LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Ciblas novadā

2018.gada 24. maijā

Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – domes kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Aivars Rikums
Inese Birska
Aldis Tihovskis
Māris Trukšāns
Rudīte Valtere
Sarmīte Leščinska
Sēdē nepiedalās
Aleksejs Ivanovs
(iemesls nav zināms)
Ēriks Astičs
(slimības dēļ)
Sēdē pieaicinātas personas
1.
Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
2. Vija Tabūne – teritorijas plānotāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2017. gada pārskats’’ apstiprināšanu

2.Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
3.Par zemes piešķiršanu nomā
4.Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
5.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6.Par Ciblas novada pašvaldības projektu konkursu „Jaunieši novadam 2018” komisijas
apstiprināšanu

1.§
Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2017. gada pārskats’’ apstiprināšanu
/I.Piraga/
Noklausoties galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu par pašvaldības 2017.gada pārskatu,
pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības bilanci uz 2017. gada 31. decembri ar aktīviem
EUR 7 264 768,00, pašu kapitālu EUR 6 737 350,00 un saistībām EUR 527 418,00
1)2017. gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpildi EUR 3 087 139,00
izdevumu izpildi EUR 2 976 698,00
2)2017. gada speciālā budžeta
ieņēmumu izpildi EUR 172 283,00
izdevumu izpildi EUR 185 732
2.§
Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
/M.Romanovska/
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi
lēmumu par Ciblas novada domes projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve.
1.kārta” ar identifikācijas Nr. 18-01-A00702-000029 iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 1.kārta” kopējās izmaksas pēc
iepirkuma procedūras noslēgšanās sastāda EUR 604 298,48.
Publiskais finansējums projekta realizēšanai ir EUR 538 524,49 (pieci simti trīsdesmit astoņi
tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, 49 centi).
Projekta realizācijai nepieciešams Valsts kases aizdevums EUR 430 819,00 (četri simti
trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro).
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:

Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases EUR
430 819,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro).
uz desmit gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu no 01.03.2019 saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
3.§
Par zemes piešķiršanu nomā
/V.Tabūne/
3.1.Izskatot I. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 03. maija iesniegumu
par zemes piešķiršanu nomā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās
lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt I. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-002-0403 daļu 0,15 ha platībā uz 10 gadiem.
3.2.Izskatot N. Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018.gada 15. maija iesniegumu
par zemes piešķiršanu nomā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu, 28.09.2016. Ciblas novada pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldībai piekritīgās
lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt N. Č., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-006-0156 daļu 0,2 ha platībā uz 10 gadiem.
4.§
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
/V.Tabūne/
Izskatot D. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 26. aprīļa iesniegumu par
zemes nomas tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:

Pārtraukt D. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 31.08.2009. zemes nomas līgumu
par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6890-006-0121
0,1219
ha platībā nomu.
5.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/V.Tabūne/
5.1.Izskatot E. L. pilnvarotās personas R. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
2018. gada 09. maija iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PELĒČI’’, kadastra
nr.6848-002-0170, zemes vienību un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, novada dome secina, ka
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos
īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti un zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
5.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PELĒČI’’ ar kadastra Nr. 6848-002-0170, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 2,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0032
5.1.2.Atdalītajai zemes vienībai
2,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0032
piešķirt nosaukumu ‘’PELĒČU MEŽS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5.2.Izskatot G. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2018. gada 18. maija iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’DRAVAS’’, kadastra nr.6866-005-0029, zemes
vienības, lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu, novada dome secina, ka Zemes ierīcības likums
neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā
ir atdalīti un zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:

5.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’DRAVAS’’, kadastra Nr. 6866-005-0029,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6866-005-0031 un zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0030
5.2.2.Atdalītajām zemes vienībām 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0031, 5,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0030 piešķirt nosaukumu ‘’APIŅI’’ un noteikt
zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6.§
Par Ciblas novada pašvaldības projektu konkursu „Jaunieši novadam 2018”
komisijas apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.panta 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR – Juris Dombrovskis, Aivars Rikums, Inese Birska,
Sarmīte Leščinska, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt projektu konkursa „Jaunieši novadam 2018” komisijas sastāvu:
Komisijas priekšsēdētāja: Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne;
Komisijas sekretārs: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska
Komisijas locekļi:
1) deputāts Aivars Rikums;
2) Attīstības nodaļas budžeta ekonomiste – Zinaīda Pavlova;
3) Sociālās palīdzības organizatore – Inta Vonoga
Sēdi beidz plkst. 10.30
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Sēdes protokols parakstīts 2018. gada 31. maijā

Ināra Soprāne

