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. 9
Ciblas novadā

2019.gada 26.septembrī

Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi atklāj plkst.
8.30
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
Neieradās
Aivars Rikums
(darba darīšanās)
Aldis Tihovskis
(darba darīšanās)
Sēdē pieaicinātas personas
Zinaida Pavlova – domes budžeta ekonomiste
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par Ciblas novada pašvaldības bāriņtiesas ievēlēšanu

2.Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.6 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu.
3.Par ēdināšanas izdevumiem Ciblas novada izglītības iestādēs
4.Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
5.Par

‘’Ciblas

novada domes

saistošie noteikumi

2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos

Nr.7

„Grozījumi Ciblas novada domes

Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums””

apstiprināšanu
6.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
7.Par adreses piešķiršanu
8.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
9.Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68660070103
10.Par darba algas likmes noteikšanu pedagogiem
11.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums’’
apstiprināšanu
12. Par zvērināta revidenta uzaicināšanu
13.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
14.Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu
1.§
Par Ciblas novada pašvaldības bāriņtiesas ievēlēšanu
/ziņo J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, kurš paredz, ka tikai
domes kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus un Bāriņtiesas likuma 9.panta
pirmo daļu, kura nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne
mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

1.1.Noteikt Ciblas novada bāriņtiesas skaitlisko sastāvu: priekšsēdētājs un 3 (trīs) locekļi.
1.2.Par Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt ASTRĪDU KOZLOVSKU, personas
kods ***, uz pieciem gadiem.
1.3.Par Ciblas novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt:
1.3.1.GUNTU STOLERI, personas kods ***;
1.3.2. VIJU RUDZIŠU, personas kods ***;
1.3.3. LOLITU PURINU, personas kods ***

2.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.6 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu.
/Z.Pavlova/
Saskaņā ar 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas 13.punktu, 46.panta 1.daļas
un 21.panta 1.daļas 2.punkta prasībām,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

2.1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības
2019. gada saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2019.gadam"’’
saskaņā ar pielikumu
2.2.Uzdot novada pašvaldības ekonomistei Zinaīdai Pavlovai trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas nosūtīt rakstiski vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3.§
Par ēdināšanas izdevumiem Ciblas novada izglītības iestādēs
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

3.1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu saskaņā ar pielikumu, kas ir
lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2.Visiem 1.-4. klašu skolēniem segt faktiskās ēdināšanas izdevumu daļu, kas pārsniedz
pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai līdzekļu apmēru pilnā apjomā no
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
3.3. Visiem 5.-12. klašu skolēniem segt faktiskās ēdināšanas izdevumus pilnā apmērā no
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
3.4.Visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem segt faktiskās ēdināšanas izdevumus pilnā
apmērā no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
3.5.Atļaut izglītības iestāžu pedagogiem un apkalpojošajam personālam izmantot iestādes ēdināšanas
pakalpojumus sakarā ar mācību procesa nepārtrauktību. Apmaksu iekasēt saskaņā ar aprēķināto
ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksu.

4.§
Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
/S.Rimša/
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi
2019.gada 3.septembra lēmumu Nr.01.3-11/19/415-e par Ciblas novada domes projekta „Ciblas
novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta” ar identifikācijas Nr. 19-01-A00702-000029
iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta „ Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta” kopējās izmaksas pēc
iepirkuma procedūras noslēgšanās sastāda EUR 378 730.00 no tām attiecināmās - EUR 186 345.70.
Publiskais finansējums projekta realizēšanai ir EUR 167 711.13.
Projekta realizācijai nepieciešams Valsts kases aizdevums EUR 280 187.00 (divi simti
astoņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi eiro),
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases EUR 280 187.00 (divi
simti astoņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi eiro) uz 10 gadiem ar atlikto
pamatsummas maksājumu no 01.12.2020. saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
5.§
Par ‘’Ciblas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 „Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada
29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

5.1. Apstiprināt Ciblas novada domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.7
„Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos nr.2 „Ciblas novada
pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
5.2.Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
5.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5.2.2. publicēt saistošos noteikumus Ciblas novada domes informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas” un ievietot saistošos noteikumus Ciblas novada pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv;
5.2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā;
5.3.Uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei organizēt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.

6.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’I.C.Projects’’, reģistrācijas Nr.40103487754, juridiskā adrese: Rīgas iela 169-1,
Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, valdes locekļa V. V. 2019. gada 10. septembra iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’STRAUJAS’’, kadastra Nr.6848-004-0009, 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, 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, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

6.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’STRAUJAS’’, kadastra Nr. 6848-004-009, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0054
un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
6.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 7,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-005-0054, piešķirt nosaukumu ‘’MEŽA STRAUJAS’’
un noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
7.§
Par adreses piešķiršanu
/V.Tabūne/
Pamatojoties uz 08.12.2015. MK noteikumu nr. 698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 8. punktu, 9. punktu,
lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar pilnīgu, aktuālu
un oficiāli apstiprinātu Valsts adrešu reģistra informāciju, Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt, vai
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68660100062 un 68660100024 un uz tām esošās ēkas
atbilst Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunktam, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir zemes
vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus un
nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68660100062 un 68660100024 un uz tām esošām ēkām, tādējādi nodrošinot objektu
identificēšanu apvidū.
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

7.1.Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6866-010-0062 un ar to saistītām ēkām
piešķirt adresi: ‘’Baltiņi’’, Krupiši, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
7.2.Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6866-010-0024 un ar to saistītām ēkām
piešķirt adresi: ‘’Jaunziedi’’, Astenci, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
8.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
/J.Dombrovskis/
.Izskatot Valsts zemes dienesta rīcībā esošos dokumentus, normatīvos aktus un Kadastra informācijas
sistēmā reģistrētos datus, Dienests ir konstatējis, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68660100044 nav iekļauta Ministru kabineta 2015.gada 15.jūlija rīkojuma Nr.382 “Par valsts robežas
joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā” pielikumā, līdz ar to reģionālā nodaļa 2019.gada
23.augustā ir veikusi faktisko rīcību un iepriekšminēto zemes vienību Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrējusi ar statusu – rezerves zemes fonds.
Kadastra informācijas sistēmā iepriekšminētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68660100044 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68660100045 Kadastra informācijas
sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – publiskie ūdeņi, bet atbilstoši Civillikuma
I pielikumam šajā posmā Zilupe nav publisks ūdens.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums’’ 1 panta 14. punktu, 9. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68660100044 un 68660100045 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 0301-publiskie ūdeņi- precizēt uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
0302- Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.
9.§
Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68660070103
/J.Dombrovskis/
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa, izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datus un reģionālās nodaļas arhīva rīcībā esošos dokumentus par nekustamo
īpašumu “Kurjanovas ezers”, Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā, īpašuma kadastra numurs
68660070103, konstatēja pretrunas reģionālās nodaļas rīcībā esošajos dokumentos.
1999.gada 21.jūnijā tika veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68660070103 robežu
ierādīšana un 1999.gada 31.augustā tika izgatavots zemes robežu plāns ar kopējo platību 125,8 ha, tai
skaitā 125,6 ha zem ūdeņiem un 0,2 ha meži, kas ir Kurjanovas ezera sala 0,2 ha platībā un tā atrodas
publiskajā ūdenstilpnē Kurjanovas ezerā.

Saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu, publiskie ūdeņi ir valsts īpašums.
2001.gada 8.jūnijā tika veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68660070103 sadale, tika
atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68660070130 (ezera sala ), veikta zemes robežu
ierādīšana un 2003.gada 1.jūlijā izgatavots zemes robežu plāns 0,2 ha kopplatībā. Kadastra
informācijas sistēmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68660070130 reģistrēta kā pašvaldībai
piekritīgā zeme.
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa informēja, ka reģionālās nodaļas rīcībā ir 2009.gada
15.jūnija Centrālās zemes komisijas lēmums Nr.7445, kurā norādīts, ka sala ir publiskajā ūdenstilpnē
- Kurjanovas ezerā un uzskatāma par galvenās lietas (ezers) piederumu (Civillikuma 851. panta
3.punkts).
Pamatojoties uz Civillikuma 1104.pantu, 851. panta 3.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

Noteikt, ka zemes vienība (sala) ar kadastra apzīmējumu 68660070130 nav pamatoti izdalīta
no zemes vienības (ezers) ar kadastra apzīmējumu 68660070103, un abas iepriekš minētās
zemes vienības ir apvienojamas, kā tas norādīts 1999.gada 31.augusta zemes robežu plānā.
10.§
Par darba algas likmes noteikšanu pedagogiem
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte
Leščinska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

10.1.Noteikt darba algas likmi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem no šī gada
1.septembra – 750 EUR.
10.2.Noteikt darba algas likmi Ciblas vidusskolas, Pušmucovas pamatskolas un Ezersalas
speciālās pamatskolas direktoriem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”- zemākā darba algas likme, atbilstoši izglītojamo
skaitam iestādē.
10.3.Noteikt darba algas likmi pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām 900 EUR mēnesī.
10.4.Noteikt piemaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par 1.kvalitātes pakāpi – 25
EUR par slodzi.

11.§
Par ‘’Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums’’
apstiprināšanu
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Izglītības likuma 22.
panta 1.daļu, Vispārējās izglītības likuma 9. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt ‘’ ’Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums’’’’
saskaņā ar pielikumu.
12.§
Par zvērināta revidenta uzaicināšanu
/ J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 71.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Uzaicināt
zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA ‘’NEXIA AUDIT ADVICE’’, reģ.nr.
40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr. 134,
Ciblas novada
pašvaldības finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma
sniegšanai par 2019. saimnieciskā gada pārskatu.

13.§
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 01.12.2005. likuma ‘’Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums’’ 1 panta 14.
punktu, 9. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6890-001-0035 piešķirt nosaukumu ‘’Miķeļi’’.
14.§
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.31,
Zvērināta tiesu izpildītājas GAIDAS RUTKOVSKAS 2019.gada 10.septembra vēstuli
Nr.14138/031/2019-NOS, izpildu lietā Nr. 00765/025/2019, kurā tiek lūgts sniegt informāciju par
nekustamā īpašuma ‘’KALNI’’ ar kadastra numuru 6844-004-0071 nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Ēriks Astičs, Inese Birska, Sarmīte Leščinska,
Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Piedzīt uz A. P., personas kods ***, vārda reģistrētā nekustamā īpašuma ‘’KALNI’’ kadastra
numuru 6844-004-0071, adrese: ‘’Kalni’’, Gudki, Blontu pagasts, Ciblas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 44,93 ( četrdesmit četri euro un 93 centi ), piedziņu
vēršot uz nodokļa parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.

Sēdi beidz plkst. 10.30
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019. gada 03. oktobrī

Pielikums Nr.1
Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksa 2019./2020.mācību gadam (EUR)

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.
1.

1.

2.

Ēdāju grupa

Ēdienreizes veids

Ciblas vidusskola
Brokastis
Pusdienas
1.-4.klašu skolēni
Launags
5.-12.klašu skolēni
Pusdienas
Komplekss
Skolēni, kas uzturas internātā
Darbinieki
Pusdienas
Pušmucovas pamatskola
Brokastis
1.-4.klašu skolēni
Pusdienas
Launags
5.-9.klašu skolēni
Pusdienas
Darbinieki
Pusdienas
Ezersalas internātpamatskola
Pusdienas
Darbinieki
Vakariņas
Blontu pirmskolas izglītības iestāde
Brokastis
Pusdienas
Audzēkņi (1-3 gadu vecums)
Launags
Vakariņas
Brokastis
Pusdienas
Audzēkņi (4-6 gadu vecums)
Launags
Vakariņas

Vienas porcijas
pašizmaksa
0.95
1.27
0.84
1.39
1.92
1.39
1.47
1.94
1.79
2.04
2.03
1.97
1.86
0.80
0.94
0.71
1.03
0.79
0.95
0.71
0.98

3.
Darbinieki

1.

2.

3.

Pusdienas

Ciblas pirmskolas izglītības iestāde
Brokastis
Audzēkņi (1-3 gadu vecums)
Pusdienas
Launags
Brokastis
Pusdienas
Audzēkņi (4-6 gadu vecums)
Launags
Vakariņas
Pusdienas
Darbinieki

Sagatavoja budžeta ekonomiste Z.Pavlova

1.04

0.83
1.05
0.80
0.87
1.14
0.83
0.89
1.20

