LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Ciblas novadā

2020.gada 26.maijā

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
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Aldis Tihovskis
Renāte Mikaskina
Nepiedalās

Māris Trukšāns
(darba darīšanās)

Sēdē pieaicinātas personas
1. Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
2. Mārīte Romanovska – Attīstības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
2. Par Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšanu
3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4.Par nekustamā īpašuma ‘’LĪČUPE’’, kadastra Nr.6866-005-0041, zemes ierīcības projekta
izstrādi
5.Par zemes vienību apvienošanu
6.Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu
7.Par nekustamā īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’, kadastra Nr. 6890-002-0020, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
8.Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības piešķiršanu nomā
9.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības piešķiršanu nomā
10.Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības zemes nomas līguma pagarināšanu
11.Par Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes pagastā
ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 nomas tiesību Izsoles noteikumu apstiprināšanu
12.Par oficiālo vietvārdu piešķiršanu ūdens objektiem
13.Par Ciblas novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas
izveidošanu
14. Par Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju
15.Par investīcijas projekta virzību Ministru kabineta 12.05.2020. noteikumu Nr. 278
„Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”
ietvaros
1.§
Par piedalīšanos projektā un aizdevuma ņemšanu
/M.Romanovska/
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi
15.05.2020. lēmumu Nr.01.3-11/20/275-e par Ciblas novada domes projekta „Ciblas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta” ar identifikācijas Nr. 19-01-A00702-000029 iesnieguma
apstiprināšanu.
Projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve. 2kārta” kopējās izmaksas pēc iepirkuma
procedūras noslēgšanās sastāda EUR 154 890,85 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit euro, 85 centi), attiecināmās izmaksas – EUR 154 836,28 (viens simts piecdesmit četri
astoņi simti trīsdesmit seši euro, 28 centi).
Publiskais finansējums projekta realizēšanai ir EUR 139 352.65 (viens simts trīsdesmit deviņi
tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro, 65centi). Avanss ir paredzēts 20% apmērā no Publiskā

finansējuma jeb EUR 27 870,53 (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro, 53 centi)
apmērā.
Projekta realizācijai nepieciešams Valsts kases aizdevums EUR 126 965,00 (viens simts divdesmit
seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro, 00 centi).
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases EUR 126 965,00 (viens
simts divdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro, 00 centi) uz 10 (desmit) gadiem
ar atlikto pamatsummas maksājumu no 01.01.2021. saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2.§

Par Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 14. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumu pašizmaksas
saskaņā ar pielikumu.
3.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot L. B., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, uzdevumā zvērināta notāra
ROMUALDA LAIZĀNA 2020. gada 07.maija iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā
īpašuma ‘’CEĻMALAS’’, kadastra Nr.6848-002-0095, 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, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’CEĻMALAS’’, kadastra Nr.6848-002-0095, adrese:
‘’Ceļmalas, Ciblas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6848-0050060 7,4 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
3.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6848-005-0060 7,4 ha platībā,
piešķirt nosaukumu ‘’CEĻMALAS
MEŽS’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi -0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
4.§
Par nekustamā īpašuma ‘’LĪČUPE’’, kadastra Nr.6866-005-0041, zemes ierīcības projekta
izstrādi
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’MYRTILLUS’’ , reģistrācijas Nr. 41423020212, juridiskā adrese: Kronvalda
bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas JĀZEPA DEGĻA 2020. gada 20. maija
iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’LĪČUPE’, kadastra
Nr.6866-005-0041, sadalei, novada dome secina:
Nekustamais īpašums ’LĪČUPE’, kadastra Nr.6866-005-0041,
sastāv no divām zemes
vienībām 22,4 ha kopplatībā. SIA ‘’MYRTILLUS’’ lūdz sadalīt zemes vienību 12,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6866-005-0041 divās zemes vienībās ar platību 6,5 ha un 5,7 ha.
Saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas novada
teritorijas plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa’’, nekustamajam īpašumam nav paredzēta detālplānojuma izstrāde, tāpēc zemes vienības
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Vadoties pēc 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’ 13.
un 14. punkta prasībām, saņemt projekta izstrādes nosacījumus no noteikumos minētajām
institūcijām.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu
“Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 9.
pantu, 19. panta 2. daļu, 20. pantu, 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi’’ 11.1., 11.2.punktu, 12., 13., 14. punktu,
Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem nr. 4 ‘’Ciblas novada teritorijas
plānojuma 2013-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas novada Līdumnieku pagasta
nekustamā īpašuma ‘’LĪČUPE’’ ar kadastra Nr. 6866-005-0041 sadalei.
1.1.Sadalīt nekustamā īpašuma ’LĪČUPE’’, kadastra Nr. 6866-005-0041, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6866-005-0041 divās zemes vienībās ar platību 6,5 ha un 5,7 ha, atbilstoši
pielikumā pievienotajai shēmai.

13.2.Piešķirt katrai jaunizveidotajai zemes vienībai jaunu kadastra apzīmējumu.
13.3.Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai 6,5 ha platībā zemes lietošanas mērķi -0201- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
13.3.Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai 5,7 ha platībā zemes lietošanas mērķi -0101- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotās zemes vienības tiks reģistrētas nekustamā īpašuma ‘’ ’LĪČUPE’’, kadastra Nr. 6866005-0041, sastāvā.
13.6.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
13.7.Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības
izvēlētai juridiskai personai , lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai
detālplānojuma saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētas
juridiskās personas SIA ‘’ĢEOTELPISKIE risinājumi’’, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV3101.
13.8.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, saskaņojot to ar LR likumdošanā noteiktajām institūcijām.
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 zemes vienību apvienošanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’MYRTILLUS’’ , reģistrācijas Nr. 41423020212, juridiskā adrese: Kronvalda
bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas JĀZEPA DEGĻA 2020. gada 20. maija
iesniegumu ar lūgumu lūdz apvienot zemes vienības, novada dome secina:
SIA „MYRTILLUS” Ciblas novada Pušmucovas pagastā uz īpašuma tiesību pamata pieder
nekustamie īpašumi:
1) „Eglaine” ar kadastra numuru 6890 002 0182, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo
zemes platību 3.96 ha,
2) “Jaungriezītes” ar kadastra numuru 6890 002 0168, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar
kopējo zemes platību 3.1ha,
3) “Piepes” ar kadastra numuru 6890 002 0133, kurš satāv no divām zemes vienībām ar kopējo
zemes platību 4.2 ha,
4) “Cildas” ar kadastra numuru 6890 006 0072, kurš sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo zemes
platību 5.2 ha.
5) “Sili” ar kadastra numuru 6890 002 0147, kurš satāv no divām zemes vienībām ar kopējo zemes
platību 4.6 ha,
6)“Sniegrozes” ar kadastra numuru 6890 002 0132, kurš satāv no divām zemes vienībām ar kopējo
zemes platību 2.27 ha.
Pamatojoties uz 01.12.2005.’’ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums’’ 10, 181, 19. pantu.

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

5.1. Apvienot zemes vienības:
5.1.1. Īpašuma “Eglaines” zemes vienūibu 3.96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020182,
5.1.2. Īpašuma “Jaungriezītes” zemes vienību 3.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020147,
5.1.3.Īpašuma “Piepes” zemes vienību 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020079,
5.1.4.Īpašuma “Cildas” zemes vienību 0.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020118,
5.1.5.Īpašuma “Sniegrozes” zemes vienību 1.31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020132,
5.1.6.Īpašuma “Sili” zemes vienību 0.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020147.
vienā zemes vienībā 11.37 ha platībā un izveidoto zemes vienību reģistrēt īpašuma “Eglaine”
sastāvā.
5.2. Apvienot zemes vienības:
5.2..1. Īpašuma “Cildas” zemes vienību 1.2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020152,
5.2.2.Īpašuma “Sniegrozes” zemes vienību 0.96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020143,
5.2.3.Īpašuma “Sili” zemes vienību 4.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900020144.
vienā zemes vienībā 6,16 ha platībā un izveidoto zemes vienību reģistrēt īpašuma “Sili”
sastāvā.
6.§
Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību apvienošanu
/J.Dombrovskis/
Lai veicinātu efektīvāku pašvaldībai piekritīgu zemju izmantošanu un ievērotu sabiedrības intereses,
novada dome secina, ka iespējams apvienot pašvaldībai piekritīgas zemes vienības.
Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā pašvaldībai piekrīt zemes vienības
1) ar kadastra numuru 6898-006-0372 1,0 ha platībā,
2) ar kadastra numuru 6898-006-0128 1,1 ha platībā,
3) ar kadastra numuru 6898-006-0129 1,8 ha platībā.
Pamatojoties uz 01.12.2005.’’ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums’’ 10, 181, 19. pantu.
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apvienot zemes vienības:
1) ar kadastra numuru 6898-006-0372 1,0 ha platībā,
2) ar kadastra numuru 6898-006-0128 1,1 ha platībā,
3) ar kadastra numuru 6898-006-0129 1,8 ha platībā.
vienā zemes vienībā 3,9 ha platībā.

7.§
Par nekustamā īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’, kadastra Nr. 6890-002-0020, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’AUSTRUMU MĒRNIEKS’’, reģistrrācijas Nr.42403037206, juridiskā adrese:
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 15.05.2020 iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, pamatojoties uz 12.04.2011. Ministru Kabineta noteikumu nr. 288 ‘’Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi’’ 9.8. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’KRODZINIEKI’’, kadastra Nr.
6890-002-0020, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, sadalīšanai.
Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „KRODZINIEKI’’ 11,0 ha platībā,
kadastra Nr. 6890-002-0179, zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „LURKĀNI” 7,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 6890-002-0178, zemes lietošanas mērķi – Meža zemes (M) 0201 - – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
8.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības piešķiršanu nomā
/M.Romanovska/
Izskatot S. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 04.02.2020. iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085 piešķiršanu nomā ar izpirkuma tiesībām, tika
konstatēts, ka zemes vienība 1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0172,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
ir
Ciblas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
‘’DZĒRVES’’ zemes vienība. Uz zemes vienības ēku nav
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.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085
publicēta Ciblas novada pašvaldības mājas lapā. 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”) 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z-20/210,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0172 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
1,09 ha platībā nomas maksa gadā ir 48,50 EUR (bez PVN), jeb 4,04 EUR mēnesī un
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00 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 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

8.1.Piešķirt S. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, nomā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6898-005-0172 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,09 ha platībā,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, ar 2020. gada 1. jūniju bez apbūves tiesībām uz sešiem
gadiem un izpirkuma tiesībām saskaņā ar 2017. gada 12. decembrī Ministru kabineta
noteikumi Nr. 741 ‘’Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām’’.
8.2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***,
par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0172 lauksaimniecībā izmantojamo zemi
1,09 ha platībā, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads.
8.3.Noteikt nomas maksu 48,50 EUR gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
8.4.Noteikt, ka S. I., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 80.00 EUR.

8.5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas datuma,
šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
9.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības piešķiršanu nomā
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’CALAMUM’’, reģistrācijas Nr.52403029431, juridiskā adrese: Latgales iela 19A-29
Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 29. janvāra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6844-004-0326, 6898-005-0074, 6898-008-0229, 6898-002-0113, 6898-003-0054,
6848-004-0138, piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības ir piekrītošas Ciblas novada
pašvaldībai. Uz zemes vienībām ēku nav.
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.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0085
publicēta Ciblas novada pašvaldības mājas lapā. 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”) 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/207,
*zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0055 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
6,6 ha platībā nomas maksa gadā ir 370,50 EUR (bez PVN), jeb 30,88 EUR mēnesī un
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00 EUR.

* Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”) 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/204,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0138 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
2,2 ha platībā nomas maksa gadā ir 110,50 EUR (bez PVN), jeb 9,21 EUR mēnesī un
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
* 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/206, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898003-0054 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4,9 ha platībā nomas maksa gadā ir 275,50
EUR (bez PVN), jeb 22,96 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00
EUR.
* 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/215, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844004-0326 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 3,0 ha platībā nomas maksa gadā ir 150,50
EUR (bez PVN), jeb 12,54 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00
EUR.
*2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898008-0229 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2,6 ha platībā nomas maksa gadā ir 118,00
EUR (bez PVN), jeb 9,83 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
* 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/209, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898005-0074 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7,4 ha platībā nomas maksa gadā ir 425,50
EUR (bez PVN), jeb 35,46 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00
EUR.
* 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/205, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898002-0113 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,66 ha platībā nomas maksa gadā ir 33,00
EUR (bez PVN), jeb 2,75 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00 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 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

9.1.Piešķirt SIA CALAMUM, reģistrācijas Nr.52403029431, juridiskā adrese: Latgales iela 19A-29
Ludza, Ludzas novads, nomā zemes vienības:
1)ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0138 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,2 ha platībā,
nomas maksa gadā ir 110,50 EUR (bez PVN), jeb 9,21 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.

2)ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0054 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4,9 ha platībā,
nomas maksa gadā ir 275,50 EUR (bez PVN), jeb 22,96 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
3)ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0326 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,0 ha platībā,
nomas maksa gadā ir 150,50 EUR (bez PVN), jeb 12,54 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
4)ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0229 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,6 ha platībā,
nomas maksa gadā ir 118,00 EUR (bez PVN), jeb 9,83 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
5)ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0074 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 7,4 ha platībā,
nomas maksa gadā ir 425,50 EUR (bez PVN), jeb 35,46 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
6)ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0113 lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,66 ha platībā
nomas maksa gadā ir 33,00 EUR (bez PVN), jeb 2,75 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summa ir 80,00 EUR.
ar 2020. gada 1. jūniju bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem, saskaņā ar nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.
9.2.Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’CALAMUM’’, reģistrācijas Nr.52403029431, juridiskā
adrese: Latgales iela 19A-29 Ludza, Ludzas novads,
par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu6844-004-0326, 6898-005-0074, 6898-008-0229, 6898-002-0113, 6898-003-0054,
6848-004-0138 nomu
9.3.Noteikt nomas maksu gadā saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”) vērtējumu un
pievienotās vērtības nodokli
9.4.Noteikt, ko Nomnieks kompensē Ciblas novada pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summu 80,00 EUR par katru zemes vienību.
9.5. Gadījumā, ja nomas līgums nav parakstīts mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas datuma,
šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
10.§
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības zemes nomas līguma pagarināšanu
/M.Romanovska/
Izskatot P. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 07.02.2020. iesniegumu par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 03.01.2009. par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6844-004-0515 4,9 ha platībā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 12 starp Ciblas novada
pašvaldību un P. S.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0515 4,9 ha platībā ir piekrītoša Ciblas novada
pašvaldībai. Uz zemes vienībām ēku nav.
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 53.punkts nosaka, ka iznomātājs,
izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot
izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš
nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteikto nomas līguma termiņu.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”);
1) 2020. gada 20. aprīļa vērtējumu Nr.Z/20/203, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844004-0515 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4,9 ha platībā nomas maksa gadā ir 288,00
EUR (bez PVN), jeb 24,00 EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 80,00
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 53.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

10.1.Pagarināt P. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 03.01.2009. zemes nomas
līgumu Nr. 12, nosakot termiņu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2032.gada 31. maijam.
10.2.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0515 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes 4,9 ha platībā nomas maksa gadā ir 288,00 EUR (bez PVN), jeb 24,00
EUR mēnesī un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 80,00 EUR.
10.3.Noteikt, ka P. S. personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, kompensē Ciblas novada
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu *** EUR par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6844-004-0515 4,9 ha platībā vērtēšanu.
10.4.Gadījumā, ja līgums nav parakstīts mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas datuma, šis
lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
11.§
Par Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 nomas tiesību Izsoles noteikumu apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskās
personas zemes nomu”,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 4,6 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu.
12.§
Par oficiālo vietvārdu piešķiršanu ūdens objektiem
/J.Dombrovskis/
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 21.04.2020. vēstulē Nr.331/7/1-36 informē, ka saskaņā
ar Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"
27. punktu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pamatojoties uz Valsts valodas centra
atzinumu, ir sagatavojusi lēmuma projektu par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu
piešķiršanu/precizēšanu ūdens objektiem (tie tiks iekļauti arī Civillikuma I un II Pielikuma
grozījumos, kas plānoti atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra sēdes protokollēmuma
(Nr. 64, 46.§) 2. punktam).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr.50 ‘’Vietvārdu informācijas
noteikumi’’ 27. un 28.punktu, Valsts valodas centra 2020. gada 12. februāra atzinumu Nr.1-16.1/27,
2020. gada 5. marta atzinumu Nr.1-16.1/51 un 2020. gada 13. marta atzinumu Nr.1-16.1/58,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Atlikt lēmuma pieņemšanu par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu
piešķiršanu/precizēšanu ūdens objektiem, lai pienācīgi un vispusīgi izvērtētu to piešķiršanas
nepieciešamību un lietderību.
13.§
Par Ciblas novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas
izveidošanu
/S.Leščinska/
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 28.punktu, 2016.gada 20.decembra MK
noteikumiem Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas
Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē
valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju
profesionālo darbību”,

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

Apstiprināt Ciblas novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
1. Juris Dombrovskis
2. Ināra Sprudzāne
3. Inese Birska
14.§
Par Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju
/J.Dombrovskis/
Pušmucovas pamatskola Ciblas novadā ir viena no mazajām lauku skolām, kurā bažas radīja
Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātie skolu kritēriji. Viens no risinājumiem pastāvēšanai arī
turpmāk varēja būt tās reorganizācija par tuvākās Ciblas vidusskolas filiāli.
Izvērtējot situāciju valstī izglītības jomā, novada izglītības koordinatore un Ciblas vidusskolas
direktore Sarmīte Leščinska vērsās Ciblas novada pašvaldībā ar ierosinājumu pamatskolu
reorganizēt par Ciblas vidusskolas filiāli, kas atrodas aptuveni 15 kilometru attālumā.
Ar 23.01.2020. novada domes lēmumu Nr.2, tika nolemts 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.
Izglītības un zinātnes ministrija izvērtēja domes pieņemto lēmumu un vēstulē Nr. 4-7e/20/633
aicināja pārskatīt Ciblas novada domes 2020. gada 23. janvāra lēmumu Pušmucovas pamatskolas
reorganizāciju.
Novada izglītības koordinatore Sarmīte Leščinska informē, ka skolai ir kvalitatīvs attīstības plāns,
kurš parāda, ka absolūti visās jomās notiek reāls, konkrēts darbs, tiek prognozēts, ka 1. klasē
vairākus gadus uz priekšu būs pietiekams skolēnu skaits. Tāpēc pastāv iespēja atlikt skolas
reorganizāciju uz kādu laiku. Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis piebilda, ka vajadzētu šo
iespēju izmantot, domē vairs nav paredzēts aktualizēt jautājumu par skolas iespējamo reorganizāciju,
jo korekcijas izglītības iestāžu tīklā var ievest administratīvi teritoriālā reforma.
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,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

14.1.Atcelt 23.01.2020. novada domes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2, 9.§) ‘’Par Pušmucovas
pamatskolas reorganizāciju’’.
14.2.Nosūtīt lēmumu saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.
15.§
Par investīcijas projekta virzību Ministru kabineta 12.05.2020. notiekumu Nr. 278 „Noteikumi
par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” ietvaros
/M.Romanovska/
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.maija sēdē apstiprinātajiem “Noteikumiem par
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” pašvaldības ir aicinātas līdz katra mēneša
pirmajam datumam, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju
projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, aizpildot Ministru kabineta 12.05.2020. notiekumu Nr.
278 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” pielikumā
esošo veidlapu atbilstoši MK noteikumu 4.punktam un pievienojot investīciju projektu vērtēšanai
nepieciešamo informāciju.
Ciblas novada pašvaldība, izvērtējot sagatavotos tehniskos projektus, piedāvā virzīt valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību investīciju projektu „Ciblas pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā”.
Ceļš C-2 Cibla – Felicianova savieno divus novada lielākos ciemus pēc iedzīvotāju skaita.
Lielākā daļa ceļa ir nesaistīta minerālmateriāla segums – nolietojies, ar putekļu piejaukumu. Posmos,
kur ir asfaltbetons – ir bedrītes un plašs plaisu tīklus, kā arī sliktā stāvoklī betona apmales. Ceļš ir
noslogots, to izmanto gan vietējie uzņēmēji, kas apsaimnieko savus laukus un ražošanas
uzņēmumus; gan skolēnu autobusi, kas nogādā skolēnus uz skolu un uz sporta kompleksu; gan
vietējie iedzīvotāji. Ceļš funkcionāli savieno ar valsts ceļiem un nodrošina ātrāku nokļūšanu Ludzā.
Ceļa pārbūves projekta tāme sastādīta 2017.gadā; konsultējoties ar tāmētājiem, tā atbilst šī
brīža tirgus cenām Latgales reģionā. Plānotā summa ir 270 632,46 EUR (divi simti septiņdesmit
tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 46 centi).
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

1) Atbalstīt investīciju projekta „Ciblas pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā”
virzību.

2) Akceptēt plānotās izmaksas saskaņā ar Būvprojekta tāmi 270 632,46 EUR (divi simti
septiņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 46 centi).
3) Lūgt aizņēmumu 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro, 00 centi), kas ir 73,9 % no kopējās
summas, nodrošinot savu līdzfinansējumu 70 632,46 EUR (septiņdesmit tūkstoši seši simti
trīsdesmit divi euro, 46 centi) apmērā.
4) Paredzēt darbu uzsākšanu tiklīdz saņemts saskaņojums no VARAM, un pabeigt darbus gada
laikā.
Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdi vadīja

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja
Sēdes protokols parakstīts 2020. gada 02. jūnijā

Ināra Soprāne

