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2020.gada 06.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.
14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītājas vietniece

Juris Dombrovskis
Veronika Misane

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Inese Birska
Rudīte Valtere
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Māris Trukšāns
Renāte Mikaskina
Sēdē piedalās
S.Rimša – attīstības nodaļas vadītāja
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 ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par atbalstu skolēniem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī.

2.Par projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 2.kārta”, Nr. 19-01-A00702000029 īstenošanu
3.Par projekta „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana” īstenošanu
1.§
Par atbalstu skolēniem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu'*, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 "Valsts
konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā", likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ar nolūku nodrošināt atbalstu pārtikas iegādē Ciblas
novada pašvaldības sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem - bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām
un daudzbērnu ģimenēm, tajā skaitā, izglītojamajiem, laikā, kad Latvijas valsts teritorijā izsludināta
ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību,
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. Uzdot Ciblas novada Sociālajam dienestam no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada
31.maijam reizi mēnesī nodrošināt pārtikas pakas 30 EUR apmērā izsniegšanu trūcīgai,
maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, kuri ārkārtas situācijas laikā, sakarā ar
izglītības iestādes slēgšanu, neapmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes, un kuru dzīvesvieta
deklarēta Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (pārtikas paka tiek izsniegta katram
skolēnam ģimenē).
2. Apstiprināt Atbalsta sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ciblas novada trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
3. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2.punktā norādītais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Atbalsta
sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ciblas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem
un daudzbērnu ģimenēm.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas un Ciblas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2.§
Par projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 2.kārta”,
Nr. 19-01-A00702-000029 īstenošanu
/S. Rimša/
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes lēmumu par projekta Nr. 19-01-A00702-000029 „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve, 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu un saskaņā ar Ciblas novada Attīstības programmas 2019.2025. gadam vidēja termiņa prioritāti VP1 – Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība rīcības

virzienu RV 1.1. Ceļu infrastruktūras attīstība uzdevumam U1.1.1. Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu
infrastruktūras tehnisko stāvokli,
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:
Uzsākt projekta Nr. 19-01-A00702-000029 „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve. 2.kārta” īstenošanu, veicot pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole-Ražanova pārbūves
1.kārtu un nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz 2020.gada 30.septembrim.
2.1.Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 154 890,85 EUR, ELFLA finansējums – 139 401,77
EUR.
2.2.Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i. 15 489,08 EUR
apmērā.
2.3.Nodrošināt projekta līdzfinansējumu no Ciblas novada pašvaldības budžeta.
2.4.Projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts Kasē.
3.§
Par projekta „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”īstenošanu
/S. Rimša/
Pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2020.gada 24. un 25.marta lēmumu Nr. 4.1-28e/3/2020
„Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu”,
kurā noteikts atbalstīt Ciblas novada pašvaldības projektam „Lielā Ludzas ezera zivju resursu
papildināšana” piešķirt daļēju finansējumu 2746,10 EUR apmērā,
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:
3.1.Uzsākt projekta „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”” īstenošanu, nodrošinot
10 000 līdaku mazuļu ielaišanu Lielajā Ludzas ezerā un nosakot projekta īstenošanas termiņu
līdz 2020.gada 31.oktobrim.
3.2.Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3085,50 EUR, Zivju fonda finansējums – 2746,10
EUR.
3.3.Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 339,40 EUR apmērā.
3.4.Nodrošināt projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Ciblas novada pašvaldības
budžeta.
Sēdi vadīja
Juris Dombrovskis
Sēdi protokolēja
Sēdes protokols parakstīts

Veronika Misane
08.04.2020.

1. pielikums
Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē Ciblas novada trūcīgām, maznodrošināti ģimenēm
ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm
1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu", Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 "Valsts konstitucionālo
orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā" Ciblas novada pašvaldība ir izstrādājusi Atbalsta
sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Ciblas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem
un daudzbērnu ģimenēm.
2. Kārtības mērķis ir nodrošināt koordinētu un vienotu Ciblas novada pašvaldības institūciju rīcību,
nodrošināt atbalstu pārtikas paku iegādē un kompensāciju pārtikas iegādes piešķiršanā (turpmāk atbalsta) Ciblas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm bērniem un daudzbērnu ģimenēm .
3. Ciblas novada Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.maijam
reizi mēnesī nodrošina pārtikas pakas, kuras vērtība ir 30 EUR, izsniegšanu trūcīgai
maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, un kuri ārkārtas situācijas dēļ sakarā
ar izglītības iestāžu slēgšanu neapmeklē Ciblas novada pamata un vidējās izglītības iestādes. Pārtikas
paka tiek izsniegta katram skolēnam ģimenē.
4. Lai nodrošinātu pārtikas paku izsniegšanu Ciblas novada pašvaldība, izvēlas pārtikas pārdevēju:
5.1.
Pārdevējs piedāvā daudzveidīgu produkciju, atbilstoši izglītības iestāžu sagatavotajam
pārtikas preču sortimentam 30 EUR apmērā.
5.2.
Pārdevējs nodrošina pārtikas paku komplektāciju un piegādi pagastu Sociālā dienesta
darbiniekiem, kuri strādā pagastos, pēc Sociālā dienesta sniegtā pieprasījuma par pārtikas paku
daudzumu.
6. Sociālais dienests informē personas par atbalsta saņemšanas kārtību, kontaktiem u.c.
informāciju:
6.1.
sadarbībā ar Izglītības iestādēm caur e-klašu sistēmu;
6.2.
ievietojot informāciju masu saziņas līdzekļos;
6.3.
izsūtot paziņojumus vai individuāli zvanot ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta klienti.
7. Informāciju par atbalsta saņemšanu var iegūt arī telefoniski 65700870 vai sazinoties ar Sociālā
dienesta sociālo darbinieku lauku teritorijā.
8. Ģimenēm ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai, sūtot iesniegumu uz Sociālā dienesta e-pastu
9. sociālais.dienests@ciblasnovads.lv vai ievietojot Sociālā dienesta dokumentu kastē, pagastos pagasta pārvaldēs izvietotajās dokumentu kastēs.
10. Sociālais dienests elektroniski nosūta Izglītības iestādēm vai Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri
apkalpo iedzīvotājus pagastu pārvaldēs, ziņas par ģimenēm, kurām ir jāizsniedz pārtikas pakas, un
ģimenei paredzēto paku daudzumu.
Pārtikas paku izsniegšanu ģimenei veic Izglītības iestāde vai Ciblas novada pagasta pārvaldēs
- Sociālā dienesta sociālais darbinieks

