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. 12
Ciblas novadā

2019.gada 17. decembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst.
15.00
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
Sēdē pieaicinātas personas
Zinaīda 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.9 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2019. gada
saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam’’’’
apstiprināšanu

2.Par 2020. gada amatu saraksta, amatalgu, deputāta un komisijas locekļa stundas likmes
apstiprināšanu
3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par veselības pabalsta piešķiršanu
5. Par uzturēšanās maksu veco ļaužu dzīvojamajā mājā
6.Par nekustama īpašuma „SĪPOLNIEKI" atsavināšanu
7.Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
8.Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu

1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.9 ‘’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. 9 ’’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 2020. gada amatu saraksta, amatalgu, deputāta un komisijas locekļa stundas likmes
apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Izskatot novada pašvaldības domes amatu sarakstus un amatalgas 2017. gadam, pamatojoties uz
Pamatojoties uz LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 46. 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:

2.1.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības domes amatu sarakstu un amatalgas 2020. gadam
saskaņā ar pielikumu.
2.2. Apstiprināt deputāta darba stundas likmi EUR 6,68 no 01.01.2020.
2.3. Apstiprināt komisijas locekļa darba stundas likmi EUR 2,78 no 01.01.2020.
3.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
3.1.Izskatot A. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 09. decembra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’AINAS’’, kadastra Nr. 6890-005-0199,
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:
3.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’AINAS’’, kadastra Nr. 6890-005-0199,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-005-0198 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
3.1.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 3,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-005-0198, piešķirt nosaukumu ‘’PALEJA’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3.2.Izskatot J. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2019. gada 13. decembra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KĻAVIŅAS’’, kadastra Nr. 6866-0040035, zemes vienības un izveidot jaunus nekustamos īpašumus, 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:
3.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’KĻAVIŅAS’’, kadastra Nr. 6866-004-0035,
Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6866-004-0036, zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0383 un zemes
vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0037.
3.2.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0036 un zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6866-004-0383, piešķirt nosaukumu ‘’VELDZES’’.
Zemes īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi -0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
3.2.3.Atdalītajai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0037 piešķirt
nosaukumu ‘’AMĒLIJA’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.2.4.Palikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6866-004-0035 atstāt nosaukumu
‘’KĻAVIŅAS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
4.§
Par veselības pabalsta piešķiršanu
/I.Senkāne/
Izskatot A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 16.10.2019. iesniegumu ar lūgumu
piešķirt veselības pabalstu, novada dome konstatē:
Saskaņā ar Ciblas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā” 25. punktu, kurš nosaka, ka veselības aprūpes pabalstu stacionārās
ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai, transporta
pakalpojumu apmaksai braukšanai uz reģionālajām slimnīcām piešķir līdz 100.00 euro apmērā
personai: astmas slimniekam. A. B. ir astmas slimniece.
Ciblas novada pašvaldības Sociālā dienesta 28.10.2019. lēmumā Nr.56 ‘’Par veselības pabalsta
piešķiršanas atteikumu A. B.’’ teikts, ka iesniedzējai 28.06.2019. Ciblas novada pašvaldība ir
izmaksājusi veselības pabalstu par ārstēšanos stacionārā 100.00 euro vērtībā un pieņemts lēmums
nepiešķirt veselības pabalstu atkārtoti kalendārā gada laikā.
Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” 39. punkts paredz, ka
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ciblas novada domē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2019.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” 39. 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:
Atteikt piešķirt A. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, veselības pabalstu par
ārstēšanos stacionārā 100.00 euro vērtībā atkārtoti kalendārā gada laikā.
5.§
Par uzturēšanās maksu veco ļaužu dzīvojamajā mājā
/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:
Pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, samazināt maksu par uzturēšanos veco ļaužu
dzīvojamajā mājā 50% apmērā no uzturēšanās maksas personām ar zemiem ienākumiem no
01.12.2019 – 31.12.2020.
6.§
Par nekustama īpašuma „SĪPOLNIEKI" atsavināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz to, ka pašvaldības nekustamais īpašums „SĪPOLNIEKI", kadastra Nr. 6890-0030130, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai,
saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu 8.panta trešo, sesto un septīto daļu, 10.panta pirmo daļu,
36.panta trešo daļu, 47.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 "Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta", likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.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:

6.1.Uzsākt Ciblas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI", kadastra Nr.
6890-003-0130, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, atsavināšanu.
6.2.Veikt nekustamā īpašuma vērtēšanu
6.3.Noteikt atsavināšanas veidu – izsole ar augšupejošu soli
6.4.Izveidot atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles komisiju
6.5.Sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
7.§

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
/J.Dombrovskis/
Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 7. novembrī ir izveidojusi speciālu Administratīvi
teritoriālās reformas komisiju un tās darbā paredzēts izskatīt likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kā arī citus ar administratīvi teritoriālo reformu un tās
īstenošanu saistītos likumprojektus un jautājumus. Līdz ar to tiek aicināts visas pašvaldības iesniegt
Komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”.
Novada dome secina, ka VARAM dažādie datu apkopojumi nepārliecina, ka iecerētā reforma
sasniegs vēlamo mērķi. Deputātu ieskatā, izvērtējot ATL piedāvāto modeli, nav saskatāms, ka
nākotnē tas varētu uzlabot Ciblas novada pašvaldības pašreizējā teritorijā ekonomisko izaugsmi un
konkurētspēju, jo šobrīd Vides aizsardzības un reģionālā ministrija nevar piedāvāt konkrētus, uz
aprēķiniem balstītus, priekšlikumus ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai,
savukārt mehāniska robežu grozīšana nav pietiekams nosacījums definētā mērķa sasniegšanai. Dome
uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā svarīgāk ir ievērot vietējo iedzīvotāju intereses, jo reforma
būtiski ietekmēs dažādas iedzīvotāju dzīves organizācijas jomas, ņemot vērā to, ka katram novadam
ir savas prioritātes un vajadzības.
Likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” norādīts, ka reforma nodrošinās
pašvaldību autonomiju un kapacitāti. Minētais princips saskaņā ar piedāvāto ATL modeli nav
realizējams, jo, apvienojot vairākus novadus, pašvaldības centrs būs attālināts no iedzīvotājiem un
attiecīgās pašvaldības vara atradīsies nevis tuvāk, bet gan attālināti no iedzīvotāja, tādējādi nespējot
nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu zemākā pārvaldes līmenī.
Dome uzskata, ka pēc ATL modelī noteiktās pašvaldību apvienošanas, Ciblas novads zaudēs savu
identitāti, samazināsies pakalpojumu pieejamība, kā arī Ciblas novada teritorijā varētu veidoties
“nomales efekts”, būtiski pasliktinot Ciblas novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociāli
ekonomisko stāvokli un samazinot iedzīvotāju skaitu.
Pamatojoties uz 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstīto Eiropas vietējo pašvaldību hartu,
Latvijas Republikas Satversmes 101. pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās
daļas 4. punktu, otro daļu,
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:
7.1.Neatbalstīt likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” virzību
esošajā redakcijā.
7.2.Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju izskatīt un izvērtēt
jautājumu par Ciblas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas
saglabāšanu, turpinot darbu pie administratīvi teritoriālās reformas, izveidojot Latvijas
teritoriālā iedalījuma vienības ‘’apriņķis”, kur teritoriālo strukturējumu veidotu vietējās
novadu pašvaldības, kas savas kompetences ietvaros realizētu vietējo pārvaldi, kā arī vietējo
pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā.

8.§
Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu
/J.Dombrovskis/
Ar 23.07.2009. domes sēdes lēmumu Nr.4 ‘’ Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu
īpašnieka maiņu’’ , pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu, par kapitāla daļu turētāju SIA “ALAAS” tika
noteikta Ciblas novada pašvaldība un Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
kā SIA “ALAAS” kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis.
Līdz ar grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā no 2020.
gada 1.janvāra visas kapitāldaļu turētāja tiesības tiks nodotas izpilddirektoram.
Pamatojoties uz Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā,
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:
Izvirzīt Ciblas novada pašvaldības domes izpilddirektori INĀRU SPRUDZĀNI kā SIA
“ALAAS” kapitāla daļu turētāja pilnvaroto pārstāvi.

Sēdi beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2019.gada 30.decembrī

