profesionāli un kvalitatīvi, par tās darbību nav
saņemtas sūdzības, SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” rīcībā ir nepieciešamie tehniskie resursi
un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai, pamatojoties Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 42., 43¹., 45. un
46.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības un SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”
(Reģ.Nr.43603041044) 2015.gada 12.februārī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.P-076/2015
“Par Ludzas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu
un uzturēšanu” termiņuno 2020.gada 13.februāra līdz 2021.gada 12.februārim.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai 10 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot
vienošanos par lēmuma 1.punktā noteiktā deleģējuma līguma pagarināšanu.
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 2.punktā minēto vienošanos.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai informēt par deleģēšanas līguma
pagarinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Uzdot Administratīvai nodaļai nodrošināt vienošanās par deleģēšanas līguma
pagarinājumu publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ludza.lv .
6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Sēdi slēdz plkst. 14.55.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 23.janvārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 23.janvārī.

I.Vonda
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1. pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 10.§

Valsts mērķdotācija Ludzas nov. pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai 2020.gada 8 mēnešos
(janvāris-augusts)

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Iestāde
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Ludzas 2. vidusskola
Ludzas Mūzikas pamatskola
(1.-4.kl.)
Pildas pamatskola
Kopā:

Darba alga
EUR
382393
380234

Soc.nod.
EUR
92119
91598

Kopā
EUR
474512
471832

66597
61860
891084

16043
14902
214662

82640
76762
1 105 746

2. pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 10.§

Interešu izglītības pedagogu valsts mērķdotācija 2020.gada 8 mēnešos
(janvāris-augusts)

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Mācību iestāde
Ludzas novada BJC
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Ludzas 2.vidusskola
Ludzas novada Sporta skola
Kopā:

Darba alga
EUR
38111
6000
6000
1201
51312

Soc.nod.
EUR
9181
1446
1446
289
12362

Kopā
EUR
47292
7446
7446
1490
63 674

3. pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 10.§

Valsts mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai 2020.gada 8 mēnešos
( janvāris-augusts)

Nr.p.k.

Iestāde

Darba alga
EUR

Soc.nod.
EUR

Kopā
EUR
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1.
2.
3.
4.
5.

3.PII “Namiņš”
4.PII “Pasaciņa”
Pildas PII
Briģu PII
Istras PII
Kopā:

19167
36812
8020
8639
1850
74488

4617
8868
1932
2081
446
17944

23784
45680
9952
10720
2296
92 432

1.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 15.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu maksas aprēķins 2020.gadam
Programma
Iestāde
Adrese

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
“Pansionāts” Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Izdevumu atšifrējums

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Pamatlīdzekļu iegāde (gada nolietojums)
Kopā:

Pavisam kopā EUR
187340
53284
156
24981
50884
416
295
317356

Plānotais gultu dienu skaits gadā 39*366=14274
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 317356 : 14274= 22.23
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 22.23 *30.5= 678.02
(30.5 – vidējais dienu skaits mēnesī)

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

2.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 15.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu maksas aprēķins 2020.gadam
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Programma
Iestāde
Adrese

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
“Ābelīte” Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Izdevumu atšifrējums
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
Pamatlīdzekļu iegāde (gada nolietojums)
Kopā:

Pavisam kopā EUR
136367
39699
43360
54891
2190
276507

Plānotais gultu dienu skaits gadā 37*366=13542
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 276507 : 13542= 20.42
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 20.42 *30.5= 622.81
(30.5 – vidējais dienu skaits mēnesī)

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

1.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 16.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam
Programma
Iestāde

Bibliotēkas
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
(pakalpojumu sniegšana vienai bibliotēkai gadā)
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Kopā:

11250
2750
560
14520

Izmaksas gadā vienai bibliotēkai 14520 EUR : 28 bibliotēkas =
Izmaksas vienai bibliotēkai mēnesī

518.52
43.21

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

2.pielikums
Ludzas novada domes
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2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 16.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam
Programma
Iestāde

Izglītība
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
(pakalpojumu sniegšana Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām)
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, biroja preces

450
810
1260

Kopā:
Ciblas novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 840, mēnesī – EUR 70
Zilupes novada pašvaldība
Izmaksas gadā – EUR 420, mēnesī – EUR 35
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

3.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 16.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam
Programma
Iestāde

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Ludzas novada sporta skola
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Preces un pakalpojumi
Kopā:
Skolēnu skaits
2009
Izmaksas gadā vienam skolēnam – EUR 1.45
Ludzas novada pašvaldība – 1167 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 1692.10
Kārsavas novada pašvaldība – 402 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 582.90
Ciblas novada pašvaldība – 175 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 253.75

2913
2913
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Zilupes novada pašvaldība – 265 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 384.25
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

4.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 16.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam
Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Ludzas novada pašvaldība

Programma
Iestāde

Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atskurbtuves pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi par atskurbtuves telpām
Kopā:

28802
1040
29842

Pakalpojuma saņēmēju personu skaits – 339
Izmaksas vienai personai par vienu pakalpojumu – 88 EUR
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

1.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 17.§
Maksas aprēķins par atskurbšanas telpā ievietoto personu.
Izdevumu postenis

Summa (EUR)

Pakalpojums
Komunālie pakalpojumi

28802
1040

Izdevumu samazinājums
Savstarpējie norēķini (111 personas * 88.00 EUR)
Pavisam

9768
20074

Izdevumi par vienu personu (228 personas)
Izdevumu samazinājums (valsts dotācija)

88
15.00
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Izdevumi par vienu personu
Izdevumu samazinājums (pašvaldības dotācija)
Pavisam
PVN

73
52.74
20.26
4.25

Pavisam

24.51

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs
1. pielikums
2020.gada 23.janvāra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.2, 22.§

Saraksts
par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2019.gada decembra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimnie
-košana
EUR

1.
2.
3.

Tirgus iela 34 dz.6
Latgales ielā 51 dz.29
Kr.Barona ielā 12 dz.4

27.71
53.96
41.91

1
2
2

14.11
29.44
16.22

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krāslavas ielā 11 dz.1
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 30 dz.27
Raiņa iela 14 dz.2

63.90
37.05
35.38
29.06
37.25
39.11
24.34

3
2
2
2
2
1
1

42.76
19.86
14.55
15.58
20.34
26.55
9.85

11.
12.
13.

Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Kopā:

36.51
56.78
32.36

2
2
2

19,69
27,79
17,35
274.09

Nr.
p.k.

1.
2.

Apgaismo
Brīvs
-jums
no - līdz
EUR
0.40
01.07.2019.
0.96
01.06.2017.
0.77
20.03.2018.23.12.2019.
11.04.2019.
0.59
18.04.2019.
30.04.2019.
0.59
14.06.2019.
0.48
06.09.2019.
2.11
01.11.2019.
0.16
01.10.2019.23.12.2019.
0.40
10.10.2019.
14.10.2019.
0.59
24.10.2019.
7.05

Par apkuri un ūdens patēriņa starpības izdevumiem
2019.gada decembra mēnesi
Adrese
Apkure
Ūdens
Brīvs
EUR
patēriņa
no-līdz
starpība
EUR
Latgales iela 30 dz.27
49.93
1.73
01.11.2019.
Latgales iela 51 dz.29
52.47
2.32
01.06.2017.
Kopā:
102.40
4.05
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Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

A.Poikāne

