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. 10
Ciblas novadā

2019.gada 23.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.
14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Inese Birska
Rudīte Valtere
Renāte Mikaskina
Ēriks Astičs
Māris Trukšāns
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Renāte Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
2.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
3.Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu

4.Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursā ar pašvaldības projektu „Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve
Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā”.
1.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot V. K., personas kods ***, uzturēšanās adrese: ***, 2019. gada 09. oktobra iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’BITĪTES’’, kadastra Nr.6848-002-0057, zemes vienības
un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, novada dome secina, ka Zemes ierīcības likums neparedz
izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti,
zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’BITĪTES’’, kadastra Nr. 6848-002-0057, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 0,487 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-0020057 un zemes vienību 0,338 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-002-0058.
1.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 0,487
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-002-0057 un zemes vienības 0,338 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6848-002-0058, atstāt nosaukumu ‘’BITĪTES’’ un noteikt zemes
lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
1.3.Palikušajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu ‘’BITES’’ un noteikt
zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2.§

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
/J.Dombrovskis/
Izskatot P. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 11. oktobra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums’’ 1 panta 14. punktu, 9. pantu,

atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Nekustamajam īpašumam
‘’Liepas’’.

ar kadastra

numuru 6898-006-0102

piešķirt nosaukumu

3.§
Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām
tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu,
kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš
nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.16,
Zvērināta tiesu izpildītājas ANITAS KALNIŅAS 2019.gada 04.oktobra vēstuli Nr.11002/016/2019NOS, izpildu lietā Nr. 00915/016/2019, kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma
‘’GAIĻU MĀJAS’’ ar kadastra numuru 6848-005-0092 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Piedzīt uz K. Š., personas kods ***, vārda reģistrētā nekustamā īpašuma ‘’GAIĻU MĀJAS’’
kadastra numuru 6848-005-0092, adrese: ‘’Gaiļu mājas’’, Ozupiene, Ciblas pagasts, Ciblas
novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 573,86 ( pieci simti septiņdesmit trīs euro
un 86 centi ), piedziņu vēršot uz nodokļa parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.
4.§.
Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu
projektu iesniegumu konkursā ar pašvaldības projektu „Multifunkcionālā
sporta laukuma izbūve Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā”
/S.Rimša/
Pamatojoties uz 2019.gada 16.septembra biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludināto
atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam 19.2.apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”, pamatojoties uz Ciblas novada Attīstības programmas 2019.2025.gadam stratēģisko mērķi SM1 Pievilcīga cilvēku dzīves vide, ilgtermiņa prioritāti IP1 Cilvēku
dzīves kvalitātes uzlabošana, vidēja termiņa prioritāti VP3 Izglītības, kultūras un sporta
pakalpojumu attīstība, Rīcības plāna Rīcības virziena RV3.3. Sporta infrastruktūras attīstība un

uzdevumu U3.3.1. Sporta laukumu un telpu modernizācija, renovācija; Investīciju plāna aktivitāti
Sporta laukumu ierīkošana un atjaunošana,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

4.1.Atbalstīt iesniegšanai biedrībai „Ludzas rajona partnerību” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursa 6.kārtā Ciblas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu
„Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā”;
4.2.Projekta kopējais apjoms – EUR 111 090,89, projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir
50 000,00 euro, atbalsta intensitāte ir 90%, tas ir, - EUR 45 000,00;
4.3.Projekta līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizdevumu Valsts kasē.

Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019. gada 29. oktobrī

