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
2016.gada 28.janvārī

Ludzā

Protokols Nr. 2

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Voldemārs Dibaņins - ārzemēs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Jeļena
Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i., Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītājas vietniece budžeta jautājumos; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Ināra Donska, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ekonomiste
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā, izslēgt no sēdes darba
kārtības 21.jautājumu “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Nodeva par
pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un
būvatļaujas saņemšanu”” apstiprināšanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā iekļaut sēdes darba kārtībā 5 papildjautājumus:
1. Par sadarbības memoranda par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa
universitāti slēgšanu.
2. Par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
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3. Par konkursa “Ludzas novada Jauniešu gada balva 2016” izsludināšanu.
4. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
5. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
2. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu, un adreses
izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra.
3. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu.
4. Par zemes vienības platības precizēšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par zemes platības precizēšanu.
7. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
9. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Podiņi”, Istras pagastā, Ludzas
novadā apstiprināšanu.
10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma slēgšanu komerciālai zvejai.
11. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2016.gadam iedalīšanu.
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai 2016.gadam iedalīšanu.
13. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2016.gadam.
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma laušanu.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
16. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6858
001 0074, 0,60 ha platībā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
17. Par nekustamā īpašuma, apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6858 005
0042, “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
18. Par nekustamā īpašuma, Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads trešās izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu un Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmuma “Par nekustamā
īpašuma dzīvojamās mājas un palīgēkas Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” ( protokols Nr. 2, 76.§) atcelšanu.
19. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
20. Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
21. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Nodeva par pašvaldības domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu””
apstiprināšanu.
22. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par Ludzas novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumos.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2016.gadam.
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25. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2016.gadam.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu fiziskai personai
2016.-2018.gadiem.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
28. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
29. Par debitoru parādu dzēšanu.
30. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu.
31. Par Ludzas novada bērnu nama-patversmes direktora amatalgas noteikšanu.
32. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
33. Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2016.gadam.
34. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu.
35. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
36. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
37. Par uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada sociālās aprūpes iestādēs.
38. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes sniegtajiem
pakalpojumiem.
39. Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai.
40. Par grozījumiem Ludzas novada domes 30.09.2010. sēdes lēmumā “Par maksas
pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§).
41. Par sadarbības memoranda par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa
universitāti slēgšanu.
42. Par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
43. Par konkursa “Ludzas novada Jauniešu gada balva 2016” izsludināšanu.
44. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

45. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns

1.
Izskatot A. T., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 12.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2016.gada 12.janvārī ar Nr.3.1.1.11.2/81, tika konstatēts,
ka A. T. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0005 no sev piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68920090003 „Avoti”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunavoti” un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

4
1. Piekrist, ka A. T., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68920090003 un nosaukumu „Avoti”, Rundēnu pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 4,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68920090005.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920090005, izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunavoti”, Rundēnu pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot O. V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 15.janvāra iesniegumu,
kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2016.gada 15.janvārī ar Nr.3.1.1.11.2/110, tika
konstatēts, ka O. V. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68880040179 no sev
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040196 „Lācenes”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Ausmiņas” un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka O. V., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68880040196 un nosaukumu „Lācenes”, Pureņu pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040179.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040179, izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Ausmiņas”, Pureņu pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot I. A., personas kods XXX, dzīvo (adrese) pilnvarotās personas I. D. (pamats
1999.gada 23.jūlija universālpilnvara ar Nr.425), 2016.gada 18.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 2016.gada 18.janvāri ar Nr.3.1.1.11.2/117, tika konstatēts, ka I. A.
lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580010123, 68580020489 un
68580020475 no sev piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020623
„Vanadziņi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ausmiņas” un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I. A., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580020623 un nosaukumu „Vanadziņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov., atdala zemes vienību 2,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580010123, zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020489 un zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020475.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580010123, 68580020489 un
68580020475, izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Ausmiņas”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
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2.§
Par zemes vienību apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu,
un adreses izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot V. R., dzīvo (adrese), 11.01.2016. iesniegumu, reģ.11.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/65, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010040684 un 68010040139
apvienošanu pie nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68010040139 un atstāt iepriekš piešķirto
adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010040139 un ar to funkcionāli saistīto būvi
Stacijas iela 28, Ludzā, Ludzas nov. tika konstatēts, ka:
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
29.punkts nosaka, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas detālplānojums konkrētajai
zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo
noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas
izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka
proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina
lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu
noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem
teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka
proporcionāli lietošanas mērķu skaitam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 4.punktu un 27.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. R., personas kods XXX, pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68010040139 pievieno apvienotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68010040684 un
68010040139 un atstāj iepriekš piešķirto adresi: zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai
būvei Stacijas iela 28, Ludza, Ludzas nov. un īpašuma nosaukumu „Stacijas iela 28” un piešķirt
zemes lietošanas mērķi ar kodu 0701 (vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve).
2. Likvidēt un izslēgt adresi Tirgus iela 2A, Ludza, Ludzas nov., (kods 105897673).
3.§
Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot M. L., dzīvo (adrese), 28.12.2015. iesniegumu, reģ. 11.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/59, par Ludzas novada pašvaldības piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580030111 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov. nošķirtās daļas 0,85 ha
platībā piešķiršanu nomā trešajai personai, tika konstatēts,
ka:
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Ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
57.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Ņ. Ļ. uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580030111 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 9.martā noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.51 ar M. Ļ. par zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580030111 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.§) tika
atzīts, ka zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580030111 „Lietuvēni”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 9.martā noslēgtā lauku apvidus zemesgabala
nomas līguma Nr.51 piektās daļas 5.2.1.punkts nosaka, ka nomnieks nodot zemesgabala
lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 9.martā noslēgtā lauku apvidus
zemesgabala nomas līguma Nr.51 piektās daļas 5.2.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut M. Ļ., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par
zemes vienības 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 68580030111 „Lietuvēni”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. nošķirtās zemes daļas 0,85 ha platībā iznomāšanu.
2. M. Ļ. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580030111
„Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov. nošķirtās zemes daļas 0,85 ha platībā iznomāšanu.
2.
Izskatot M. Ļ., dzīvo (adrese), 28.12.2015. iesniegumu, reģ. 11.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/59, par Ludzas novada pašvaldības piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580030074 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov. nošķirtās daļas 3,5 ha platībā
piešķiršanu nomā trešajai persona, tika konstatēts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.26, 1.§)
56.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības Ņinai Ļemeševai uz zemes vienību 5,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580030074 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un atzīts, ka
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 10.martā noslēdza lauku apvidus zemesgabala
nomas līgumu Nr.52 ar M. Ļ. par zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580030074 „Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 10.martā noslēgtā lauku apvidus zemesgabala
nomas līguma Nr.52 piektās daļas 5.2.1.punkts nosaka, ka nomnieks nodot zemesgabala
lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 10.martā noslēgtā lauku apvidus
zemesgabala nomas līguma Nr.52 piektās daļas 5.2.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Atļaut M. Ļ., personas kods XXX, slēgt apakšnomas līgumu ar trešo personu par
zemes vienības 5,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 68580030074 „Lietuvēni”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. nošķirtās zemes daļas 3,5 ha platībā iznomāšanu.
2. M. Ļ. mēneša laikā no atļaujas saņemšanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībā ar trešo
personu noslēgto apakšnomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580030074
„Lietuvēni”, Isnaudas pag., Ludzas nov. nošķirtās zemes daļas 3,5 ha platībā iznomāšanu.
4.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
2013.gada 28.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.5, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2013.gada 4.aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr. Z-40/2013 ar I. K., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68500070063 Cirmas pag., Ludzas nov. platībā 0,2 ha.
2015.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes nomas
līguma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr.4, 4.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 30.martā tika noslēgta vienošanās
Nr. Z-73/2015 par zemesgabala līguma Nr. Z-40/2013 darbības termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 4.decembrī ar aktu Nr.11-14L/526 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500070063 platību no 0,2 ha uz 0,25
ha un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500070063 Cirmas pag., Ludzas
nov. platību no 0,2 ha uz 0,25 ha.
2. Veikt grozījumus 2013.gada 4.aprīlī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. Z-40/2013.
2.
2011.gada 27.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.22, 8.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2011.gada 7.novembrī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. 172 ar A. D., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800010277 Ņukšu pag., Ludzas nov. platībā 1,0 ha.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 7.decembrī ar aktu Nr.11-14L/619 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010277 platību no 1,0 ha uz 1,2 ha
un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010277 Ņukšu pag., Ludzas nov.
platību no 1,0 ha uz 1,2 ha.
2. Veikt grozījumus 2011.gada 7.novembrī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 172.
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3.
2015.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.11, 8.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 31.augustā tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. Z-169/2015 ar I. S., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580050042 „Locmeri”, Isnaudas pag., Ludzas nov. platībā 0,2839 ha.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 10.novembrī zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68800010277 tika veikta uzmērīšana un precizējās platība no 0,2839 ha uz 0,3003 ha un
pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580050042 „Locmeri”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. platību no 0,2839 ha uz 0,3003 ha.
2. Veikt grozījumus 2015.gada 31.augustā noslēgtā zemes nomas līgumā
Nr.Z-169/2015.
4.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.1, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 26.janvārī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. Z-18/2015 ar I. B., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68880010270 Pureņu pag., Ludzas nov. platībā 2,0 ha.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 9.decembrī ar aktu Nr.11-14L/652 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880010270 platību no 2,0 ha uz 1,86
ha un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880010270 Pureņu pag., Ludzas
nov. platību no 2,0 ha uz 1,86 ha.
2. Veikt grozījumus 2015.gada 26.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. Z-18/2015.
5.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.1, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 26.janvārī tika noslēgts zemes nomas
līgums Nr. Z-17/2015 ar I. B., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68880058013 Pureņu pag., Ludzas nov. platībā 1,0 ha.
Ņemot vērā, ka VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 7.decembrī ar aktu Nr.11-14L/576 precizēja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880058013 platību no 1,0 ha uz 0,8 ha
un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880058013 Pureņu pag., Ludzas
nov. platību no 1,0 ha uz 0,8 ha.
2. Veikt grozījumus 2015.gada 26.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. Z-17/2015.
6.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.1, 11.§, 11.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 27.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-30/2015 ar Ludzas rajona Briģu pagasta zemnieku saimniecību “BALTAIS
STĀRĶIS”, reģistrācijas numurs 46801003353, par zemes vienībām 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0085 un 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0172 Briģu
pagasts, Ludzas novads.
2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14-L/581 precizēja
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0085 platību no 1,0 ha uz 1,2120 ha un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0172 platību no 3,5 ha uz 4,0460 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas Ludzas rajona Briģu pagasta zemnieku saimniecībai “BALTAIS
STĀRĶIS”, reģistrācijas numurs 46801003353, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846
006 0085 Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 1,0 ha uz 1,2120 ha.
2. Precizēt piešķirtas Ludzas rajona Briģu pagasta zemnieku saimniecībai “BALTAIS
STĀRĶIS”, reģistrācijas numurs 46801003353, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846
006 0172 Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 3,5 ha uz 4,0460 ha.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2015.gada
27.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-30/2015.
7.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.1, 11.§, 19.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 27.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-40/2015 ar Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecību “MEŽĀRES A”,
reģistrācijas numurs 42401016515, par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 010 0072 Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/589 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0072 platību no 1,0 ha uz
1,1640 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Precizēt piešķirtas Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecībai “MEŽĀRES
A”, reģistrācijas numurs 42401016515, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0072
Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 1,0 ha uz 1,1640 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2015.gada
27.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-40/2015.
8.
2014.gada 24.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.6, 15.§, 4.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2014.gada 6.maijā tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-76/2014 ar Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecību “MEŽĀRES A”,
reģistrācijas numurs 42401016515, par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 007 0081 Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/584 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0081 platību no 1,0 ha uz
0,7768 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecībai “MEŽĀRES
A”, reģistrācijas numurs 42401016515, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0081
Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 1,0 ha uz 0,7768 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2014.gada
6.maijā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-76/2014.
9.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.1, 11.§, 6.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 27.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-25/2015 ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecību
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0570 Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 97.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/647 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0570 platību no 1,0 ha uz
1,1700 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku
saimniecībai “CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0570 Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 1,0 ha uz 1,1700 ha.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2015.gada
27.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-25/2015.
10.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.1, 11.§, 12.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 27.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-26/2015 ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecību
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, par zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0271 Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/584 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0271 platību no 0,4 ha uz
0,6317 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku
saimniecībai “CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0271 Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 0,4 ha uz 0,6317 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2015.gada
27.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-26/2015.
11.
2015.gada 22.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.1, 11.§, 7.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2015.gada 27.janvārī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.Z-27/2015 ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecību
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, par zemes vienību 5,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0046 Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 4.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/527 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0046 platību no 5,4 ha uz
4,3618 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku
saimniecībai “CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0046 Briģu pagasts, Ludzas novads platību no 5,4 ha uz 4,3618 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2015.gada
27.janvārī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.Z-27/2015.
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12.
2012.gada 24.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.14, 17.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2012.gada 28.maijā tika noslēgts zemesgabala nomas
līgums Nr.48 ar V. Č., personas kods XXX, par zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0506 Pildas pagasts, Ludzas novads.
2014.gada 22.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
līguma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr.8, 9.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2014.gada 23.maijā tika noslēgta vienošanās
Nr.Z-87/2014 par zemesgabala nomas līguma Nr.48 darbības termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/608 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0506 platību no 0,6 ha uz
0,8800 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas V. Č., personas kods XXX, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6886 001 0506 Pildas pagasts, Ludzas novads platību no 0,6 ha uz 0,8800 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2012.gada
28.maijā noslēgtā zemesgabala nomas līgumā Nr.48.
13.
2014.gada 27.februāri Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas
tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu” (protokols Nr.3, 19.§, 8.p.).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2014.gada 4.martā tika noslēgts zemesgabala nomas
līgums Nr.Z-32/2014 ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 008 0039 Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Ņemot vērā, ka 2015.gada 7.decembrī VZD Latgales reģionālā nodaļa ar aktu Nr.11-14L/618 precizēja zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 008 0039 platību no 2,0 ha uz
2,4700 ha un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt piešķirtas A. S., personas kods XXX, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6878 008 0039 Nirzas pagasts, Ludzas novads platību no 2,0 ha uz 2,4700 ha.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2014.gada
4.martā noslēgtā zemesgabala nomas līgumā Nr.Z-32/2014.
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14.
2014.gada 27.februārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par zemes
nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” (protokols Nr.3, 4.§).
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu 2014.gada 6.martā tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr. Z-37/2014 ar N. B., personas kods XXX, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68800010240 Ņukšu pag., Ludzas nov. platībā 2,5 ha.
Ņemot vērā, ka 2014.gada 24.aprīlī Ludzas novada domes sēdē (protokols Nr.6, 47.§)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010240 tika precizēta platība no 2,5 ha uz 2,0243
ha un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 21.panta 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, pildot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Andrejs Andrejevs, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010240 Ņukšu pag., Ludzas nov.
platību no 2,5 ha uz 2,0243 ha.
2. Veikt grozījumus 2014.gada 6.martā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. Z-37/2014.
5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot D. P., dzīvo (adrese), 08.01.2016. iesniegumu, reģ. 08.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/56, par zemes vienības 565 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070160
Gaismas ielā 29, Ludzā, Ludzas nov. piešķiršanu nomā, pamatojoties uz 2015.gada 5.augusta
pirkuma līgumu uz dārza mājiņu, tika konstatēts, ka:
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.13.7.§)
3.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības N. B. uz zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160 Gaismas ielā 29, Ludzā, Ludzas nov. un atzīts, ka piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 20.novembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.Z-126/2013 ar N. B. par zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010070160 Gaismas ielā 29, Ludzā, Ludzas nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
D. P. 2015. gada 5.augustā noslēdza pirkuma līgumu ar N. B. uz dārza mājiņu, kuru
reģistrēja 2015.gada 16.decembrī Ludzas novada Ludzas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar
folijas Nr.100000543519 un ir faktiskā lietotāja uz zemes vienību 565 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160 Gaismas ielā 29, Ludzā, Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
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lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 2. nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā:
7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7.1 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja
saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu un 72.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt 2013.gada 20.novembrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr.Z-126/2013 par
zemes vienību 600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070160 Gaismas ielā 29, Ludzā,
Ludzas nov. ar 2015.gada 16.decembri.
2. Piešķirt D. P., personas kods XXX, nomā zemes vienību 565 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160 Gaismas ielā 29, Ludzā, Ludzas nov. ar 2015.gada 16.decembri ar
apbūves tiesībām.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D. P., personas kods XXX, uz desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot
nomas maksu tās vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā. Nomas
maksai piemērojams koeficents 1,5 uz laiku līdz namīpašums būs ierakstīts Zemesgrāmatā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot I. Ž., dzīvo (adrese), 12.01.2016. iesniegumu, reģ. 12.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/73, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040710 Raiņa iela, Ludzā,
Ludzas nov. nošķirtās daļas 218 kv.m platībā piešķiršanu nomā kārtības uzturēšanai, tika
konstatēts, ka:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68010040710 Raiņa iela, Ludzā, Ludzas nov. ir
piederoša Ludzas novada pašvaldībai, kura reģistrēta Ludzas novada Ludzas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000479155.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20.57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar
precizējumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.20,
57.§), otrās daļas 3.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
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Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt I. Ž., personas kods XXX, nomā nošķirto daļu 218 kv.m platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040710 Raiņa iela, Ludzā, Ludzas nov. uzturēšanai un
labiekārtošanai bez apbūves tiesībām no 2016.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. Ž., personas kods XXX, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot G. K., dzīvo (adrese), 12.01.2016. iesniegumu, reģ. 13.01.2016. ar
Nr.31.1.1.11.2/95, par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību 0,34 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010727 un par zemes vienību 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010220 Ņukšu pag., Ludzas nov., kuras ir ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis
lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
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teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt G. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,34 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010727 un zemes vienību 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800010220 Ņukšu pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2016.gada 1.februāri uz diviem
gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar G. K., personas kods XXX, termiņā no 2016.gada
1.februāra līdz 2018.gada 31.janvārim.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3704, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0571 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0571, Istras pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes
fondā.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmitā daļa
nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās
obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī
tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie
akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu,
kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā
veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, 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.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
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iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 15.panta divpadsmito daļu, Latvijas
Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0571, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz diviem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0571, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3704, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,8.§, 8.28.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības Z. M. uz zemes
vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0572, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 20.februārī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0572 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.20/2009 starp Istras pagasta padomi un Z. M.
Z. M. 18.06.2010. mirusi.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§,134.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0572, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0572, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 20.februāra zemes nomas līgumu Nr.20/2009.
2. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0572, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0572, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3704, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija
lēmumu (protokols Nr.6,1.§, 1.50.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. Š. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0573, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 8.oktobrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0573 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.39 starp Istras pagasta padomi un A. Š.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§,97.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0573, Istras pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2012.gada 28.decembra vienošanās tika izbeigtas nomas attiecības uz zemes vienību
0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0573.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0573, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
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noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0573, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0573, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3704, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,8.§, 8.8.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības M. S. uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0092, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 11.martā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0092 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.33/2009 starp Istras pagasta padomi un M. S.
M. S. 29.04.2009. miris.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§,146.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0092, Istras pagasts, Ludzas
novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0092, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 11.marta zemes nomas līgumu Nr.33/2009.
2. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 2,6399 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0092, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 2,6399 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0092, Istras pagasts, Ludzas novads.
4. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Izskatot A. S., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3704, par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2009.gada
28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1,8.§, 8.73.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. J. uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041, Istras pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 11.martā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.36/2009 starp Istras pagasta padomi un V. J.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2,14.§,149.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 8,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2014.gada 6.marta vienošanās Nr.Z-36/2014 tika izbeigtas nomas attiecības uz zemes
vienību 8,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību 8,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 009 0041, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, par zemes vienību 8,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0041, Istras pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
Izskatot Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecības
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, juridiskā adrese „Cerība”, Poddubje, Briģu pag.,
Ludzas nov., 16.12.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 18.12.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/3750, par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona
Briģu pagasta padomes sēdes 2007.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, 8.§) tika izbeigtas
lietošanas tiesības S. Z. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0530, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 08.augustā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0530 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.4 starp Briģu pagasta padomi un S. Z.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 20.§,9.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0530, Briģu pagasts, Ludzas novads ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2015.gada 28.decembra vienošanās Nr.Z-199/2015 starp Ludzas novada pašvaldību un
S. Z., izbeigts pirms termiņa notecējuma (ar 2015.gada 31.decembri) 2007.gada 8.augusta zemes
nomas līgums Nr.4.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0530, Briģu pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība ir lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir
2% no zemes kadastrālas vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 4.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas zemnieku saimniecībai
“CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, nomā zemes vienību 1,1186 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 6846 007 0530, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludzas novada Briģu pagasta Poddubjes sādžas
zemnieku saimniecību “CERĪBA”, reģistrācijas numurs 46801000605, par zemes vienību
1,1186 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0530, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 14,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
Izskatot L. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 04.01.2016. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 05.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/30, par zemes nomas līguma noslēgšanu,
tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu
(protokols Nr.6,1.§, 1.2.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. D. uz zemes vienību 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518, Istras pagasts, Ludzas novads.
2007.gada 5.septembrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.23 starp Istras pagasta padomi un V. D.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§,84.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518, Istras
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2016.gada 6.janvāra vienošanās Nr.Z-11/2016 tika izbeigtas nomas attiecības uz zemes
vienību 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518, Istras pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 3.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt L. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 0,04 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0518, Istras pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar L. K., personas kods XXX, par zemes vienību 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0518, Istras pagasts, Ludzas novads.
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3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.
Izskatot S. A., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 13.01.2016. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 13.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/92, par zemes nomas līguma noslēgšanu,
tika konstatēts, ka ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 27.septembra lēmumu (protokols
Nr.25,14.§, 5.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. B. (miris 2008.gada 27.jūnijā) uz zemes
vienību 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0005, Pildas pagasts, Ludzas novads un
noteikts, ka A. B. mantiniekiem ir jāizmanto nomas pirmtiesības viena gada laikā līdz 2013.gada
1.janvārim.
2012.gada 28.novembrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0005
noslēgti zemes nomas līgumi Nr.88 un Nr.89 starp Ludzas novada pašvaldību un A. B. un I. B.
Ludzas novada dome ar 2013.gada 28.novembra lēmumu (protokols Nr.25, 10.§) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0005, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2013.gada 19.septembra vienošanās Nr.Z-117/2013 un 2013.gada 19.septembra
vienošanās Nr.Z-118/2013 tika izbeigtas nomas attiecības uz zemes vienību 4,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6886 007 0005.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0005, Pildas pagasts, Ludzas novads
ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves
tiesībām, kura platība pārsniedz 2,0 ha nomas maksas apmērs gadā ir 3% no zemes kadastrālas
vērtības plus PVN – bet ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 5.punktu
(apstiprināti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.18, 48.§) un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. A., personas kods XXX, nomā zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 007 0005, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.februāri bez apbūves
tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. A., personas kods XXX, par zemes vienību 4,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0005, Pildas pagasts, Ludzas novads.
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3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības plus PVN, bet
ne mazāk par EUR 21,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot mērniecības firmas SIA „Austrumu mērnieks” sertificēta mērnieka Valda Krokša
(sertifikāts Nr.AB000000011), izgatavoto Ludzas novada Isnaudas pagasta zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68580020394, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes vienības platība ir 1,89
ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 2,7 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019
„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
132.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt A. K., personas kods XXX, tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68580020394 „Bangas”, Isnaudas pag., Ludzas nov. platību 1,89 ha, saskaņā ar
izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2000.
7.§
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot V. R., dzīvo (adrese), 2008.gada 21.janvāra iesniegumu par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu uz mantojamo zemi Ludzas pilsētā Latgales ielā 8 (tagadējā Latgales ielā 206)
kopplatībā 3500 kv.m, no tās apmaiņai līdzvērtīgu zemi 655 kv.m platībā Latgales ielā 15A,
Ludzā, Ludzas nov. no Ludzas pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda, tika konstatēts,
ka: saskaņā ar Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada
6.decembra spriedumu Nr.C03051507, 515/07 V. R. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi 3500 kv.m kopplatībā, no tās 2845 kv.m platībā Latgales ielā 206, Ludzā un
655 kv.m platībā – no kompensācijas fonda Latgales ielā 15A, Ludzā.
2010.gada 4.oktobrī V. R. mantojamās zemes daļu 655 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010030196 Latgales ielā 15A, Ludzā, Ludzas nov. reģistrēja Ludzas
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000481028.
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2012.gada 27.novembrī V. R. atteicās no lietošanas un mantošanas tiesībām no mantojamās
zemes daļas 168 kv.m platībā un 2015.gada 8.maijā atteicās no lietošanas un mantošanas
tiesībām no mantojamās zemes daļas 19 kv.m platībā.
Uz zemes vienības Latgales ielā 206, Ludzā, Ludzas nov. atrodas V. R. piederošs
namīpašums (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2007.gada 17.marta mantojuma
apliecības (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) ar Nr.1482).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atjaunot V. R., personas kods XXX, īpašuma tiesības uz manotojamo zemi 2637 kv.m
platībā Latgales ielā 206, Ludzā, Ludzas nov., saskaņā ar zemes gabala robežu plānu mērogā
1:500. Zemes kadastra apzīmējums 68010060412 (īpašuma kadastra numurs 68010060313).
2. Apstiprināt zemes vienībai Latgales ielā 206, Ludzā, Ludzas nov. apgrūtinājumus:
2.1. pierobeža – 2637 kv.m,
2.2. ekspluatācijas aizsargjoslasa teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju –
65 kv.m.
3. Uzmērītās zemes vienības platības nesaiste ar pienākošos mantojamās zemes vienības
platību ir pieļaujamās robežās.
4. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.
8. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
___________________________________________________________________________
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2015.gada 21.decembra
vēstuli Nr.2-13-L/3547, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2015.gada 21.decembrī ar
Nr.3.1.1.7.1/1564, par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0357, tika konstatēts, ka jaunizveidotajai zemes vienībai 0,2558 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0357, Istras pagasts, Ludzas novads nav noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam,
kas 2013.gada 31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa” (novada domes sēdes protokols Nr.3, 1.§.) un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,2558 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0357, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0302 - fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.
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9. §
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Podiņi” , Istras pagastā, Ludzas
novadā apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, iesniegto zemes ierīcības projektu Ludzas novada, Istras pagastā nekustamā
īpašuma „Podiņi” (nekustama īpašuma kadastra numurs 6860 003 0065) sastāvā ietilpstošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0065, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2015.gada
12.novembra lēmumu Nr.38.2 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un projekta
izstrādes nosacījumiem”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6860 003 0065 divās daļās un atdalīt no nekustamā īpašuma „Podiņi” zemes vienību 24,0 ha
platībā, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un platības, apgrūtinājumu
konkretizēšanai, kā arī piekļūšanas iespēju nodrošināšanu katrai zemes vienībai. Rezultātā
paredzēts izveidot divus pastāvīgus nekustamos īpašumus.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Ludzas novada augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” (reģistrācijas Nr.
42403023757) un 2015.gada 17.decembrī reģistrēta ar Nr. 0680260-ZP-002869.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā
nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 509827-1.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu, 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 23.punktu,
Ludzas novada pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa.” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Podiņi”, Istras pagastā, Ludzas novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0065 zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu.
2. Jaunizveidoto neapbūvēto zemes vienību Nr.1 ar aptuveno platību 2,89 ha, saskaņā ar
zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustāmā īpašuma „Podiņi”, Istras pagasts,
Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6860 003 0065) sastāvā.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar aptuveno platību 24,0 ha, saskaņā ar
zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
4.1. Izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu „Vāciņi”, Istras pagasts, Ludzas
novads;
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4.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem.
Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo objektu atrašanās
vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
6. Jaunveidojamo zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu
var
pārsūdzēt
Administratīvās
tiesas
attiecīgajā
tiesu
namā
viena
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
10.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma slēgšanu komerciālai zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs
42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 14.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 14.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/102) par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma slēgšanu komerciālajai zvejai Nirzas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, savā 14.01.2016.
iesniegumā (reģistrēts 14.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/102) lūdz noslēgt ilgstošas nomas līgumu
komerciālajai zvejai Nirzas ezerā ar 500 m garu tīklu uz 5 gadiem sākot ar 2016.gadu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi 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 noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
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.
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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. 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.,
4.1., 4.3., 7.1., 7.2., punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA "AN
Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza,
Ludzas novads, komerciālajai zvejai Nirzas ezerā ar 500 (pieci simti) metrus garu zvejas tīklu.
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 līgumu komerciālajai zvejai Nirzas ezerā no
2016.gada 28.janvāra līdz 2021.gada 27.janvārim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs
42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 14.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 14.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/102) par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma slēgšanu komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
SIA "AN Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, savā 14.01.2016.
iesniegumā (reģistrēts 14.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/102) lūdz noslēgt ilgstošas nomas līgumu
komerciālajai zvejai Pildas ezerā ar maksimāli iespējamo tīklu limitu uz 5 gadiem sākot ar
2016.gadu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi 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 noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
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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” 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.
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.,
4.1., 4.3., 7.1., 7.2., punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar SIA "AN
Holding", vienotais reģistrācijas numurs 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza,
Ludzas novads, komerciālajai zvejai Pildas ezerā ar 225 (divi simti divdesmit pieci) metrus garu
zvejas tīklu.
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 līgumu komerciālajai zvejai Pildas ezerā no
2016.gada 28.janvāra līdz 2021.gada 27.janvārim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība
"NEMO", vienotais reģistrācijas numurs 42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 27 - 6,
Ludza, Ludzas novads, 2015.gada 14.janvāra iesniegumu (reģistrēts 14.01.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/125) par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu komerciālajai zvejai
Pildas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO", vienotais reģistrācijas
numurs 42401019121, savā 14.01.2015. iesniegumā (reģistrēts 14.01.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/125)
lūdz noslēgt ilgstošas nomas līgumu zvejai Pildas ezerā ar 200 m garu tīklu uz 5 gadiem sākot ar
2016.gadu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi 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 noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā.
Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
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ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
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.
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.,
4.1., 4.3., 7.1., 7.2., punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar Isnaudas
pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO", vienotais reģistrācijas numurs 42401019121,
juridiskā adrese: Latgales iela 27 - 6, Ludza, Ludzas novads, komerciālajai zvejai Pildas ezerā ar
200 (divi simti) metrus garu zvejas tīklu.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Isnaudas
pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO", vienotais reģistrācijas numurs 42401019121,
juridiskā adrese: Latgales iela 27 - 6, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu komerciālajai zvejai Pildas ezerā no 2016.gada 28.janvāra līdz 2021.gada 27.janvārim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi IK "ROLANDS BACULIS", vienotais reģistrācijas
numurs 42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela 11, Ludza, Ludzas novads, 2015.gada
26.februāra iesniegumu (reģistrēts 26.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/581) par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma slēgšanu komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder
valstij.
IK "ROLANDS BACULIS", vienotais reģistrācijas numurs 42402011286, savā
26.02.2015. iesniegumā (reģistrēts 26.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/581) lūdz noslēgt ilgstošas nomas
līgumu komerciālajai zvejai 2,50 tonnas trīsuļodu kāpuru Dūnākļu ezerā uz 10 gadiem sākot ar
2016.gadu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi 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,
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kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 17.punkts nosaka, ka
iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, ievēro Zvejniecības
likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā.
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.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunkts
nosaka, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai
zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
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.
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.,
4.1., 4.3., 7.1., 7.2., punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar IK
"ROLANDS BACULIS", vienotais reģistrācijas numurs 42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu
iela 11, Ludza, Ludzas novads, komerciālajai zvejai Dūnākļu ezerā limitu 2500 (divi tūkstoši
pieci simti) kilogramus trīsuļodu kāpuru ieguvei ar 5 (pieci) rāmjiem (sietiem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar IK
"ROLANDS BACULIS", vienotais reģistrācijas numurs 42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu
iela 11, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai
Dūnākļu ezerā no 2016.gada 28.janvāra līdz 2021.gada 27.janvārim.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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11.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2016.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi individuālā komersanta „Tarasovs V”, vienotais
reģistrācijas numurs 42402014376, juridiskā adrese: Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, 2016.gada
5.janvāra iesniegumu (reģistrēts 05.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/24) par rūpnieciskās zvejas limitu
piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.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.
2013.gada 10.septembrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-72/2013 ar individuālo komersantu „Tarasovs V”, saskaņā ar kuru
rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 5 (pieci) zušu murdu tika
iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2018.gada 22.augustam.
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.
Individuālais komersants „Tarasovs V” savā 05.01.2016. iesniegumā (reģistrēts
05.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/24) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2016.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.
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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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt individuālajam komersantam „Tarasovs V”, vienotais reģistrācijas numurs
42402014376, juridiskā adrese: Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, zvejas limitus komerciālajai
zvejai Cirmas ezerā 2016.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar individuālo
komersantu „Tarasovs V”, vienotais reģistrācijas numurs 42402014376, juridiskā adrese:
Kosmonautu iela 10-3, Rēzekne, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.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 2016.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, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „Pussala M”, vienotais
reģistrācijas numurs 52401015901, juridiskā adrese: Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, 2015.gada 8.decembra iesniegumu (reģistrēts 08.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3549) par
rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.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.
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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.
2013.gada 10.septembrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-73/2013 ar zemnieku saimniecību „Pussala M”, saskaņā ar kuru rūpnieciskās
zvejas tiesības komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i.,
2018.gada 22.augustam.
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 saimniecība “Pussala M” savā 08.12.2015. iesniegumā (reģistrēts 08.12.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/3549) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2016.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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); 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 2016.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 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.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 2016.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, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "VESTA S", vienotais reģistrācijas numurs
46803000493, juridiskā adrese: Tālavijas iela 11A, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 8.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 08.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/52) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.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.
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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.
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.
2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-47/2015 ar SIA "VESTA S", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
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 "VESTA S" savā 08.01.2016. iesniegumā (reģistrēts 08.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/52)
lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2016.gadam komerciālajai zvejai Cirmas ezerā ar 10
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,
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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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); 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
2016.gadam zvejai ar 10 (desmit) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
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 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā par 10 (desmit zušu
murdiem ar sētas garumu līdz 30 metriem EUR 142,30 (viens simts četrdesmit divi euro un 30
centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "BL INVEST", vienotais reģistrācijas numurs
40003846753, juridiskā adrese: Latgales iela 68, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 8.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 08.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/55) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.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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2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-46/2015 ar SIA "BL INVEST", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
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 08.01.2016. iesniegumā (reģistrēts 08.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/55) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2016.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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); 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
2016.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
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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 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.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 2016.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, LV-4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Lat Saprox", vienotais reģistrācijas numurs
42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 7.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 07.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/45) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā 2016.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.
2015.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumu Nr.Z-48/2015 ar SIA "Lat Saprox", saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Cirmas ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., 2019.gada 25.martam.
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 "Lat Saprox " savā 07.01.2016. iesniegumā (reģistrēts 07.01.2016. ar
Nr.3.1.1.11.2/45) lūdz piešķirt rūpnieciskās zvejas limitus 2016.gadam komerciālajai zvejai
Cirmas ezerā ar 5 zušu murdiem (ar sētas garumu līdz 30 m).
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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” 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., Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada
21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "Lat Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese:
Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, zvejas limitus komerciālajai zvejai Cirmas ezerā
2016.gadam zvejai ar 5 (pieci) zušu murdiem (sētas garumu līdz 30 metriem).
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA "Lat
Saprox", vienotais reģistrācijas numurs 42403025160, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza,
Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu komerciālajai zvejai Cirmas
ezerā 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.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 2016.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, LV-4601.
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6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi z/s “Pussala M”, reģ.Nr.52401015901, juridiskā adrese:
Tālavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, 2015.gada 8.decembra iesniegumu (reģistrēts
08.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3548) par zvejas limita iedalīšanu komerciālajai zvejai z/s “Pussala
M” Pildas ezerā 2016.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.
Z/s “Pussala M” savā 08.12.2015. iesniegumā 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. 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 2.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
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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” 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.apakšpunktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt z/s “Pussala M”, reģ.Nr.52401015901, jur.adrese: Tālavijas iela 147, Ludza,
Ludzas novads, Pildas ezerā zvejas limitu 2016.gadam - zivju tīklam 300 (trīs simti) metru
garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar z/s
“Pussala M”, reģ.Nr.52401015901, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
2016.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens eiro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2016.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, LV-4601.
7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi z/s “Silovi”, reģ.Nr.46801004217, juridiskā adrese:
Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, 2015.gada 15.decembra iesniegumu (reģistrēts
15.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3683) par zvejas limita iedalīšanu komerciālajai zvejai z/s “Silovi”
Pildas ezerā 2016.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.
Z/s “Silovi” savā 15.12.2015. iesniegumā 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
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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. 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 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.apakšpunktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt z/s “Silovi”, reģ.Nr.46801004217, jur.adrese: Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas
novads, Pildas ezerā zvejas limitu 2016.gadam –zivju tīklam 300 (trīs simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar z/s
“Silovi”, reģ.Nr.46801004217, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 2016.gadam
komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 171,00 (viens simts septiņdesmit viens eiro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2016.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, LV-4601.
8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība
"NEMO", reģ.Nr.42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 27 - 6, Ludza, Ludzas novads,
2015.gada 29.decembra iesniegumu (reģistrēts 29.12.2015. ar Nr.3.1.1.7.1/1610) par zvejas
limita iedalīšanu komerciālajai zvejai Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība
"NEMO" Pildas ezerā 2016.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.
Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO" savā 29.12.2015.
iesniegumā 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. 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 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.apakšpunktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

45
1. Iedalīt Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO",
reģ.Nr.42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 27 - 6, Ludza, Ludzas novads, Pildas ezerā
zvejas limitu 2016.gadam –zivju tīklam 200 (divi simti) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Isnaudas
pagasta M.Griševa zemnieku saimniecība "NEMO", reģ.Nr.42401019121, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma protokolu 2016.gadam komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 114,00 (viens simts četrpadsmit euro un 00 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2016.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, LV-4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "AN Holding", reģ.Nr.42403036785, juridiskā
adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 14.janvāra iesniegumu (reģistrēts
14.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/103) par zvejas limita iedalīšanu komerciālajai zvejai SIA "AN
Holding" Pildas ezerā 2016.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.
SIA "AN Holding" savā 14.01.2016. iesniegumā lūdza zvejas tīklu limitus ar maksimāli
iespējamo metrāžu.
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. 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 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.apakšpunktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "AN Holding", reģ.Nr.42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4,
Ludza, Ludzas novads, Pildas ezerā zvejas limitu 2016.gadam –zivju tīklam 225 (divi simti
divdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA "AN
Holding", reģ.Nr.42403036785, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 2016.gadam
komerciālajai zvejai Pildas ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā par zvejas tīklu limitiem EUR 128,25 (viens simts divdesmit astoņi euro un 25 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2016.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, LV-4601.
10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "Lat Saprox", reģ.Nr. 42403025160, adrese:
Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada 7.janvāra iesniegumu (reģistrēts 07.01.2016.
ar Nr.3.1.1.11.2/44) par zvejas limita iedalīšanu komerciālajai zvejai SIA "Lat Saprox" Zeiļu
ezerā 2016.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 "Lat Saprox" savā 07.01.2016. iesniegumā (reģistrēts 07.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/44)
norādīja zvejas rīku – 3 (trīs) zivju tīklus 75 (septiņdesmit pieci) metru kopgarumā.
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA "Lat Saprox", reģ.Nr. 42403025160, Zeiļu ezerā zvejas limitu
2016.gadam – 3 (trīs) zivju tīkliem 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā komerciālajai zvejai.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA "Lat
Saprox", reģ.Nr. 42403025160, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu
komerciālajai zvejai Zeiļu ezerā 2016.gadam.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 42.75 (četrdesmit
divi euro un 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
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12.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
2016.gadam iedalīšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi I. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.janvāra iesniegumu (reģistrēts 12.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/93) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
I.S. savā 12.01.2015. 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 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.
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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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā I. S., p.k. XXX, dzīvojošs "(adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt I. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar I. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.janvāra iesniegumu (reģistrēts 12.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/92) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
A.S. savā 12.01.2015. 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
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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 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ē. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
10.jūnija iesniegumu (reģistrēts 10.06.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/1711) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
Ē.K. savā 10.06.2015. 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 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
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Ē. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt Ē. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Ē. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. Z., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
14.decembra iesniegumu (reģistrēts 14.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/1711) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
E.Z. savā 14.12.2015. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas garums līdz
30 metriem).
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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.
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 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā E. Z., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
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2. Iedalīt E. Z., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. Z., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
5.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. O., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
12.janvāra iesniegumu (reģistrēts 12.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/75) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
A. O. savā 12.01.2016. 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 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
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. O., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. O., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. O., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
6.
Ludzas novada dome ir izskatījusi R. U., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
12.janvāra iesniegumu (reģistrēts 12.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/74) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Nirzas ezerā.
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.
R.U. savā 12.01.2016. iesniegumā norādīja zvejas rīku – 1 zivju murdu (sētas garums līdz
30 metriem).
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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.
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 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā R. U., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā 2016.gadam.
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2. Iedalīt R. U., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar R. U., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Nirzas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
7.
Ludzas novada dome ir izskatījusi B. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
29.janvāra iesniegumu (reģistrēts 29.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/258) 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.
B.M. savā 29.01.2015. 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. 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,
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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” 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā B. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt B. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar B. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
8.
Ludzas novada dome ir izskatījusi S. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
29.janvāra iesniegumu (reģistrēts 29.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/259) 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.
S.M. savā 29.01.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā S. M., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt S. M., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar S. M., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
9.
Ludzas novada dome ir izskatījusi D. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
29.janvāra iesniegumu (reģistrēts 29.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/262) 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.
D.S. savā 29.01.2015. 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
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 29.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā D. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt D. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar D. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
10.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. D., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
22.janvāra iesniegumu (reģistrēts 22.01.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/212) 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,
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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.
V.D. savā 22.01.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt V. D., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. D., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
11.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. L., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
20.februāra iesniegumu (reģistrēts 20.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/532) 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.
A.L. savā 20.02.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
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Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. L., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. L., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. L., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
12.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
29.janvāra iesniegumu (reģistrēts 29.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/260) 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.
P.S. savā 29.01.2015. iesniegumā norādīja zvejas rīku – viens zivju tīkls 20 (divdesmit)
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. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā P. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt P. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar P. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
13.
Ludzas novada dome ir izskatījusi I. S., p.k.070569-12802, (adrese), 2015.gada
29.janvāra iesniegumu (reģistrēts 29.01.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/261) 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.
P.S. savā 29.01.2015. 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.
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā I. S., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt I. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar I. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
14.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. F., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
5.janvāra iesniegumu (reģistrēts 05.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/20) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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
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nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu.
V.F. savā 05.01.2016. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. F., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt V. F., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. F., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
15.
Ludzas novada dome ir izskatījusi Z. F., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2016.gada
5.janvāra iesniegumu (reģistrēts 05.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/19) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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valstij.

Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu ezers ir ezers, kuros zvejas tiesības pieder

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.
Z.F. savā 05.01.2016. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Z. F., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt Z. F., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar Z. F., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
16.
Ludzas novada dome ir izskatījusi I. A., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2016.gada
4.janvāra iesniegumu (reģistrēts 04.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/9) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
I.A. savā 04.01.2016. 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. 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,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā I. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt I. A., p.k.XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar I. A.,
p.k.XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.

17.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. A., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
4.janvāra iesniegumu (reģistrēts 04.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/8) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
J.A. savā 04.01.2016. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. A., p.k.XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt J. A., p.k.XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
18.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
4.janvāra iesniegumu (reģistrēts 04.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/7) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
A.A. savā 04.01.2016. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 20 (divdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 11.40 (vienpadsmit
euro un 40 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
19.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
21.decembra iesniegumu (reģistrēts 21.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3753) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu 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.
J.K. savā 21.12.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt J. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
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4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
20.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. I., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
21.decembra iesniegumu (reģistrēts 21.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3754) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
J.I. savā 21.12.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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

74
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. I., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt J. I., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2014.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. I. P.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
21.
Ludzas novada dome ir izskatījusi O. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
21.decembra iesniegumu (reģistrēts 21.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3755) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
O.K. savā 21.12.2015. 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. un 2.1 pielikumu,
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā O. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt O. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar O. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
22.
Ludzas novada dome ir izskatījusi B. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/419) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
B.A. savā 12.02.2015. 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
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā B. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt B. A., p.k. XXXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar B. A.,
p.k.XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
23.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/420) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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,
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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.
V.A. savā 12.02.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā V. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt V. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar V. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
24.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/421) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
A.S. savā 12.02.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
25.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. R., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/422) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
A.R. savā 12.02.2015. 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. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. R., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. R., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. R., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
26.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/423) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
P.A. savā 12.02.2015. 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.
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā P. A., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt P. A., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar P. A., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
27.
Ludzas novada dome ir izskatījusi S. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/424) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.

82
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.
S.B. savā 12.02.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā S. B., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt S. B., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar S. B., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
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28.
Ludzas novada dome ir izskatījusi A. U., p.k.XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
16.februāra iesniegumu (reģistrēts 16.02.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/466) 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.
A.U. savā 16.02.2015. 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 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. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. U., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. U., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. U., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Pildas ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
29.
Ludzas novada dome ir izskatījusi M. G., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
10.aprīļa iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 10.04.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/1045) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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.
M.G. savā 10.04.2015. 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.
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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” 7.9.1. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu
zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos
un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot
šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā M. G., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt M. G., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
1 zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar M. G., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.

30.
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. V., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
20.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.11.2015. ar Nr.
3.1.1.11.2/3352) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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,
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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.
J. V. savā 20.11.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā J. V., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt J. V., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar J. V., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
31.
Ludzas novada dome ir izskatījusi R. Z., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
14.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 14.12.2015. ar Nr. 3.1.1.11.2/3659)
par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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.
R.Z. savā 14.12.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā R. Z., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt R. Z., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar R. Z., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
32.
Ludzas novada dome ir izskatījusi N. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
16.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3691)
par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dūnākļu 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.
N.S. savā 16.12.2015. 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.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas
limitu sadalē var noteikt zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu
zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos
un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot
šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
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,
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā N. S., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt N. S., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā zvejas limitu 2016.gadam – 1
zivju murdu (sētas garums līdz 30 metriem).
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar N. S., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 9.96 (deviņi euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
33.
Ludzas novada dome ir izskatījusi N. N., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
11.janvāra iesniegumu (reģistrēts 11.01.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/61) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Šķaunes ezerā.
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.
N.N. savā 11.01.2016. 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
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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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā N. N., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt N. N., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Šķaunes ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar N. N., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Šķaunes ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
34.
Ludzas novada dome ir izskatījusi N. T., p.k. XXX, (adrese), 2015.gada 31.marta
iesniegumu (reģistrēts 31.03.2015. ar
Nr. 3.1.1.11.2/944) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Līdūkšņa ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Līdūkšņa 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,
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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.
N.T. savā 31.03.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā N. T., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Līdūkšņa ezerā 2016.gadama.
2. Iedalīt N. T., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Līdūkšņa ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar N. T., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Līdūkšņa ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
35.
Ludzas novada dome ir izskatījusi E. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
22.janvāra iesniegumu (reģistrēts 22.01.2015. ar
Nr. 3.1.1.11.2/211) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
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.
E.D. savā 22.01.2015. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā E. D., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt E. D., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar E. D., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
36.
Ludzas novada dome ir izskatījusi P. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
22.janvāra iesniegumu (reģistrēts 22.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/163) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
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.
P.K. savā 22.01.2016. 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. 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
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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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā P. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt P. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar P. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 17.10 (septiņpadsmit
euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi A. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2016.gada
22.janvāra iesniegumu (reģistrēts 22.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/164) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Soidu ezerā.
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.
A.K. savā 22.01.2016. 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. 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. 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,
11.08.2009. 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 teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā A. K., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā 2016.gadam.
2. Iedalīt A. K., p.k. XXX, pašpatēriņa zvejai Soidu ezerā zvejas limitu 2016.gadam –
vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar A. K., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Soidu ezerā.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2016.gadā EUR 8,55 (astoņi euro un
55 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.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, LV-4601.
13.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu
pašpatēriņa zvejai 2016.gadam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi V. P., p.k. XXX, dzīvojošs "Saulesstari", Šķinceva,
Cirmas pagasts, Ludzas novads, 2015.gada 10.februāra iesniegumu (reģistrēts 10.02.2015. ar Nr.
3.1.1.11.2/378) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
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,
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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.
V.P. savā 10.02.2015. 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 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 Križutu 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 teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā V. P., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Križutu ezerā 2016.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu V. P., p.k. XXX, uz juridisko 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, LV-4601.
2.
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Ludzas novada dome ir izskatījusi L. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2016.gada
4.janvāra iesniegumu (reģistrēts 04.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/10) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dukānu ezerā.
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.
L. A. savā 04.01.2016. 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 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 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 teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā L. A., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dukānu ezerā 2016.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu L. A., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada dome ir izskatījusi O. G., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2015.gada
10.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 10.04.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/1046) par rūpnieciskās pašpatēriņa
zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
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.
O.G. savā 10.04.2015. 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 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 Dūnākļu 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 teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atteikt nodot nomā O. G., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu O. G., p.k. XXX, uz juridisko 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, LV-4601.
4.
Ludzas novada dome ir izskatījusi M. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), 2015.gada
16.decembra iesniegumu (reģistrēts 16.12.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/3692) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Dūnākļu ezerā.
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.
M.M. savā 16.12.2015. 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 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 Dūnākļu 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 teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
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14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt nodot nomā M. M., p.k. XXX, dzīvojošs (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Dūnākļu ezerā 2016.gadam.
2. Nosūtīt lēmumu M. M., p.k. XXX, uz juridisko 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, LV-4601.
14.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību ilgstošas nomas līguma laušanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ZIVIS LG"
(turpmāk - Sabiedrība), reģ.Nr.42403036412, juridiskā adrese: Baznīcas iela 8-39, Ludza, Ludzas
novads, 2016.gada 18.janvāra iesniegumu (reģistrēts 18.01.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/119), kurā
sabiedrība informē, ka ar uzņēmuma darbības pārtraukšanu, vēlas atteikties un pārtraukt starp
Ludzas novada pašvaldību un sabiedrību 2015.gada 22.janvārī noslēgtu rūpnieciskās zvejas
tiesību līgumu Nr.Z-8/2015 komerczvejai Nirzas ezerā ar 500 (pieci simti) metrus tīklu limitu.
Pamatojoties uz, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.februāri lauzt 2015.gada 22.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību līgumu
Nr.Z-8/2015.
2. Nosūtīt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma laušanu sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "ZIVIS LG".
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.29, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un
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.
2016.gada 6.janvārī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.29, Blaumaņa
ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces D. I. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
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publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2016.gada 15.janvāra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.29, Blaumaņa ielā 23A, 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt trīsistabu dzīvokļa Nr.29, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.29, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā
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
S.Jakovļevam.
16. §
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6858 001
0074, 0,60 ha platībā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
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.
2016.gada 10.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts A. P. iesniegums ar
lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580010074, 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, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2015.gada 15. janvāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68580010074, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai” 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 2016.gada 21.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580010074, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 68580010074
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.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17. §
Par nekustamā īpašuma, apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6858 005 0042,
“Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Gendele
2016.gada 12.janvārī Ludzas novada pašvaldība saņēma I. S. iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/76) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes gabalu 0,2839 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6858 005 0042 “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas I. S. piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu 6858 005 0042
001 ar nosaukumu “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads).
Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6858 005 0042 ir
reģistrēta zemesgrāmatā (nodalījuma numurs 100000551918) uz Ludzas novada pašvaldības
vārda.
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.
2016.gada 15.janvārī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvēta zemes gabala “Locmeri”, Kubulova,
Isnaudas pagasts, 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, 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 2016.gada 21.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, apbūvētu zemes gabalu 0,3003 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6858 005 0042 “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
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
S.Jakovļevam.
18. §
Par nekustamā īpašuma, Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads trešās izsoles rezultātu,
protokola apstiprināšanu un Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmuma
“Par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas un palīgēkas Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 2, 76.§) atcelšanu
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 26.novembrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma, kas atrodas Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā otrās izsoles protokola, rezultātu un
trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 29.§).
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2016.gada 14.janvārī tika rīkota nekustamā īpašuma, kas atrodas Sporta ielā 14, Ludzā,
Ludzas novadā trešā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par
nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta trešās daļas 3. punkts nosaka,
ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu
(9.pants), var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2016.gada 15.janvāra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, kas atrodas pēc adreses Sporta iela 14, Ludza, Ludzas novads trešās izsoles rezultātu un
protokola apstiprināšanu”, 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada 14.janvāra nekustamā īpašuma, kas atrodas pēc adreses Sporta
iela 14, Ludza, Ludzas novads trešās izsoles rezultātu un protokolu Nr.3.
2. Atcelt 2015.gada 26.februāra Ludzas novada domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma
dzīvojamās mājas un palīgēkas Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.2, 76.§.).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai
skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu cita
starpā nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrība,
kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai. SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir atkritumu
apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. pakalpojumi. Pašvaldības SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vairākus gadus sekmīgi nodrošināja no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta izrietošu uzdevumu - sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas, teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas jomā - veikšanu.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt
sabiedriskos pakalpojumus Ludzas novada pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību. Minētās Ludzas novada pašvaldības kompetences īstenošana Ludzas novada
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administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatdarbības jomām.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta
pirmās daļas 7.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.
Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
2. Noteikt līguma termiņu 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas.
3. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto
līgumu.
20.§
Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un
apstādījumu uzturēšanu un apsaimniekošanu
Ziņo: A.Gendele
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka Publisko
iepirkumu likumu nepiemēro un iepirkuma procedūru nav nepieciešams veikt gadījumā, ja
pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai
piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrība,
kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai. SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ceļu un brauktuvju
apsaimniekošana un tīrīšana, ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības, teritorijas tīrīšana u.c.
komunālie pakalpojumi. Pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vairākus gadus
sekmīgi nodrošināja no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta izrietošu
uzdevumu – gādāja par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu
būvniecību un uzturēšanu, kā arī rūpējās par ielu, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu.
SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības jomas un piešķirtās tiesības sniegt
sabiedriskos pakalpojumus izriet no Ludzas novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt un gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.un 2.punktu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
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Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu par Ludzas pilsētas ietvju un brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”.
2. Noteikt līguma termiņu 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas.
3. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto
līgumu.
21. §
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Nodeva par pašvaldības domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas
saņemšanu”” apstiprināšanu

Jautājums izslēgts no domes sēdes darba kārtības.
22.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Ludzas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par Ludzas novada
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I. Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.1 „Par
Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” rakstiskā un elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.1 „Par
Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 24.panta trešo daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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23.§
Par grozījumiem Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumos
Ziņo: A.Gendele
Izskatot Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktores I.Kušneres 08.01.2016.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/50), pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Bibliotēku likuma 21.panta otro
daļu, 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt 2009.gada 16.aprīļa Ludzas pilsētas domes sēdē (prot. Nr.6, 20.§) apstiprinātajos
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumos šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. “LPGB ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tās pakalpojumus ir tiesības
izmantot visiem apmeklētājiem.”;
1.2. izslēgt 2.3.2.punktu;
1.3. 2.3.5.punktu papildināt ar teikumu “Atsevišķi iespieddarbu un dokumentu lietošanas
termiņu bibliotēka pēc lietotāja lūguma var pagarināt” izslēdzot to no 3.1. punkta;
1.4. 2.5.1.punktā izslēgt no satura teikumu “- iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana
uz mājām lietotājiem, kuriem nav Ludzas pilsētas pieraksta pret drošības naudu EUR 7.00
(septiņi eiro);
1.5. 2.5.2.punktā izslēgt no satura teikumu “... vai reģistrēta un numurēta kvīts, kuru
izraksta trijos eksemplāros. No tiem vienu eksemplāru izsniedz pakalpojumu saņēmējam.”;
1.6. 2.5.1.punktā un 3.5.punktā aizstāt definējumu “Ludzas pilsētas dome” ar “Ludzas
novada pašvaldība”.
24. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2016.gadam
Ziņo: A.Gendele
1.
2015.gada 7.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu Nr. 3.1.1.11.2/49)
saņemts SIA „ARIOLS”, reģ. Nr.40002013387, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 14A, Ludza,
Ludzas novads, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām Rūpniecības ielā 16
(kadastra apzīmējums 68010030198001; 68010030198002 un 68010030199001) Ludzā, Ludzas
novadā, atvieglojumu piemērošanu 2016.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. punktu – 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 „ARIOLS” reģistrācijas apliecības kopija uz 1 lapas;
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2) Valsts ieņēmumu dienesta 06.01.2016. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „ARIOLS” 06.01.2016/1 darbinieku saraksts par uzņēmumā nodarbinātiem uz 1
lapas;
4) SIA „ARIOLS” 06.01.2016/2 izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo strādājošo
darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
5) SIA „ARIOLS” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: Rūpniecības ielā 16
(kadastra Nr. 6801 003 0198) 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; vidējais strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā – 87, no kuriem 72
strādājošiem 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 603,22.
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.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 19.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par SIA „ARIOLS” nav atrodami un
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 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „ARIOLS” reģ. Nr. 40002013387, juridiskā adrese: Rūpniecības iela
14A, Ludza, Ludzas novads, 2016.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.
2016.gada 13.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.11.2/89) saņemts SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese:
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
Dagdas ielā 17 (kadastra apzīmējums 68010030218001) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu
piemērošanu 2016.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. punktu – juridiskai
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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 12.01.2016. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” 13.01.2016. 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 12.01.2016.) par uzņēmumā
nodarbinātiem uz 2 lapām;
5) SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” ēku īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti par īpašumu
Dagdas ielā 17 (kadastra Nr. 68010030218) Ludzā, Ludzas novadā - (reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000135948 no 07.05.2004.) kopija uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”
nav nodokļu (nodevu) parādu; vidējais strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā - 100, no
kuriem 65 strādājošiem 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 431,10.
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.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 19.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” nav
atrodami un 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 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, 2016.gada nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 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).
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3.
2016.gada 19.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu Nr. 3.1.1.11.2/130)
saņemts SIA „AGROĶĪMIJA”, reģ. Nr.56803002301, juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1,
Ludza, Ludzas novads, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām: 1.Maija ielā 12
(kadastra apzīmējums 68010040305001) Ludzā, Ludzas novadā un Stacijas šķērsielā 1 (kadastra
apzīmējums 68010070013001; 68010070013002; 68010070013003; 68010070013004;
68010070013005; 68010070013006; 68010070013006; 68010070013008; 68010070013009;
68010070013010 un 68010070013011) Ludzā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu
2016.gadam.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.2. punktu – juridiskai personai,
kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi vismaz 3 (trīs) jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina,
ja 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 19.01.2016. izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto
nodokļu (nodevu) parāda neesamību uz 1 lapas;
3) 19.01.2016. SIA „AGROĶĪMIJA” izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo strādājošo
darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) 19.01.2016. 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
(turpmāk ZG) nodalījums Nr. 338 no 14.02.2003. un Stacijas šķērsielā 1 (kadastra Nr.
68010070013) Ludzā, Ludzas novadā - ZG nodalījums Nr. 960 no 20.05.2002. kopijas uz
2 lapām.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka SIA „AGROĶĪMIJA” nav
nodokļu (nodevu) parādu; iepriekšējā gadā izveidotas 5 (piecas) jaunas darba vietas un pastāvīgi
tās ir nodarbina, un 3 (trim) strādājošiem no jaunizveidotajām darba vietām 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 417,74.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 5.aprīļa 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.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 19.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par SIA „AGROĶĪMIJA” nav atrodami un
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”
2.1.2.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un

110
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt SIA „AGROĶĪMIJA” reģ. Nr. 56803002301, juridiskā adrese Stacijas
šķērsiela 1, Ludza, Ludzas novads, nekustamā īpašuma nodokli par ēkām 2016.gadam: 1.Maija
ielā 12 (kadastra apzīmējums 68010040305001) Ludzā, Ludzas novadā un Stacijas šķērsielā 1
(kadastra apzīmējums 68010070013001; 68010070013002; 68010070013003; 68010070013004;
68010070013005; 68010070013006; 68010070013006; 68010070013008; 68010070013009;
68010070013010 un 68010070013011) Ludzā, 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).
25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu 2016.gadam
Ziņo: A.Gendele
1.
2016.gada 14.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.11.2/100) saņemts kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr. 46803002371,
juridiskā adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, iesniegums par nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi: „Sūnupļava” (kadastra Nr. 68920050226) Rundēnu pagastā, Ludzas novadā,
atvieglojumu piemērošanu 2016.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 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 19.01.2016. izziņa Nr. 201912 izziņa par nodokļu maksātāja
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 11.01.2016. izziņa par kooperatīvā sabiedrībā
nodarbinātiem darbiniekiem uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „SŪNUPĻAVA” 18.01.2016. izziņa Nr. 2.1/1 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.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„SŪNUPĻAVA” nav nodokļu parādu; vidējais strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā - 6,
visiem strādājošiem 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 273,65.
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:
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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.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 19.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par kooperatīvo sabiedrību „SŪNUPĻAVA”
nav atrodami un 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 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 2016.gada 21.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt kooperatīvai sabiedrībai „SŪNUPĻAVA”, reģ. Nr. 46803002371, juridiskā
adrese: Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, 2016.gada nekustamā īpašuma nodokli par
zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Sūnupļava” (kadastra Nr.
68920050226) Rundēnu 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.
2016.gada 19.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākušo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3.1.1.11.2/124) saņemts lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas
lietošanas kooperatīvās sabiedrības „RASA”, reģ. Nr. 46803002193, juridiskā adrese: „Valgums”,
Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, 2016.gada 14.janvāra iesniegums par nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi: „Valgums” (kadastra Nr. 68860010296) Pildas pagastā, Ludzas novadā,
„Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318) Pildas pagastā, Ludzas novadā un „Noma” (kadastra Nr.
6886 001 0020) Pildas pagastā, Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2016.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 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 19.01.2016. izziņa Nr. 201916 izziņa par nodokļu maksātāja
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību uz 1 lapas;
3) kooperatīvās sabiedrības „RASA” 14.01.2016. izziņa par uzņēmumā nodarbināto vidējo
strādājošo darbinieku skaitu un vidējo darba algu iepriekšējā taksācijas gadā uz 1 lapas;
4) kooperatīvās sabiedrības „RASA” zemes īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti:
„Valgums”, Pildas pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 68860010296) - Pildas pagasta
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zemesgrāmatas (turpmāk ZG) nodalījums Nr. 1000 0049 9724 no 21.12.2011. 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.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka kooperatīvai sabiedrībai
„RASA” nav nodokļu parādu; vidējais strādājošo skaits iepriekšējā taksācijas gadā - 10, visiem
strādājošiem 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 272,06.
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.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 19.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par kooperatīvo sabiedrību „RASA” nav
atrodami un 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 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 2016.gada 21.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); 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 2016.gadam, kas tiek
izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai: „Valgums” (kadastra Nr. 68860010296)
Pildas pagastā, Ludzas novadā, „Rītarasas” (kadastra Nr. 68860010318) Pildas pagastā, Ludzas
novadā un „Noma” (kadastra Nr. 68860010020) 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).
26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu fiziskai personai
2016.-2018.gadiem
Ziņo: A.Gendele
2016.gada 20.janvārī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu Nr. 3.1.1.11.2/144)
saņemts I. K., personas kods XXX, deklarētā adrese: (adrese), iesniegums par nekustamā
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īpašuma nodokļa par ēkām: Tirgus ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010040477001) Ludzā,
Ludzas novadā, atvieglojumu piemērošanu 2016.-2018.gadiem.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 2.1.3.4. punktu – fiziskai personai,
kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus
līdzekļus vairāk nekā EUR 1500,01 apmērā iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā
un ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem “Ludzas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa” – piešķir trīs gadu periodā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu
90% apmērā no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās summas.
Iesniegumam pievienots:
1) pases kopija uz 1 lapas;
2) ēkas īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti: Tirgus ielā 22 (kadastra Nr. 68010040477)
Ludzā, Ludzas novadā - Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1235 no
18.12.2006. kopija uz 3 lapām;
3) ēkas Tirgus ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010040477001) Ludzā, Ludzas novadā,
fasādes apdares vispārbūvniecības darbu Lokālās tāmes Nr. 1 kopija uz 5 lapām;
4) ēkas Tirgus ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010040477001) Ludzā, Ludzas novadā,
fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes kopija uz 4 lapām;
5) 09.10.2015. tāmē atspoguļoto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta kopija uz 1 lapas;
6) 20.01.2016. Ludzas novada būvvaldes izziņa Nr. 3.1.1.13/30 par ēkas atbilstību apbūves
noteikumiem uz 1 lapas.
Pēc iesniegumam pievienotiem dokumentiem secināts, ka Inārai Konovalovai pieder
nekustamais īpašums - ēka Tirgus ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010040477001) Ludzā,
Ludzas novadā. Šī ēka atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās. Ēkā darbojas Ludzas novada
pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Ēka ir sakārtota atbilstoši Ludzas novada 31.01.2013.
saistošo noteikumu “Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” prasībām. Iepriekšējā taksācijas gadā šīs
ēkas fasādes renovācijas darbos ieguldīti līdzekļi EUR 50319,46 apmērā.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 3.4.punktu – nodokļa
atvieglojumus nepiešķir, ja:
c) gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem nodarbinātības jomā;
d) nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par
nomāto pašvaldības īpašumu.
Pārbaudot datus (saskaņā ar saistošo noteikumu augstāk minēto punktu) Valsts darba
inspekcijas mājas lapā internetā: http://www.vdi.gov.lv (skatīts 20.01.2016.) sadaļā „Nereģistrētā
nodarbinātība” no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. dati par Ināru Konovalovu nav atrodami un
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”
2.1.3.4.apakšpunktu 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Samazināt I. K., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), nekustamā īpašuma
nodokli par ēkām 2016.- 2018.gadiem: Tirgus ielā 22 (kadastra apzīmējums 68010040477001)
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).
27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo: A.Gendele
1.
I. U., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu dzīvokli Nr. 45, Latgales iela
51, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr. 68019002251.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2015.gada 11.februārī I. U. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu - dzīvokli Nr. 45, Latgales iela 51, Ludza,
Ludzas novads (kadastra Nr. 68019002251), nosūtot maksāšanas paziņojumu
Nr. 15-4762
uz adresi: Latgales iela 51-45, Ludzā, LV-5701.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-4762 izriet,
ka I. U. par nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 45, Latgales iela 51, Ludza, Ludzas novads
(kadastra Nr. 68019002251) ar kopējo platību 54,4 kv.m un kopīpašuma 544/38804 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 9,89 apmērā;
parāds par iepriekšējo periodu EUR 9,89 un nokavējuma nauda EUR 1,06; pavisam kopā EUR
20,84 apmērā. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā
maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 28.maijā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 45, Latgales ielā 51, Ludza, Ludzas
novads (kadastra Nr. 68019002251) īpašniekam – I. U. tika nosūtīts brīdinājums Nr.3.1.1.8.2/862.
2015.gada 15.oktobrī nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 45, Latgales ielā 51, Ludza,
Ludzas novads (kadastra Nr. 68019002251) īpašniekam – I. U. tika nosūtīts brīdinājums
Nr.3.1.1.8.2/1405.
Brīdinājums netika iesniegts adresātam, un 2015.gada 23.novembrī sūtījums tika saņemts
atpakaļ pašvaldībā.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek saņemta izziņa par
sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
paziņošanas faktu.
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2016.gada 6.janvārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.3 (5575)) ievietots sludinājums par I. U. piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā
51-45,Ludzā (kadastra Nr.68019002251) izsoli. Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa
zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma
datums – 2016.gada 14.janvāris plkst.10.00 un izsoles noslēguma datums – 2016.gada
15.februāris plkst.10.00.
Kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu dzīvokli Nr. 45, Latgales iela 51, Ludza,
Ludzas novads, uz 2016.gada 15.februāri sastāda EUR 23,73 (par zemi: pamatparāds - EUR 4,72
un nokavējuma nauda - EUR 0,93; par ēkām: pamatparāds - EUR 15,06 un nokavējuma nauda EUR 3,02), kas ir piedzenama no I. U. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir
paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam,
kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma
naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā,
pamatojoties uz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskaitāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma
70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas kopīgās sēdes 2016.gada
21.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no I. U., personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 23,73 apmērā (par zemi: pamatparāds - EUR 4,72 un nokavējuma
nauda - EUR 0,93; par ēkām: pamatparāds - EUR 15,06 un nokavējuma nauda - EUR 3,02) par
nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 45, Latgales iela 51, Ludza, Ludzas novads (kadastra Nr.
68019002251), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no
citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā
mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
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Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
2.
V. B., personas kods XXX, pieder nekustamais īpašums Latgales iela 133, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050057, kas sastāv no zemes gabala – 695 kv.m. (1/2
dom. daļa), biroju ēkas – 660,20 kv.m.(1/2 dom. daļa) un saimniecības ēkas – 42,90 kv.m (1/2
dom. daļa).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, V. B. uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.
V. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads, kadastra Nr.
68010050057, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu
par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas. Pamatojoties uz
augstāk minēto faktu, 2012.gada 28.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B.,
personas kods XXX, (par nekustamo īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads, ar
kadastra numurs 68010050057) par kopējo summu Ls 290,29 (EUR 413,04), (prot.Nr.18;
36.punkts).
2015.gada 11.februārī V. B., likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā
daļā noteiktajā kārtībā, par īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
68010050057, tika paziņots par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-7919 pēc adreses: (adrese).
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-7919 izriet,
ka V. B., pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par
nekustamo īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050057,
kas sastāv no zemes gabala – 695 kv.m. (1/2 dom.d.), biroju ēkas – 660,20 kv.m.(1/2 dom. daļa)
un saimniecības ēkas – 42,90 kv.m (1/2 dom. daļa), 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 278,49,
parāds par iepriekšējo periodu EUR 1027,87, nokavējuma nauda EUR 385,30, kopā EUR
1691,66. 2015.gada 18.februārī maksāšanas paziņojums stājās spēkā, 2015.gada 18.martā
maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 17.aprīlī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.75 (5393)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma Latgales
ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2015.gada 19. maijā, plkst. 13.00 zvērināta tiesu izpildītāja
birojā: Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos.
Uz 2015.gada 19.maiju kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Latgales iela 133,
Ludza, Ludzas novads, sastādīja EUR 1603,86 (par zemi: pamatparāds – EUR 86,73,
nokavējuma nauda EUR 39,85, par ēkām: pamatparāds – EUR 1080,40, nokavējuma nauda EUR
396,88), kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
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2015.gada 23.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no V. B. – piedzīt papildus
EUR 1190,82 ( par zemi: pamatparāds – EUR 48,91, nokavējuma nauda EUR 31,94, par ēkām:
pamatparāds – EUR 760,67, nokavējuma nauda – EUR 349,30), (prot.Nr.5; 12.§; 3.punkts).
2015.gada 19.jūnija laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.119 (5437)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma Latgales
ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir otrā izsole. Izsole notiks 2015.gada 28.jūlijā, plkst. 14.00 zvērināta tiesu izpildītāja
birojā: Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2015.gada 28.jūliju sastādīja EUR 1644,77 (par zemi: pamatparāds – EUR 86,73, nokavējuma
nauda EUR 42,86, par ēkām: pamatparāds – EUR 1080,40, nokavējuma nauda EUR 434,78).
Pamatojoties uz augstāk minēto, 2015.gada 23.jūlijā pieņemts papildus lēmums „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu, t.i., EUR 40,91 (par zemi: nokavējuma nauda –
EUR 3,01, par ēkām nokavējuma nauda - EUR 37,90) apmērā, kas ir piedzenama no V. B.
bezstrīda kārtībā, (prot.Nr.10; 30.§; 26.punkts).
2015.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/1263) zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas 2015.gada 10.
novembra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūgumu sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68010050057
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2015.gada 16.novembrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7.2/1691) zvērinātai
tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
Kopējā nodokļu parāda summa V. B. par īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas
novads, uz 2015.gada 16.novembri sastādīja EUR 1851,76 (par zemi: pamatparāds - EUR 94,88
un nokavējuma nauda - EUR 47,79, par ēkām: pamatparāds – EUR 1211,48 un nokavējuma
nauda EUR 497,61).
2015.gada 17.novembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.226 (5544)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums 2015.gada 20.novembris, izsoles noslēguma
datums 2015.gada 21.decembris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2015.gada 21.decembri sastādīja EUR 1874,51 (par zemi: pamatparāds – EUR 94,88,
nokavējuma nauda EUR 49,35, par ēkām: pamatparāds – EUR 1211,48, nokavējuma nauda EUR
518,80). Pamatojoties uz augstāk minēto, 2015.gada 26.novembrī pieņemts papildus lēmums
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par
izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i., EUR 229,74 (par zemi: pamatparāds –
EUR 8,15, nokavējuma nauda – EUR 6,49, par ēkām: pamatparāds - EUR 131,08, nokavējuma
nauda - EUR 84,02) apmērā, kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
2016.gada 14.janvārī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.9 (5581)) ievietots sludinājums par V. B. piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākuma datums 2016.gada 20.janvāris plkst. 10.00, izsoles
noslēguma datums 2016.gada 19.februāris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2016.gada 19.februāri sastāda EUR 1913,43 (par zemi: pamatparāds – EUR 94,88, nokavējuma
nauda EUR 52,01, par ēkām: pamatparāds – EUR 1211,48, nokavējuma nauda EUR 555,06).
Pamatojoties uz augstāk minēto, jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa
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parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, t.i., EUR 38,92 (par zemi: nokavējuma nauda – EUR 2,66, par ēkām
nokavējuma nauda - EUR 36,26) apmērā, kas ir piedzenama no V. B. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas kopīgās
sēdes 2016.gada 21.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no V. B. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68010050057,
Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads, EUR 38,92 (par zemi: nokavējuma nauda – EUR 2,66,
par ēkām: nokavējuma nauda EUR 36,26), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas
parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem,
kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
3.
O. K., personas kods XXX, pieder nekustamais īpašums Latgales iela 133, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050057, kas sastāv no zemes gabala – 695 kv.m. (1/2
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dom. daļa), biroju ēkas – 660,20 kv.m.(1/2 dom. daļa) un saimniecības ēkas – 42,90 kv.m (1/2
dom. daļa).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
daļu, O. K. uzskatāma par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.
O. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), LV-5701, nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads,
kadastra Nr. 68010050057, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo
daļu, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas. Pamatojoties uz
augstāk minēto faktu, 2014.gada 26.augustā Ludzas novada pašvaldība O. K. par īpašumu
Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads (kadastra numurs 68010050057) nosūtīja brīdinājumu.
Brīdinājums stājās spēkā 2014.gada 2.septembrī.
Uz 2014.gada 26.augustu kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Latgales iela 133,
Ludza, Ludzas novads, sastādīja – EUR 841,98, kas ir piedzenama no O. K. bezstrīda kārtībā.
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no O. K., personas kods XXX,
(par nekustamo īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numurs
68010050057) par summu EUR 841,98, (prot.Nr.19; 15.§; 26.punkts).
2015.gada 11.februārī O. K. tika paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs kārtējam
taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68010050057, nosūtot maksāšanas paziņojumu Nr. 15-6013 pēc adreses:
(adrese).
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2015.gadam Nr.15-6013 izriet,
ka O. K., par nekustamo īpašumu Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru
68010050057, 2015.gadā jāsamaksā nodoklis EUR 278,49, parāds par iepriekšējo periodu EUR
753,97, nokavējuma nauda EUR 214,54, kopā EUR 1247,00. 2015.gada 18.februārī maksāšanas
paziņojums stājās spēkā. 2015.gada 18.martā maksāšanas paziņojums kļuva neapstrīdams.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
2015.gada 17.aprīlī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.75 (5393)) ievietots sludinājums par O. K. piederošā nekustamā īpašuma Latgales
ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2015.gada 19. maijā, plkst. 13.00 zvērināta tiesu izpildītāja
birojā: Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos.
Uz 2015.gada 19.maiju kopējā nodokļu parāda summa par īpašumu Latgales iela 133,
Ludza, Ludzas novads, sastādīja EUR 1146,05 (par zemi: pamatparāds – EUR 8,16, nokavējuma
nauda EUR 0,10, par ēkām: pamatparāds – EUR 885,07, nokavējuma nauda EUR 252,72).
2015.gada 23.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” no O. K. (prot.Nr.5, 12.§,
2.punkts) – piedzīt papildus EUR 304,07 (par zemi: pamatparāds – EUR 8,16, nokavējuma nauda
EUR 0,10, par ēkām: pamatparāds – EUR 196,64, nokavējuma nauda EUR 99,17). (prot.Nr.5;
12.§; 2.punkts).
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2015.gada 19.jūnija laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā „Izsoles”,
(laidiens Nr.119 (5437)) ievietots sludinājums par O. K. piederošā nekustamā īpašuma Latgales
ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir otrā izsole. Izsole notiks 2015.gada 28.jūlijā, plkst. 14.00 zvērināta tiesu izpildītāja
birojā: Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2015.gada 28.jūliju sastādīja EUR 1177,45 (par zemi: pamatparāds – EUR 8,16, nokavējuma
nauda EUR 0,39, par ēkām: pamatparāds – EUR 885,07, nokavējuma nauda EUR 283,83).
Pamatojoties uz augstāk minēto, pieņemts papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa nokavējuma naudu, t.i., EUR 31,40 (par zemi: nokavējuma nauda – EUR 0,29, par ēkām
nokavējuma nauda - EUR 31,11) apmērā, kas ir piedzenama no O. K. bezstrīda kārtībā,
(prot.Nr.10; 30.§; 25.punkts).
2015.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts (ienākošā dokumenta
reģistrācijas Nr.3.1.1.8.1/1263) zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas 2015.gada 10.
novembra „Pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu” ar lūgumu sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads ar kadastra Nr. 68010050057
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
2015.gada 16.novembrī (izejošā dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7.2/1692) zvērinātai
tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai nosūtīta informācija pēc pieprasījuma.
Kopējā nodokļu parāda summa O. K. uz 2015.gada 16.novembri sastādīja EUR
1369,43(par zemi: pamatparāds - EUR 16,31 un nokavējuma nauda - EUR 1,04, par ēkām:
pamatparāds – EUR 1016,15 un nokavējuma nauda EUR 335,93).
2015.gada 17.novembrī laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.226 (5544)) ievietots sludinājums par O. K. piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums 2015.gada 20.novembris plkst. 10.00, izsoles
noslēguma datums 2015.gada 21. decembris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2015.gada 21.decembri sastādīja EUR 1387,51 (par zemi: pamatparāds – EUR 16,31,
nokavējuma nauda EUR - 1,32, par ēkām: pamatparāds – EUR 1016,15, nokavējuma nauda EUR 353,73). Pamatojoties uz augstāk minēto, 2015.gada 26.novembrī pieņemts papildus
lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, t.i., EUR 210,06 (par zemi:
pamatparāds – EUR 8,15, nokavējuma nauda – EUR 0,93, par ēkām: pamatparāds EUR 131,08,
nokavējuma nauda - EUR 69,90) apmērā, kas ir piedzenama no O. K. bezstrīda kārtībā.
2016.gada 14.janvāra laikraksta „Latvijas Vēstnesis”, oficiālo paziņojumu sadaļā
„Izsoles”, (laidiens Nr.9 (5581)) ievietots sludinājums par O. K. piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra Nr.68010050057) izsoli.
Izsoli rīko Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināts tiesu izpildītājs Anita Kalniņa. Pēc
kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums 2016.gada 20.janvāris plkst. 10.00, izsoles
noslēguma datums 2016.gada 19.februāris plkst. 10.00.
Kopējā nodokļa parāda summa par īpašumu Latgales ielā 133, Ludzā, Ludzas novadā uz
2016.gada 19.februāri sastāda EUR 1418,43 (par zemi: pamatparāds – EUR 16,31, nokavējuma
nauda EUR - 1,80, par ēkām: pamatparāds – EUR 1016,15, nokavējuma nauda -EUR 384,17).
Pamatojoties uz augstāk minēto, jāpieņem papildus lēmums „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” par izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, t.i., EUR 30,92 (par zemi: nokavējuma nauda – EUR 0,48, par ēkām:
nokavējuma nauda - EUR 30,44) apmērā, kas ir piedzenama no O. K. bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
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nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudas, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgas komitejas kopīgās
sēdes 2016.gada 21.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt papildus no O. K. personas kods XXX, bezstrīda kārtībā termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
68010050057, Latgales iela 133, Ludza, Ludzas novads, EUR 30,92 (par zemi: nokavējuma
nauda – EUR 0,48, par ēkām: nokavējuma nauda - EUR 30,44), piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem,
noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot
un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
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28.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Gendele

1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas
komitejas iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 14.01.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/51 ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projekta „LSK Ludzas komitejas ēkas remonta
darbiem Ludzā, Latgales ielā 129” (projekta ietvaros plānots fasādes, jumta un iekštelpu remonts)
EUR 3 000.00 apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 338.78.
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 3 000.00 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komitejai pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 2 835.00 apmērā projekta „LSK Ludzas komitejas ēkas remonta darbiem
Ludzā, Latgales ielā 129” īstenošanai.
2. Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komitejai divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saskaņā
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar biedrības Latvijas Sarkanais Krusts
Ludzas komiteju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 21.01.2016. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.11.2/148, ar lūgumu nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu nacionālā kultūras koncerta “Mēs esam tik dažādi, bet mēs esam
kopā!” organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts 2016.gada 4.martā.
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
EUR 150.00 vienam pasākumam.

123
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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā nacionālā kultūras koncerta “Mēs esam tik dažādi, bet mēs esam kopā!” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 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.
29.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma,
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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances debitoru parādu par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada
1.oktobrim kopsummā 2136,02 euro apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem
izveidotajiem uzkrājumiem 2136,02 euro saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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30.§
Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas
apmaksu
Ziņo: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2016.gada 15.janvārī sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/29 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu” (reģ. pašvaldībā ar
Nr.3.1.1.8.1/54) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2015.gada
decembra mēnesī aprēķināto summu EUR 185,15 apmērā (t.sk. EUR 100,40 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, EUR 82,16 apkuri un EUR 2,59 par ūdens patēriņa starpību
maksas 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 2016.gada
21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības maksas apmaksu par 2015.gada decembra mēnesī EUR 185,15 (viens simts
astoņdesmit pieci euro 15 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas,
apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu par 2015.gada decembra mēnesī EUR
185,15 (viens simts astoņdesmit pieci euro 15 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
S.Jakovļevam.
31.§
Par Ludzas novada bērnu nama – patversmes direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.martu noteikt Ludzas novada bērnu nama- patversmes direktora mēneša
amatalgu EUR 882,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 19.janvāra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes jomā, pašaizliedzīgu, godprātīgu darbu
Ludzas novada un tā iedzīvotāju labā, un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada
domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) ģimenes ārstu S. S.,
personas kods XXX.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 19.janvāra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par mūža ieguldījumu audzēkņu muzikālajā izglītošanā, Ludzas novada muzikālās
kultūras veidošanā un sakarā ar dzīves un darba jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) Ludzas Mūzikas pamatskolas
pedagoģi M. O., personas kods XXX.
3.

Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 19.janvāra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomā un sakarā ar
dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00
(septiņdesmit pieci eiro) J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģi I. T., personas kods (adrese).
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33. §
Par Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2016. gadam
Ziņo: A.Gendele
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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmu 2016.gadam:
Ludzas novada pašvaldības autoceļu programma 2016.gadam
1
Rādītāju nosaukumi

I IEŅĒMUMI - kopā
Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai atlikums uz 01.01.2016.
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai

2

3

Budžeta
Apstiprināts
kategoriju 2016.
kodi
gadam

18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.2.7.

EUR
571557
37169,00
534388,00
534388,00
534388,00
534388,00

II IZDEVUMI - kopā
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

571557

04.51001-S Autotransports- Ludza
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51002-S Autotransports- Briģi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51003-S Autotransports- Cirma
Atlīdzība
Atalgojums

1000
1100
1200

328644,00
265556,00
265556,00
63088,00
63088,00
20651,00
742,00
600,00
142,00

2000
2200
2300

19909,00
18709,00
1200,00

1000
1100

22828,00
742,00
600,00

2000
2200
5000
5200
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Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51004-S Autotransports- Isnauda
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51005-S Autotransports- Istra
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51006-S Autotransports- Nirza
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51007-S Autotransports- Ņukši
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51008-S Autotransports-Pilda
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

obligātās iemaksas,

1200

142,00

biroja preces un

2000
2200
2300

22086,00
20507,00
1579,00

obligātās iemaksas,

1000
1100
1200

22718,00
866,00
700,00
166,00

biroja preces un

2000
2200
2300

21852,00
21187,00
665,00

obligātās iemaksas,

1000
1100
1200

44220,00
8234,00
6392,00
1842,00

biroja preces un

2000
2200
2300

35986,00
32106,00
3880,00

obligātās iemaksas,

1000
1100
1200

25030,00
957,00
774,00
183,00

biroja preces un

2000
2200
2300

24073,00
22873,00
1200,00

obligātās iemaksas,

1000
1100
1200

26766,00
1322,00
1069,00
253,00

biroja preces un

2000
2200
2300

25444,00
21544,00
3900,00

1000
1100
1200

37782,00
4697,00
3800,00
897,00

2000
2200

33085,00
25985,00

obligātās iemaksas,
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51009-S Autotransports-Pureņi
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
04.51010-S Autotransports-Rundēni
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

biroja preces un

2300

7100,00

2000
2200
2300

20971,00
20971,00
18505,00
2466,00

obligātās iemaksas,

1000
1100
1200

21947,00
347,00
280,00
67,00

biroja preces un

2000
2200
2300

21600,00
20621,00
979,00

biroja preces un

34.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.2
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: A.Gendele; A.Ņukša
A.Gendele sniedz pārskatu par Ludzas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi.
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 100.4%.
Pret pirmatnējo prognozi papildus gūti ieņēmumi:
1) no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 34.8 tūkst. EUR.
2) no Nekustamā īpašuma nodokļa 81.3 tūkst. EUR, budžeta izpildes gaitā 22.7 tūkst.
EUR jau bija novirzīti papildus izdevumu segšanai.
Nav saņemti plānotie ieņēmumi no Finanšu izlīdzināšanas fonda 41.8 tūkst. EUR.
Ir gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 79 tūkst. EUR, t.sk. ēku un dzīvokļu
66.8 tūkst. EUR un zemes īpašumu 12.3 tūkst. EUR.
No kopējiem ieņēmumiem 12.7 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
5.1 miljons EUR, saņemtie maksājumi 7.6 miljoni EUR.
Pamatbudžeta izdevumi sastāda 12.5 miljonus EUR, jeb apgūti par 96.7 %
t.sk.: atlīdzībai – 7 miljoni EUR; precēm un pakalpojumiem 3 miljoni EUR; % un
aizdevumu apkalpošanas maksai 123 tūkstoši EUR; dotācijām 18 tūkstoši EUR; kapitāliem
izdevumiem 1.6 miljoni EUR; sociāliem pabalstiem 573 tūkstoši EUR;
transfertiem
219 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
pakalpojumiem 168 tūkstoši EUR.
Speciālais budžets
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti 438.3 tūkst. EUR;
kapitājiem izdevumiem 49 tūkst. EUR. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. - 37 tūkstoši EUR.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa izlietoti 44.6 tūkstoši pavasara un rudens
sakopšanas talkām.
Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm izlietoti 1.9 tūkst. EUR, kā projektu
līdzfinansējums.
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Ziedojumi saņemti 23.7 tūkst. EUR, izlietoti 9.2 tūkst. EUR.
A.Ņukša sniedz ziņojumu par Ludzas novada pašvaldības budžeta projektu 2016.gadam,
ziņojums pielikumā.
Uzklausot sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi,
ziņojumu par Ludzas novada pašvaldības budzēta projektu 2016.gadam, sēdes vadītāja aicina
balsot par lēmuma projektu.
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 2016.gada
21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
35.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: A.Gendele; I.Donska
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2016.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
36.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2016.gadā Ludzas novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem vienai
bibliotēkai EUR 424.80 gadā, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. par Ludzas novada būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 2.pielikumu;
1.3. par Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem mācību un metodiskajā darbā, saskaņā ar 3.pielikumu;
1.4. par Ludzas novada sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem skolēnu sporta
sacensību organizēšanai, saskaņā ar 4.pielikumu.
1.5. par atskurbšanas telpā ievietoto personu uzturēšanās izdevumiem, saskaņā ar
5.pielikumu.
37.§
Par uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada
sociālās aprūpes iestādēs
Ziņo: A.Gendele
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
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada bērnu namā-patversmē
2016.gadā mēnesī vienam iemītniekam EUR 396.20, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt uzturēšanas izdevumu normatīvu Ludzas novada sociālās aprūpes centrā
„Ludza”” 2016.gadā mēnesī vienam iemītniekam EUR 512.10, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Tiem iemītniekiem, kuri paši vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par
iemītnieka uzturēšanu 2.punktā noteiktajai maksai piemērot atlaidi 10% apmērā.
38.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes
sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2016.gadā Ludzas novada pašvaldības
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1 par viena audzēkņa uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē „Ludzas novada bērnu namspatversme” EUR 935.39 mēnesī, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. par viena iemītnieka uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē „Ludzas novada sociālās
aprūpes centrs „Ludza”” EUR 405.57 mēnesī, saskaņā ar 2.pielikumu.
39. §
Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai
Ziņo: A.Gendele
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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par katru atskurbināšanas telpā ievietoto personu EUR 43.39 plus PVN,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmuma “Par
maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§) 1.14.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.
40. §
Par grozījumiem Ludzas novada domes 30.09.2010. sēdes lēmumā
„Par maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§)
Ziņo: A.Gendele
Izskatot Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktores 2016.gada 5.janvāra iesniegumu
Nr.3.1.1.11.2/36 un 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 2016.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmuma “Par
maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§) 1.3.punkta 1.3.14.apakšpunktu.
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41.§
Par sadarbības memoranda par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa
universitāti slēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un lai
veicinātu sadarbību starp Rīgas Stradiņa universitāti un Ludzas novada pašvaldību, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt sadarbības memorandu par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību ar Rīgas Stradiņa
universitāti.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto
sadarbības memorandu.
42.§
Par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Izveidot projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekli:
Sarmīte Gutāne, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Ilona Igovena, pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Karīna Demko-Senkāne, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
galvenais speciālists kultūras jomā;
Lolita Greitāne, Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai divu nedēļu laikā ievietot informāciju
par projektu konkursu
pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un publicēt pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.
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43.§
Par konkursa “Ludzas novada Jauniešu gada balva 2016” izsludināšanu
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele, E.Obrumāne, E.Mekšs, L.Greitāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Ludzas novada Jauniešu gada balva 2016” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai divu nedēļu laikā ievietot informāciju
par projektu konkursu
pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un publicēt pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”.
44. §
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmuma „Par nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā” protokola Nr. 22.§ 3.punktu nekustamais
īpašums “Buiļevas ceļš”, zemes gabala kadastra numurs 6860 003 0044, platība 0.61 ha, zem
inženierbūves “Buiļevas ceļš” Istras pagastā Ludzas novadā tika nodots Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijai,
ņemot vērā to, ka ar 2015.gada 31.augusta aktu „Par Ludzas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma (“Andrejevkas ceļš”, “Meža ceļš”, “Buiļevas ceļš”) pārņemšanu valsts
īpašumā”, LR Zemkopības ministrijai tika nodota zemes vienība “Buiļevas ceļš”, zemes gabala
kadastra numurs 6860 003 0044, bez inženierbūves “Buiļevas ceļš”, un
2015.gada 28.decembrī apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka inženierbūve „Ceļš
Pugači – Builevo” neeksistē dabā, par minēto faktu sastādīts apsekošanas akts “Par Istras pagasta
autoceļa Pugači – Builevo tehniskā stāvokļa novērtēšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances inženierbūvi “Ceļš Pugači – Builevo –
2.64 km”, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr. IT 199, inventāra Nr. 04_1213016, uzskaites
vērtība 25 466.05 EUR, nolietojums 25 466.05 EUR, atlikusī vērtība 0.00 EUR.
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45.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: A.Gendele
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par godprātīgu, apzinīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes jomā, un sakarā
ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu
EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) ģimenes ārsti A. C., personas kods XXX.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par mūža ieguldījumu audzēkņu muzikālajā izglītošanā, Ludzas novada muzikālās
kultūras veidošanā un sakarā ar dzīves un darba jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) Ludzas Mūzikas pamatskolas
pedagoģi L. I., personas kods XXX.

Sēdi slēdz plkst. 15.15.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.janvārī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 29.janvārī.

I.Vonda
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1. pielikums
2016.gada 28.janvāra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.2, 30.§
Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2015.gada decembra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība m2

Istabu
skaits

Aprēķināts

EUR

Brīvs
no - līdz

1.

Parku ielā 52 dz.25

79.51

4

17.13

04.11.2015.-.12.2015.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dagdas ielā 4a dz.6
Stacijas ielā 14 dz.8
Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.5
Dagdas ielā 1 dz.4
Latgales ielā 236 dz.8
Raiņa ielā 34 dz.35
Raiņa ielā 53 dz.1
Liepājas ielā 37 dz.22
Kopā:

24.60
19.71
35.45
36.66
51.49
41.04
47.30
35.70
53.47

1
1
2
2
2
2
2
1
2

5.25
7.79
14.50
14.77
5.19
5.53
17.20
7.64
5.40
100.40

05.11.2015.-14.12.2015.
12.11.2015.
03.03.2015.
20.11.2015.
02.11.2015.-07.12.2015.
23.12.2015.
09.12.2015.
27.11.2015.-14.12.2015.
30.11.2015.-07.12.2015.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu ūdens patēriņa starpība par 2015.gada decembra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrese
Raiņa ielā 34 dz.35
Dagdas ielā 1 dz.4
Parku ielā 52 dz.25
Dagdas ielā 4a dz.6
Raiņa ielā 53 dz.1
Liepājas ielā 37 dz.22
Kopā:

Aprēķināts
EUR
4.97
9.97
29.57
11.33
15.08
11.24
82.16

Brīvs
no - līdz
09.12.2015.
02.11.2015.-07.12.2015.
04.11.2015.-14.12.2015.
05.11.2015.-14.12.2015.
27.11.2015.-14.12.2015.
30.11.2015.-07.12.2015.

Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apkure par 2015.gada decembra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Adrese
Raiņa ielā 34 dz.35
Dagdas ielā 1 dz.4
Parku ielā 52 dz.25
Raiņa ielā 53 dz.1
Liepājas ielā 37 dz.22
Kopā:

Nekustamā īpašuma ekonomists

Aprēķināts
EUR
0.85
0.53
0.75
0.25
0.21
2.59

Brīvs
no-līdz
09.12.2015.
02.11.2015.-07.12.2015.
04.11.2015.-14.12.2015.
27.11.2015.-14.12.2015.
30.11.2015.-07.12.2015.

A.Poikāne
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 36.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2016.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:
Mēnesī

327.54
77.26
20.00
424.80
35.40

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele
2.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 36.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2016.gadam
Programma
Iestāde

Izpildvara
Ludzas novada būvvalde
Izdevumu atšifrējums

Pavisam kopā EUR

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Kopā:

41236
12031
90
1202
2050
56609

Ludzas novada pašvaldība – 80%
Izmaksas gadā – EUR 45287.36
Ciblas novada pašvaldība – 9%
Izmaksas gadā – EUR 5094.72, mēnesī – EUR 424.56
Zilupes novada pašvaldība – 11%
Izmaksas gadā – EUR 6226.92, mēnesī – EUR 518.91
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele
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3.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 36.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2016.gadam
Programma
Iestāde

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

Izdevumu atšifrējums
Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi, biroja preces

Pavisam kopā EUR

Kopā:

450
810
1260

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

A.Gendele
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4.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 36.§

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2016.gadam
Programma
Iestāde

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Ludzas novada sporta skola
Izdevumu atšifrējums

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi

Pavisam kopā EUR

Kopā:

432
2226
2658

Skolēnu skaits
2416
Izmaksas gadā vienam skolēnam – EUR 1.10
Ludzas novada pašvaldība – 1358 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 1494.20
Kārsavas novada pašvaldība – 473 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 520.30
Ciblas novada pašvaldība – 226 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 248.60
Zilupes novada pašvaldība – 359 skolēni
Izmaksas gadā – EUR 394.90
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele
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5.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 36.§)

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2016.gadam
Programma
Iestāde

Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Ludzas novada pašvaldība
Izdevumu atšifrējums

Atskurbtuves pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi par atskurbtuves telpām
Kopā:

Pavisam kopā EUR
24420
950
25370

Pakalpojuma saņēmēju personu skaits – 430
Izmaksas vienai personai par vienu pakalpojumu – 59 EUR
Ludzas novada pašvaldība – personu skaits - 267
Izmaksas gadā – EUR 15755
Kārsavas novada pašvaldība – personu skaits - 59
Izmaksas gadā – EUR 3480, mēnesī – EUR 290
Ciblas novada pašvaldība – personu skaits - 81
Izmaksas gadā – EUR 4779, mēnesī – EUR 398.25
Zilupes novada pašvaldība – personu skaits - 23
Izmaksas gadā – EUR 1356, mēnesī – EUR 113
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 37.§

Ludzas novada bērnu nama - patversmes
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu normatīva aprēķins 2016.gadam
Programma
Iestāde

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada bērnu nams-patversme
Izdevumu atšifrējums
Pavisam kopā EUR
Atalgojums
110900
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti
31009
Komandējumi
100
Pakalpojumi
12417
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
40291
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
605
Kopā:
195322
Iestādē – 41 vieta (no pašvaldības budžeta līdzekļiem)
Plānotais gultu dienu skaits 41*366=15006
Kopējie izdevumi – 195322 – maksas pakalpojumi 437= 194885
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 194885 : 15006= 12.99
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 12.99*30.5= 396.20
(30.5 – vidējais dienu skaits mēnesī)

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele
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2.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes
protokola Nr.2, 37.§

Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza”
viena iemītnieka uzturēšanas izdevumu normatīva aprēķins 2016.gadam
Programma
Iestāde

Sociālā aizsardzība
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”
Izdevumu atšifrējums
Pavisam kopā EUR
Atalgojums
148884
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
sociāla rakstura pabalsti
41784
Komandējumi
18
Pakalpojumi
21470
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
54291
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
728
Kopā:
267175
Iestādē – 42 vietas (no pašvaldības budžeta līdzekļiem)
Plānotais gultu dienu skaits 42*366=15372
Kopējie izdevumi – 267175 - dotācija 8540- maksas pakalpojumi 581= 258054
Uzturēšanas izdevumi vienai dienai 258054 : 15372= 16.79
Uzturēšanas izdevumi mēnesī vienam iemītniekam (EUR) 16.79*30.5= 512.10
(30.5 – vidējais dienu skaits mēnesī)
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

