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Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Ciblas novadā

2020.gada 23. janvārī

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
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Neieradās

Māris Trukšāns
(darba darīšanās)

Sēdē pieaicinātas personas
1.Zinaīda Pavlova – budžeta ekonomiste
2.Svetlana Rimša – attīstības nodaļas vadītāja
3. Ilga Grade – autoceļu uzraugs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par Ciblas novada pašvaldības 2020. gada

saistošo noteikumu Nr. 1 "Ciblas novada

pašvaldības domes budžets 2020. gadam" apstiprināšanu
2.Par nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” izsoles sākuma cenas, izsoles noteikumu un izsoles
komisijas apstiprināšanu
3.Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
4.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
5.Par ‘’ Saistošie noteikumi nr. 2 ‘’Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’ ‘’Par sociālās
palīdzības pabalstiem’’ ‘’ apstiprināšanu
6.Par ‘’ Saistošie noteikumi nr.3 ‘’ Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā’’’’ apstiprināšanu
7.Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona
tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanai
8.Par Ezersalas speciālās pamatskolas likvidāciju
9.Par Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju
10.Par Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020.gadam
11.Par projekta iesniegšanu Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu
pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs,
kurās ir atļauta makšķerēšana”
12.Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “ Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai
1.§
Par Ciblas novada pašvaldības 2020. gada saistošo noteikumu Nr. 1 "Ciblas novada
pašvaldības domes budžets 2020. gadam" apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta
2.punktu, 46. pantu, saskaņā ar 29.03.1995. LR likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 16. panta
prasībām, noklausoties domes ekonomistes Z.Pavlovas ziņojumu par Ciblas novada pašvaldības
2020. gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2020.
gadam",

atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr.1
“Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2020. gadam’’ saskaņā ar pielikumu.
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 nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” izsoles sākuma cenas, izsoles
noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar 17.12.2029.domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” atsavināšanu”
(protokols Nr.12, 6.§) ir sagatavoti nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” ar kadastra numuru 6890003 -0130.izsoles noteikumi.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
Saskaņā ar SIA ‘’DZIETI’’ 23.11.2019.vērtēšanas atskaiti Reģ. Nr.M-19/44 nekustamā īpašuma
„SĪPOLNIEKI” tirgus vērtība ir EUR 123 800.00 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti
euro un 00 centi). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu sastāda EUR 500.00 ( pieci simti
euro, 00 centi), izdevumi par mežaudzes taksāciju sastāda EUR 475,80 (četri simti septiņdesmit
pieci euro un 80 centi), ko apliecina SIA ‘’FOREST LIN’’ rēķins Nr. 73-19.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta trešo
daļu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

2.1.Atsavināt nekustamo īpašumu „SĪPOLNIEKI” ar kadastra numuru 6890 003 0130, kas
atrodas Cibla novada Pušmucova pagastā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2.2.Apstiprināt nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” nosacīto cenu EUR 125 000,00 (viens
simts divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).
2.3 Apstiprināt nekustamā īpašuma „SĪPOLNIEKI” izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu
2.4.Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja: AINA BORISOVSKA
komisijas locekle:
MARINA BARKĀNE

komisijas locekle: INĀRA SOPRĀNE
3.§
Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot J. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 07.01.2020. iesniegumu par nomas
tiesību pārtraukšanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.
punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Pārtraukt J. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, zemes nomas tiesības uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 4,9 ha platībā nomu un lauzt 02.01.2013.
zemes nomas līgumu.
4.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot R. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 06. janvāra iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LĪMEŅI’’, kadastra Nr. 6844-005-0037, 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 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

4.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’LĪMEŅI’’, kadastra Nr. 6844-005-0037, Blontu
pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6844-006-0031 un izveidot
jaunu nekustamo īpašumu.
4.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6844-006-0031, piešķirt nosaukumu ‘’PURVIŅI’’ un noteikt zemes
lietošanas mērķi -0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5.§

Par ‘’ Saistošie noteikumi nr. 2 ‘’Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’ ‘’Par sociālās
palīdzības pabalstiem’’ ‘’ apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

5.1.Apstiprināt ‘’Saistošie noteikumi nr. 2 ‘’Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’Par sociālās
palīdzības pabalstiem’’ saskaņā ar pielikumu.
5.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
5.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.2
‘’Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu pieņemšanas,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
5.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;
5.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
5.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
5.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
6.§
Par ‘’ Saistošie noteikumi nr.3 ‘’ Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’ apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

6.1.Apstiprināt ‘’Saistošie noteikumi nr.3 ‘’Grozījumi
saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’ saskaņā ar pielikumu.
6.2. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai I.Soprānei:
6.2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr. 3
‘’Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’’’ rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6.2.2.Ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu pieņemšanas,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu:
6.2.2.1.publicēt saistošos noteikumiem Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas”;

6.2.2.3. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pašvaldības ēkā;
6.2.2.4.nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
6.3.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei
7. §
Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona
tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanai
/S.Rimša/
Ciblas novada pašvaldība ir izskatījusi Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
vēstuli, kurā biedrība informē, ka realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts
lauku tūrisma attīstības veicināšanai projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma
attīstībai un popularizēšanai” (turpmāk tekstā Projekts).
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, izstrādājot vienotu mārketinga
konceptu un īstenojot mārketinga kampaņu. Projektā ir plānots iesaistīt visas Latgales pašvaldības,
kurām šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar LRTA “Ezerzeme”. Projekta ilgums – no 2020.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 2.decembrim. Projekta kopējā summa ir 144 812,00 EUR. Ciblas novada
pašvaldības finansējums tiek plānots 1,96 % apmērā no kopējā visu pašvaldību finansējuma apmēra.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

7.1. Atbalstīt projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” īstenošanu.
7.2. Projekta īstenošanai nodrošināt nepieciešamo finansējumu:
2020.gadā 1 910,00 EUR, no kuras 80% ir priekšfinansējums – 1 528,00 EUR, līdzfinansējums
20% – 382,00 EUR; 2021.gadā 939,08 EUR, no kuras 80% ir priekšfinansējums – 751,26 EUR,
līdzfinansējums 20% – 187,82 EUR.
8.§
Par Ezersalas speciālās pamatskolas likvidāciju
/J.Dombrovskis/
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada
pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās
izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav

iespējams ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un
personas informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt
un likvidēt pašvaldības iestādes.
Ezersalas speciālajā pamatskolā izglītojamo skaits ir nepietiekams, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu
izglītības procesu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi, lietderīgi izmantotu
pašvaldības un valsts finansējumu, pedagogu personāla un materiālos resursus, pamatojoties uz
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un ņemot vērā Ciblas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ciblas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

8.1. Ar 2020.gada 1.augustu likvidēt Ezersalas speciālo pamatskolu.
8.2. Izveidot likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ināra Sprudzāne - pašvaldības izpilddirektore,
Komisijas locekļi:
Andrejs Tereško- Ezersalas speciālās pamatskolas direktors,
Sanita Reinika - Ezersalas speciālās pamatskolas direktora vietniece,
Janīna Patmalniece_- Ezersalas speciālās pamatskolas grāmatvede,
Lilita Greitāne- pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas materiālu grāmatvede,
Ainārs Sidarāns- Ezersalas speciālās pamatskolas saimniecības daļas vadītājs.
8.3. Uzdot likvidācijas komisijai organizēt un nodrošināt Ezersalas speciālās pamatskolas
materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu
un pārskata sagatavošanu.
8.4. Uzdot Ezersalas speciālās pamatskolas direktoram Andrejam Tereško līdz 2020.gada
31.jūlijam organizēt skolas arhīva un lietvedības nodošanu.
8.5. Nosūtīt šo lēmumu saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.
8.6. Uzdot Ezersalas speciālās pamatskolas direktoram Andrejam Tereško saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām informēt skolas darbiniekus par darba attiecību izbeigšanu.

9.§
Par Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju
/J.Dombrovskis/
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada
pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās
izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav
iespējams ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un
personas informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt
un likvidēt pašvaldības iestādes.
Pušmucovas pamatskolas reorganizācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti - racionāli un
efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus, modernizēt mācību vidi, paplašināt piedāvāto izglītības
programmu izvēli vidējās izglītības posmā, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību, veicināt
pedagogu pedagoģiskās meistarības izaugsmi, savstarpēji apgūstot skolu labo pieredzi un tradīcijas.
Ciblas novadā skolu tīkla sakārtošana plānota, analizējot visus kritērijus un to savstarpējo saistību un
līdzsvarotas attīstības iespējas visa novada mērogā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un ņemot
vērā Ciblas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ciblas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.janvāra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

9.1. Uzsākt Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju, to pievienojot esošai vispārējās
vidējās izglītības iestādei- Ciblas vidusskolai, ar šādām izglītības programmu īstenošanas
vietām Ciblas novadā: Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV-5742, Cibla,
Ciblas novads, LV-5709.
9.2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.jūlijam.
9.3. Noteikt, ka Ciblas vidusskola ir Pušmucovas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva,
saistību, t.sk., mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

9.4. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ināra Sprudzāne - pašvaldības izpilddirektore,
Komisijas locekļi:
Aija Jonikāne- Pušmucovas pamatskolas direktores p.i.,
Sarmīte Leščinska- Ciblas vidusskolas direktore,
Ināra Evertovska – Ciblas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā.
Kristīne Nikolajeva - Ciblas novada pašvaldības juriste
9.5. Izveidot inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Zinaīda Pavlova – budžeta ekonomiste
Komisijas locekļi:
Lilita Greitāne- pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas materiālu grāmatvede,
Aina Puncule – Ciblas vidusskolas direktora vietniece saimnieciskajā darbā,
Viktors Pisarenko – Pušmucovas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
Aija Jonikāne – Pušmucovas pamatskolas direktores p.i.
Daina Purina – Ciblas vidusskolas bibliotekāre, atbildīgā par arhīvu Ciblas vidusskolā
Elvīra Rimicāne – Pušmucovas pamatskolas bibliotekāre.
9.6. Uzdot reorganizācijas komisijai nodrošināt Pušmucovas pamatskolas reorganizācijas
plāna izstrādāšanu un iesniegšanu Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei saskaņošanai,
veikt darbības saskaņā ar reorganizācijas plānu, nepieciešamības gadījumā reorganizācijas
procesā iesaistot Ciblas novada pašvaldības amatpersonas. Koordinēt reorganizācijas procesa
pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā,
apjomā
un
termiņā.
9.7. Uzdot inventarizācijas komisijai organizēt pamatskolas pamatlīdzekļu, preču un materiālo
vērtību inventarizāciju, bibliotēkas fonda un arhīva inventarizāciju. Mantas nodošanu veikt uz
pieņemšanas – nodošanas akta pamata.
9.8. Nosūtīt šo lēmumu saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.
9.9. Uzdot Pušmucovas pamatskolas direktores p.i. Aijai Jonikānei saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām informēt darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās.
10.§
Par Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020.gadam
/I. Grade/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas 23.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:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības autoceļu programmu 2020. gadam
IEŅĒMUMI:
278 991 EUR
1.
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
98 139 EUR
2.
Piešķirtā mērķdotācija
180 852 EUR
IZDEVUMI:
269 091 EUR
1.
Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana
170 091 EUR
1.1.
ielu un ceļu uzturēšana ziemas periodā
30 000 EUR
1.2.
Ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā
140 091 EUR
1.2.1.
Ceļu un ielu klātņu greiderēšana un
25 091 EUR
planēšana
1.2.2.
Ceļmalu pļaušana
10 000 EUR
1.2.3.
Minerālmateriālu iegāde
80 000 EUR
1.2.4.
Caurteku remonts
15 000 EUR
1.2.5.
Apauguma, krūmu novākšana
10 000 EUR
2.
Ceļu un ielu pārvaldīšana
8 000 EUR
3.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
6 000 EUR
4.
Ielu un ceļu projektēšana
2 000 EUR
5.
Ielu un ceļu rekonstrukcijas projektu
80 000 EUR
līdzfinansējums
6.
Pašvaldības autoceļu uzturēšanas agregātu
3000 EUR
un materiālu iegāde
7.
Atlikums uz gada beigām
9 900 EUR
11.§
Par projekta iesniegšanu Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu
pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās upēs,
kurās ir atļauta makšķerēšana”
/S.Rimša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un
Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar „Lielā Ludzas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts BIOR, 2017.g.) un Zivju fonda finansētā pasākuma „Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” atklātā konkursa nolikuma nosacījumiem,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

11.1.Iesniegt Zivju fonda atbalsta saņemšanai pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” projektu „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”.
11.2.Projekta mērķis – zivju resursu (līdaku un zandartu mazuļu) papildināšana Ciblas
novada Zvirgzdenes pagasta Lielajā Ludzas ezerā. Plānotās projekta īstenošanas attiecināmās
izmaksas ir 7260,00 EUR.
11.3.Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2020. gada 31. oktobrim.
12.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “ Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai
/S.Rimša/
Ciblas novada un Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 31.oktobrī parakstīja sadarbības
līgumu Nr. SAD-020/2016 / Nr. 2016/211 ERAF līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai (projekts Nr.
5.6.2.0/16/I/006). Sadarbības līguma ietvaros Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ciemā
tiek realizēta būvniecības ieceres “Ūdensvada un kanalizācijas pievadu pieslēgšanas nodrošinājums
Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa posmā” un „Ciblas novada pašvaldības
autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa pārbūve”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un saskaņā ar Ciblas novada un Ludzas novada
pašvaldības parakstīto sadarbības līgumu ERAF līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Juris Dombrovskis, Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

12.1. Projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas novados” finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu Valsts kasē EUR 133 212 (viens
simts trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti divpadsmit) apmērā uz 10 gadiem ar atlikto
pamatsummas maksājumu no 2021. gada 1. marta saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
12.2. Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ciblas novada pašvaldības budžets.
Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja
Ināra Soprāne
Sēdes protokols parakstīts 2020. gada 30. janvārī

