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
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 4.februārī

Protokols Nr. 3

Sēde sasaukta plkst. 8.15
Sēdi atklāj plkst. 8.15
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Juris Atstupens - pamatdarbs, Arturs Isakovičs - pamatdarbs, Viesturs
Rancāns – ārzemēs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
2. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
3. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Plisūna (Plusons, Dunduru
ezers) ezerā.
4. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
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1.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Ludzas novada pašvaldības iepirkumu
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu
(protokols Nr.25, 40.§)) 1.4. un 1.8.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli-sekretāru
Aleksandru Vasiļkovski;
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli-sekretāri
Irinu Aļošinu (Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulti).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt
tos Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

2.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “BL INVEST”, reģ. Nr. 40003846753,
juridiskā adrese: Latgales iela 68, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701, 2020.gada 28.janvāra
iesniegumu (reģistrēts 28.01.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/246-S) par speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers.
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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
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apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “BL INVEST”, reģ. Nr. 40003846753, juridiskā adrese: Latgales iela
68, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Cirmas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 26.marta līdz 2025.gada 25.martam.
3. Noteikt SIA “BL INVEST”, reģ. Nr. 40003846753, juridiskā adrese: Latgales iela
68, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) apmērā
Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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 SIA “VESTA S”, reģ. Nr. 46803000493, juridiskā
adrese: Tālavijas iela 11, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701, 2020.gada 24.janvāra iesniegumu
(reģistrēts 24.01.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/210-S) par speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Cirmas ezers ir publiskais ezers.
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

4
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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “VESTA S”, reģ. Nr. 46803000493, juridiskā adrese: Tālavijas iela
11A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Cirmas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 26.marta līdz 2025.gada 25.martam.
3. Noteikt SIA “VESTA S”, reģ. Nr. 40003846753, juridiskā adrese: Tālavijas iela
11A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Cirmas ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) apmērā
Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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 SIA “AN Holding” reģ. Nr. 42403036785, juridiskā
adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 3.februāra iesniegumu (reģistrēts
03.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/289-S) par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā Pildas ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
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atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “AN Holding” reģ. Nr. 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4,
Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 28.februāra līdz 2023.gada 27.februārim.
3. Noteikt SIA “AN Holding” reģ. Nr. 42403036785, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4,
Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Pildas ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) apmērā Ludzas novada pašvaldības
budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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 SIA “SPRŪŽEVA M”, reģ.Nr. 42403001730,
juridiskā adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag. Rēzeknes nov. 2020.gada 3.februāra
iesniegumu (reģistrēts 03.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/293-S) par speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā Križutu ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Križutas ezers ir ezers, kurā zvejas tiesības pieder
valstij.
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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
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Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “SPRŪŽEVA M”, reģ. Nr. 42403001730, juridiskā adrese: Centrālā
iela 27, Sprūževa, Griškānu pag. Rēzeknes novads, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā Križutu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 3.februāra līdz 2025.gada 2.februārim.
3. Noteikt SIA “SPRŪŽEVA M”, reģ. Nr. 42403001730, juridiskā adrese: Centrālā
iela 27, Sprūževa, Griškānu pag. Rēzeknes novads, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Križutu ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) apmērā
Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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 SIA"Baltic Pallet Manufacture" reģ.
Nr.42403034036, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada
3.februāra iesniegumu (reģistrēts 03.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/294-S) par speciālās atļaujas
(licences) komercdarbībai zvejniecībā Nirzas, Līdūkšņas, Zeiļu, Dukānu ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Nirzas ezers ir publiskais ezers.
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.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Dukānu, Līdūkšņas un Zeiļu ezers ir ezeri, kurā
zvejas tiesības pieder valstij.
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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
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pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA"Baltic Pallet Manufacture" reģ. Nr. 42403034036, juridiskā adrese:
Skolas iela 31, Ludza, Ludza, Ludzas novads, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā Nirzas, Līdūkšņas, Zeiļu, Dukānu ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 4.februāra līdz 2025.gada 3.februārim.
3. Noteikt SIA"Baltic Pallet Manufacture" reģ. Nr. 42403034036, juridiskā adrese:
Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Nirzas ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi), par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Līdūkšnas ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un
23 centi), par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Zeiļu ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit
euro un 23 centi), par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Dukānu ezerā EUR 14,23
(četrpadsmit euro un 23 centi) apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas
(licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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 SIA “Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā
adrese: Brīvības gatve 228-53, Rīga, LV-1039, 2020.gada 3.februāra iesniegumu (reģistrēts
03.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/295-S) par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezers ir
publiskais ezers.
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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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
(turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai
mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai
apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos
(iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem,
izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita
attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA “Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā adrese: Brīvības gatve
228-53, Rīga, LV-1039, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Plisūna (Plusons,
Dunduru ezers).
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 28.februāra līdz 2023.gada 27.februārim.
3. Noteikt SIA “Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā adrese: Brīvības gatve
228-53, Rīga, LV-1039, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai
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zvejniecībā Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi)
apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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.§
Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Plisūna (Plusons, Dunduru
ezers) ezerā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā
adrese: Brīvības gatve 228-53, Rīga, LV-1039, 2020.gada 3.februāra iesniegumu (reģistrēts
03.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/295-S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai
zvejai Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā 2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) 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 “Arsenal LV”, savā 03.02.2020. iesniegumā (reģistrēts 03.02.2020. ar
Nr.3.1.1.8/2020/295-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru
garumā vai 3 (trīs) zivju murdi.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt elektroniskā
dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka
ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos
noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai
fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums
atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
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pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam. Protokolā
norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu –
zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību
kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu,
ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai
jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87.,
90.punktu, 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., atklāti balsojot:
PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. SIA “Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā adrese: Brīvības gatve 228-53,
Rīga, LV-1039, Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā zvejas limitu 2020.gadam –zivju tīklam
75 (septiņdesmit pieci) metru garumā vai 3 murdi.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S. Jakovļevu noslēgt ar SIA
“Arsenal LV” reģ. Nr. 40103297623, juridiskā adrese: Brīvības gatve 228-53, Rīga, LV-1039,
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Plisūna
(Plusons, Dunduru ezers) ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu limitiem
- EUR 42,75 (četrdesmit divi euro 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada
30.jūnijam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 3.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par nozīmīgu ieguldījumu tautas tradīciju kopšanā, Ludzas, Ludzas novada un Latgales
tēla popularizēšanu un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības
rakstu un naudas balvu EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagoģi
Daci Tihovsku <personas kods>.
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Sēdi slēdz plkst. 8.18.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 4.februārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 4.februārī.

I.Vonda

