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
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Ciblas novadā

2020.gada 06. janvārī

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst.
15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītājas vietniece

Juris Dombrovskis
Veronika Misane

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 – vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
2.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020. gadam

3.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
1.§.
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
/J.Dombrovskis/
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām”” atcelšanu, Centrālā vēlēšanu komisija atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai un
likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantam uzdod republikas pilsētu un novadu domēm
noteikt parakstu vākšanas vietas līdz 2020. gada 10. janvārim.
Pašvaldībās ar balsstiesīgo skaitu virs 10 000 paredzēt ne mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu uz
katriem 10 000 balsstiesīgajiem un domes lēmumu par parakstu vākšanas vietām (norādot adreses)
līdz 2020. gada 10. janvārim nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv:
Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
7. panta pirmo, otro un ceturto daļu un likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:
Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikt 5 (piecas) parakstu vākšanas
vietas:
1. Ciblas novada administratīvais centrs - „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas
novads, LV-5706;
2 .Ciblas pagasta pārvalde - Muižas iela 3, c.Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709;
3.Līdumnieku pagasta pārvalde - „Zvārguļi”, c.Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads,
LV-5719;
4.Pušmucovas pagasta pārvalde- Skolas iela 4, c.Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads,
LV-5742;
5.Zvirgzdenes pagasta pārvalde- „Pagastmāja”, c.Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
LV-5752.
2.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai LIELAJĀ LUDZAS ezerā 2020. gadam
/J.Dombrovskis/
2.1. Izskatot SIA ‘’BARAKUDA RI’’, reģ. Nr.42403036183, juridiskā adrese: Liepājas iela 22A18, Ludza, Ludzas novads, 2019. gada 27.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās
zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi, novada dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1.
pielikumu Ludzas ezers ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos
(Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā
panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa

nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa
zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru
kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās
zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz 12.04.1995. "Zvejniecības likums" 7. panta 2. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem nr. 1374 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos’’, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem nr. 1374 noteikto trīsuļodu kāpuru
limitu Ciblas novada pašvaldībai piešķirts šāds trīsuļodu kāpuru limits – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu
13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo
zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu.
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts
zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā

noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā
kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts
zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis, PRET- nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:
2.1.1.Nodot nomā SIA ‘’BARAKUDA RI’’, reģ. Nr.42403036183, juridiskā adrese: Liepājas iela
22A-18, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu
kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 31.12.2022.
2.1.2. Iedalīt SIA ‘’BARAKUDA RI’’, reģ. Nr.42403036183, juridiskā adrese: Liepājas iela 22A18, Ludza, Ludzas novads, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu
2020.gadam – 150 kg (3 rāmji).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.2.Izskatot IK ‘’ROLANDS BACULIS’’, reģ. Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela
11, Ludza, Ludzas novads, 2019. gada 30.decembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt rūpnieciskās
zvejas tiesības ar trīsuļodu kāpuru rāmi, novada dome konstatē, ka saskaņā ar Civillikuma 1.
pielikumu Ludzas ezers ir publiskais ezers, jo Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos
(Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā
panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa
nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa
zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru
kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās

zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Pamatojoties uz 12.04.1995. "Zvejniecības likums" 7. panta 2. punktu, Ministru kabineta
noteikumiem nr. 1374 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos’’, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem nr. 1374 noteikto trīsuļodu kāpuru
limitu Ciblas novada pašvaldībai piešķirts šāds trīsuļodu kāpuru limits – 2000 kg.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir
tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā,
ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos. 11.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu
13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku
veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās
pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (noteikumu 1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo
zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu.
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts
zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā
noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā
kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts
zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis,, PRET- nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.1.Nodot nomā IK ‘’ROLANDS BACULIS’’, reģ. Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu
iela 11, Ludza, Ludzas novads, rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu
kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 31.12.2022.
2.2.2. Iedalīt IK ‘’ROLANDS BACULIS’’, reģ. Nr.42402011286, juridiskā adrese: Dunakļu iela
11, Ludza, Ludzas novads, komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā trīsuļodu kāpuru limitu
2020.gadam – 100 kg (2 rāmji).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

3.§
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
/J.Dombrovskis/
Ciblas novada dome 19.12.2019.vērsās ar iesniegumu Ludzas novada pašvaldībā ar lūgumu
noslēgt deleģējuma līgumu par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu Ciblas novada teritorijā.
Likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts
rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Minētā likuma 15.panta pirmās daļas 14.punktā paredzēts, ka pašvaldības autonomā funkcija
ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, bet trešajā daļā – ka
no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai
vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus
nosaka “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, kura 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes
lēmumu pieņemšanu, 41.panta pirmā daļa – ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus,
kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai iestādes kompetencē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Ludzas novada pašvaldības būvvalde ir kompetenta un ir tiesīga sniegt minēto pakalpojumu
gan Ludzas novada pašvaldības, gan arī Ciblas novada administratīvajā teritorijā. Būvvalde
nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: pārzina un koordinē būvniecības procesu, piedalās esošo

teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu izvērtēšanā,
pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas un teritorijas plānojumu
izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu izstrādāšanā un grozīšanā,
pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu, Ministru kabineta noteikumu, saistošo
noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic citas darbības, lai nodrošinātu Būvniecības
likumu un ar to saistīto normatīvo aktu ievērošanu.
Tā kā Ciblas novada pašvaldībai veidosies papildus izdevumi, kas saistīti ar būvniecības
procesa tiesiskuma nodrošināšanu Ciblas novada pašvaldībā, ir nepieciešams noteikt un deleģējuma
līgumā paredzēt samaksu par funkcijas izpildi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta 2.daļu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu,
4.daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma V nodaļu “Atsevišķu
pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, Būvniecības likuma 7.pantu pirmās daļas 1.punkta
a)apakšpunktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere,
Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis
Tihovskis,, PRET- nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:
1. Deleģēt Ludzas novada pašvaldībai Ciblas novada pašvaldības likuma „Par pašvaldībām”
pirmās daļas 14.punktā noteikto autonomo funkciju– nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu.
2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Ludzas novada pašvaldību par lēmuma 1.punktā deleģētās funkcijas
nodrošināšanu.
3. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgt uz laika periodu no 2020.gada 10.janvāra
līdz 2021.gada 9.janvārim.
4. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu.
5. Pilnvarot Ciblas novada domes priekšsēdētāju Juri Dombrovski noslēgt deleģēšanas līgumu ar
Ludzas novada pašvaldību par lēmuma 1.punktā deleģētās funkcijas nodrošināšanu.
6. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai nosūtīt deleģēšanas līgumu Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai zināšanai.
7. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai nodrošināt deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas publicēt Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdi beidz plkst. 16.00.

Sēdi vadīja :

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Veronika Misane

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī.

