LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 9
Ciblas novadā

2020.gada 29. jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst.
9.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs
Protokolē – kancelejas vadītāja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

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

APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskats’’ apstiprināšanu
2.Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats’’ apstiprināšanu
3.Par „Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa” nolikuma grozījumu
apstiprināšanu un pieteikumu iesniegšanas un realizēšanas termiņu noteikšanu 2020.gadam
4.Par Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes pagastā
ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
5.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
6.Par nekustamā īpašuma ‘’ZANDARTI’’, kadastra Nr. 6898-004-0113,

zemes ierīcības

projekta apstiprināšanu
7.Par nekustamā īpašuma ‘’STIRNAS’’, kadastra Nr. .6898-001-0190, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
8.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
9.Par saistošo noteikumu Nr.7.’’Grozījumi Ciblas novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr.6 ‘’’’Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā’’’’ precizēšanu
1.§

Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskats’’ apstiprināšanu
/I.Piraga/
Noklausoties galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu par pašvaldības 2019.gada pārskatu,
pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības bilanci uz 2019. gada 31. decembri:
1)ar aktīviem - EUR 7 856 780,00
2)pašu kapitālu - EUR 7 009 688,00
3)uzkrājumiem - EUR 121 482,00
4)saistībām EUR 635 610,00
2019. gada pamatbudžeta:
1)ieņēmumu izpildi - EUR 3 842 392,00
2)izdevumu izpildi - EUR 3 561 707,00

2.§

Par ‘’Ciblas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats’’ apstiprināšanu
/I.Piraga/
Noklausoties galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu par pašvaldības 2019.gada publisko
pārskatu, pamatojoties uz 19.05.1994. Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
3.§
Par „Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa” nolikuma grozījumu
apstiprināšanu un pietiekumu iesniegšanas un realizēšanas termiņu noteikšanu 2020.gadam
/M.Romanovska/
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu.
Ciblas novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam Investīciju plāna Vidējā termiņa prioritātē
Nr. 4 „Darba vietu radīšana” ir noteikta aktivitāte Nr. 4.1. „Jauno biznesa ideju konkurss”, plānojot
konkursa rīkošanu biznesa ideju atbalstam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41. panta pirmās daļas
2.punktu un saskaņā ar Ciblas novada attīstības programmu 2019.–2025. gadam un 2020.gada
24.marta domes sēdē apstiprināto „Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa
nolikumu”,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURASnav, DOME NOLEMJ:

1.Izteikt grozījumus „Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa” nolikumā šādā
redakcijā:
1) 2.punkts: „Konkursa īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības ikgadējo budžetu”;
2) 5.punkts: „Pieteikumu iesniegšanas termiņu pašvaldības dome nosaka ik gadu ar domes lēmumu”;
3) 12.7 apakšpunkts: „primārā lauksaimniecība un lauksaimniecisko kultūru/dzīvnieku audzēšana”;
4) svītrot 14.3.punktu;
5) 22.punkts: „Atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas termiņš tiek noteikts ar domes lēmumu”;
2. Noteikt 2020.gada pieteikumu iesniegšanas termiņu no 2020.gada 6. jūlija līdz 2020.gada
31.jūlijam.
3. Noteikt 2020.gada atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas termiņu no 2020.gada 3.augusta līdz
2020.gada 30.novembrim.

4.§
Par Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 nomas izsoles rezultātu 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, 31.10.2002. likuma ‘’ ’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’ 34. panta 2 daļu,
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, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

4.1.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Zvirgzdenes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 4,6 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles
rezultātus saskaņā ar 25.06.2020. izsoles protokolu, protokols pielikumā un ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
4.2. Iznomāt S. V., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***
pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 4,6 ha platībā no uz 6
(sešiem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu EUR 633.00
(seši simti trīsdesmit trīs) bez PVN.
5.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot I. S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2020. gada 05.jūnija iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’SEDLIŅI’’, kadastra Nr.6844-004-0043, 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, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

5.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’SEDLIŅI’’, kadastra Nr.6844-004-0043, adrese:
‘’Sedliņi’’, Blontu pagasts, Ciblas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6844-0040146 2,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.

5.2.Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6844-004-0146 2,0 ha platībā,
piešķirt nosaukumu ‘’DZIRNAVU
STRAUTIŅI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi -0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
6.§
Par nekustamā īpašuma ‘’ZANDARTI’’, kadastra Nr. 6898-004-0113, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’AUSTRUMU MĒRNIEKS’’, reģistrrācijas Nr.42403037206, juridiskā adrese:
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 08.06.2020 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, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’ZANDARTI’’, kadastra Nr. 6898004-0113, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, sadalīšanai.
6.1.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „ZANDARTI’’ 3,08 ha platībā,
kadastra Nr. 6898-004-0121, zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6.2.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „ZANDARTI 2’’ 2,02 ha platībā,
kadastra Nr. 6898-004-0096, zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6.3.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „ZANDARTI 3’’ 2,33 ha platībā,
kadastra Nr. 6898-004-0107, zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6.4.Apstiprināt izveidotajam nekustamajam īpašumam „ZANDARTI 4’’ 2,02 ha platībā,
kadastra Nr. 6898-004-0122, zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7.§
Par nekustamā īpašuma ‘’STIRNAS’’, kadastra Nr. .6898-001-0190, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’AUSTRUMU MĒRNIEKS’’, reģistrrācijas Nr.42403037206, juridiskā adrese:
Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, 15.06.2020 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, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Apstiprināt nekustamā īpašuma ‘’STIRNAS’’, kadastra Nr. .6898-001-0190, zemes ierīcības
projektu zemes vienību robežu un platības grozīšanai.
7.1.Izveidotajai zemes vienībai 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-002-0122 noteikt
zemes lietošanas mērķi - Lauku zemes (L) 0101 – Zeme, uzkuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
7.2.Izveidotajai zemes vienībai 61,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0251 noteikt
lietošanas mērķi - Meža zemes (M) 0201 – Zeme, uzkuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
8.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
/J.Dombrovskis/
Izskatot novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska 2020.gada 25.jūnija
iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Ciblas novada domes 27.11 2019 sēdes
lēmumu nr.11(protokols nr.11, 7.§) nolikumu „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas
novada pašvaldībā”.
atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm PAR- Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte
Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav, balsojumā nepiedalās – 2- Juris
Dombrovskis, Inese Birska, DOME NOLEMJ:

8.1.Piešķirt novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim ikgadējo
atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas no 13.07.2020.-26.07.2020.(ieskaitot) par nostrādāto
laiku no 15.02.2019.-14.02.2020.
8.2. Izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
mēnešalgas.

50 %

apmērā

no priekšsēdētājam

noteiktās

8.3.Piešķirt novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim ikgadējo
atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas no 03.08.2020.-16.08.2020. (ieskaitot) par nostrādāto
laiku no 15.02.2019.-14.02.2020.
8.4.Piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu – 7 darba dienas – no 17.08.2020.-25.08.2020.
(ieskaitot).
8.5.Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Inesei Birskai pildīt domes priekšsēdētāja
pienākumus viņa atvaļinājuma laikā.
9.§
Par saistošo noteikumu Nr.7.’’Grozījumi Ciblas novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr.6 ‘’’’Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā’’’’ precizēšanu

/J.Dombrovskis/
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.06.2020.vēstulē Nr. 1-18/5484
‘’Par saistošajiem noteikumiem Nr.7’’ izteiktos iebildumus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 16.punktu, likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, Ministru kabineta 2006.gda
4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai"
13.punktu, Ministru kabineta 2011.gda 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība" 3.punktu, 11.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Renāte Mikaskina, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums un Aldis Tihovskis, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Precizēt saistošos noteikumus Nr.7.’’Grozījumi Ciblas novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr.6 ‘’’’Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā’’’’ un svītrot
saistošo noteikumu 4.2.1.punktu.
Sēdi beidz plkst. 11.00.
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

Juris Dombrovskis
Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 03.jūlijā

