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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Ciblas novadā

2019.gada 27. novembrī

Sēde sasaukta plkst.15.30
Sēdi atklāj plkst.
15.30
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
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Sēdē pieaicinātas personas
Zinaida Pavlova- budžeta ekonomiste
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 ‘’Saistošie noteikumi Nr.8 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu.

2.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei
3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības piešķiršanu nomā
4.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
5.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6.Par 27.03.2014. domes sēdes lēmuma ‘’Par nekustamā īpašuma pārņemšanu’’ precizēšanu
7.Par nolikuma ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada pašvaldībā’’
apstiprināšanu jaunā redakcijā
8.Par naudas balvas izvērtēšanas komisijas izveidošanu
9.Par naudas balvas piešķiršanu
10.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.8 ‘’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 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.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības
2019. gada saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2019.gadam"’’
saskaņā ar pielikumu
1.2.Uzdot novada pašvaldības ekonomistei Zinaīdai Pavlovai trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas nosūtīt rakstiski vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
2.§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. 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:

Piešķirt naudas līdzekļus 2019. gada Ziemassvētku dāvanu iegādei:
EUR EUR 5,00 par vienu dāvanu katram:

1)Ciblas novada pašvaldības pirmsskolas vecuma bērnam
2)Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādes 1.- 12. klases skolēnam.
3)Ciblas novada pašvaldības katram vientuļajam pensionāram
4)Ciblas novada pašvaldības katrai personai ar 1. grupas invaliditāti

3.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības piešķiršanu nomā
/J.Dombrovskis/
Izskatot A. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019.gada 03. marta iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0221 piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,45 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0221, Ciblas pagasts, Ciblas novads,
ir piekrītoša Ciblas novada pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības
apbūve, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā un VZD kadastra reģistrā. Vērtēta netiek.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka šo
noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts
zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai
ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā
noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka par
iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē informāciju par pretendentu pieteikšanās termiņu.
Līdz 2019. gada 01. novembrim citi pretendenti nav pieteikušies.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 30.4. apakšpunkts nosaka, ka ja
neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos šo noteikumu 29.5.,
29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši
Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības
kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā
neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas
maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Nomas pakalpojumu maksas
cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā.
Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir
iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”) 2019. gada 26. augusta vērtējumu Nr.Z/19/499,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0221 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
0,45 ha platībā nomas maksa gadā ir 21.50 EUR (bez PVN), jeb 1,79 EUR mēnesī un
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 99,99 EUR.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”, 21. panta 14. punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas 28.punktu, 29.8.
apakšpunktu, 30.4. apakšpunktu, 33.6. apakšpunktu,
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:

3.1.Piešķirt A. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
nomā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6848-004-0221 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,45 ha platībā,
Ciblas pagasts, Ciblas novads, ar 2019. gada 1. decembri bez apbūves tiesībām uz sešiem
gadiem, saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.
3.2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0221 lauksaimniecībā izmantojamo zemi
0,45 ha platībā, Ciblas pagasts, Ciblas novads.
3.3.Noteikt nomas maksu 21,50 EUR gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
3.4.Noteikt, ka A. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 99,99 EUR.
3.5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas datuma,
šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
4.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
/J.Dombrovskis/
4.1.Izskatot E. U., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***. gada 21. oktobra. iesniegumu ar
lūgumu anulēt J. K. personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***, jo deklarētais bieži atrodas
ilgstošā prombūtnē, necienīgi lieto un izmanto dzīvesvietu, novada dome secina:
20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pants nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā
ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
E. U., personas kods ***, ir nekustamā īpašuma ‘’VĀRAVAS’’, kadastra Nr.6866-008-0114,
adrese: ***, īpašnieks.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai
cita likumiska vai līgumiska pamata.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tika konstatēts, ka J. K. personas kods ***,
28.03.2019. ir deklarējis dzīvesvietu adresē: ***. Deklarēšanās tiesiskais pamats – vienošanās ar īpašnieku.
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas tiesiskais pamats ir noteikts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.pantā. Atbilstoši tā pirmajai daļai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
Pārbaudot apstākļus, pie kādiem notikusi deklarēšanās, dome nekonstatē, ka, deklarējot dzīvesvietu
īpašumā, persona būtu sniegusi nepatiesas ziņas.
Tomēr, iepazīstoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra ziņām netika
konstatēts, ka J. K., personas kods ***, ir ieguvis īpašuma lietošanas tiesības uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata un viņam ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā.
J. K. 21.11.2019.ierakstītā vēstulē Nr.1.3.8./83 tika brīdināts par lēmuma gatavošanu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu un aicināts izteikt savu viedokli vai argumentus. Izteikt savu viedokli vai
argumentus J. K. neieradās.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome konstatē, ka attiecīgajai personai nav tiesiska pamata būt
deklarētam dzīvesvietā: ***
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 2.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:

Anulēt J. K., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***
Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
4.2.Izskatot I. K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 05. novembra.
iesniegumu ar lūgumu anulēt U. R., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: *** novada
dome secina:
20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pants nosaka, ka rakstveida iesniegumu, kurā
ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
I. K., personas kods ***, ir nekustamā īpašuma – , īpašniece. Īpašniece ir noslēgusi rakstisku
nekustamā īpašuma īres līgumu ar T. R., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai
cita likumiska vai līgumiska pamata.

U. R., personas kods ***, 19.04.2012. deklarēja dzīvesvietu minētajā adresē kā T. R., personas kods ***,
laulātais. 29.05.2019. T. R. un U. R. laulība tika šķirta un īpašuma lietošanas tiesības, kas bija iegūtas uz
laulības pamata, zuda.
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas tiesiskais pamats ir noteikts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.pantā. Atbilstoši tā pirmajai daļai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
Pārbaudot apstākļus, pie kādiem notikusi deklarēšanās, dome nekonstatē, ka, deklarējot dzīvesvietu
īpašumā, persona būtu sniegusi nepatiesas ziņas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome konstatē, ka attiecīgajai personai nav tiesiska pamata būt
deklarētam dzīvesvietā ***
U. R. 21.11.2019.ierakstītā vēstulē Nr.1.3.8/82 tika brīdināts par lēmuma gatavošanu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu un aicināts izteikt savu viedokli vai argumentus. Izteikt savu viedokli vai
argumentus U. R. neieradās.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 12.panta pirmās daļas 2.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:

Anulēt U. R., personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu adresē: ***
Lēmums stājas spēkā APL noteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot P. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2019. gada 31. oktobra iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’VĒRDIŅI’’, kadastra Nr. 6866-001-0076, 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 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:

5.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’VĒRDIŅI’’, kadastra Nr. 6866-001-0076,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6848-004-0407 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
5.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 3,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0407, piešķirt nosaukumu ‘’ZELTKALNI’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6.§
Par 27.03.2014. domes sēdes lēmuma ‘’Par nekustamā īpašuma pārņemšanu’’ precizēšanu
/J.Dombrovskis/
Ar 27.03.2014. Ciblas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma
pārņemšanu’’ novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Čiekurkalte" Banoneja,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6898 009 0014 un būves ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0014 001, nepieciešams Ciblas
novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai - palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
novada iedzīvotājiem un lūdza Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Ciblas novada
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Čiekurkalte" Banoneja, Zvirgzdenes
pagasts, Ciblas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0014 un
būves ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0014 001.
Valsts meža dienests ir sakārtojis nekustamo īpašumu ‘’Čiekurkalte’’ un īpašuma sastāvam
ir pievienotas trīs būves.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27..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:
Precizēt 27.03.2014. domes sēdes lēmuma ‘’Par
punktu un izteikt šādā redakcijā:

nekustamā īpašuma pārņemšanu’’, 1.1.

‘’1.1.Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Ciblas novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības
nekustamo īpašumu „Čiekurkalte" Banoneja, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, kas sastāv no zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 6898 009 0014 un šādām būvēm:
‘’Vasarnīca’’ , kadastra apzīmējums 6898 009 0014 001,
Šķūnis - kadastra apzīmējums 6898 009 0014 002,
tualete - kadastra apzīmējums 6898 009 0014 003,
pagrabs - kadastra apzīmējums 6898 009 0014 004.’’
7.§

Par nolikuma ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā’’apstirināšanu jaunā redakcijā
/J.Dombrovskis/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
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 24.09.2015. nolikumu ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā’’ jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu
8.§

Par naudas balvas izvērtēšanas komisijas izveidošanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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:

Izveidot naudas balvas izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
INĀRA SPRUDZĀNE-pašvaldības domes izpilddirektore
ZINAIDA PAVLOVA-budžeta ekonomiste
INESE ZVARIČA-galvenās grāmatvedes vietniece
9.§
Par naudas balvas piešķiršanu
/I.Sprudzāne/
Izvērtējot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus, saskaņā ar Ciblas novada domes 24.09.2015.
(protokols nr.12, 10.§) nolikumu „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā”,
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:

Piešķirt naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ciblas
novada pašvaldības domes un pašvaldības iestāžu ( izņemot vispārējas izglītības iestādes
pedagogus, Ezersalas internātpamatskolas pedagogus un darbiniekus ) darbiniekiem,
proporcionāli darbinieka amata likmei.
9.2. atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte Mikaskina, Rudīte
Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
balsojumā nepiedalās – 1- Juris Dombrovskis, DOME NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu EUR 430.00 apmērā Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Jurim Dombrovskim.
9.3. atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina, Rudīte
Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
balsojumā nepiedalās – 1- Sarmīte Leščinska, DOME NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu EUR 107,50 apmērā Ciblas novada izglītības darba koordinatorei
Sarmītei Leščinskai.
9.4. atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska Inese Birska, Renāte
Mikaskina, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
balsojumā nepiedalās – 1- Rudīte Valtere,, DOME NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu EUR 430.00 apmērā uzkopšanas darbu meistarei Rudītei Valterei
9.5. atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska Inese Birska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aivars Rikums, Māris Trukšāns, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
balsojumā nepiedalās – 1- Aldis Tihovskis,, DOME NOLEMJ:

Piešķirt naudas balvu EUR 430.00 apmērā jaunatnes lietu speciālistam Aldim Tihovskim.

10.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu
/J.Dombrovskis/
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:

Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0374 zemes
vienību 6.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0472 un atdalītajai zemes vienībai
noteikt zemes lietošanas mērķi – 0501 -Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas.

Sēdi beidz plkst. 16.30

Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne
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