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. 17
Ciblas novadā

2020.gada 09.novembrī

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

Juris Dombrovskis

Sēdē piedalās deputāti
Juris Dombrovskis
Inese Birska
Rudīte Valtere
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Aivars Rikums
Māris Trukšāns
Renāte Mikaskina
Neieradās

Aldis Tihovskis
(darba darīšanās)

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, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

APSTIPRINĀT ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu
valstī

2.Par jaunveidojama Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras un teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu projekta izstrādi
3.Par grozījumiem konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nolikumā
Par Ciblas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Ciblas novada domes
2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums „
apstiprināšanu
1.§
Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
11. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

1. Uzdot Ciblas novada Sociālajam dienestam no 2020.gada 16. novembra līdz 2020.gada 31.
decembrim reizi mēnesī nodrošināt pārtikas pakas 30,00 EUR apmērā, izsniegšanu trūcīgai,
maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, kuri ārkārtas situācijas laikā, kad
izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību Ciblas novada izglītības iestādēs īsteno
attālināti 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 jaunveidojama Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras un teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu projekta izstrādi
/J.Dombrovskis/
2.1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr.577 "Kārtība, kādā
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei" 3.punktu ir
jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts, kurā ietilpst
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldības. Projekta izstrādes termiņš ir 2021.gada
1.jūnijs.

Noteikumu 8.punkts, nosaka ka atbildīgā pašvaldība projektu izstrādā sadarbībā ar pārējām
apvienojamajām pašvaldībām, kuras noteiktas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.
Apvienojamo pašvaldību domes par sava novada teritoriju iesniedz atbildīgai pašvaldībai
nepieciešamo informāciju, kas ietverama projektā.
Projekta izstrādei plānots izveidot vadības un darba grupas, kurās tiks iekļauti apvienojamo
pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām.
Lai nodrošinātu jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, balsojumā nepiedalās -1- Juris Dombrovskis, PRET-nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Pilnvarot domes priekšsēdētāju JURI DOMBROVSKI darbam vadības grupā jaunveidojamā
Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.
2.2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 631
"Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība", Ludzas novada pašvaldībai sadarbībā ar Kārsavas, Ciblas un
Zilupes novadu pašvaldībām ir jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti - ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei plānots izveidot vadības un darba grupas,
kurās tiks iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu
pašvaldībām.
Lai nodrošinātu jaunveidojamā Ludzas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, balsojumā nepiedalās -1- Juris Dombrovskis, PRETnav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:

Pilnvarot domes priekšsēdētāju JURI DOMBROVSKI darbam vadības grupā jaunveidojamā
Ludzas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas izstrādei.
3.§
Par grozījumiem konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nolikumā
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar 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, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nolikumu papildināt ar 3.5. punktu, kuru izteikt šādā
redakcijā:
‘’3.5.katrā attiecīgajā nominācijā līdzvērtīgu pretendentu gadījumā balvu var piešķirt arī
divām personām.’’
4.§
Par Ciblas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Ciblas novada domes
2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums
„apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 11. punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte
Mikaskina, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

4.1.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 17 ‘’’’Grozījumi Ciblas novada
domes 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums’’’’
saskaņā ar pielikumu.
4.2.Uzdot kancelejas vadītājai:
4.2.1.Triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.17 ‘’’’
Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 “Ciblas novada
pašvaldības nolikums’’’’ elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4.2.2. Nodrošināt saistošo noteikumu Nr.17 publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
novada ziņas” un Ciblas novada pašvaldības mājas lapā;
4.3.Izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ciblas novada pašvaldības ēkā.
4.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā
Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.

Sēdi beidz plkst. 15.30.
Sēdi vadīja :

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 10. novembrī

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ciblas novada domes 2020.gada ___.novembra saistošo noteikumu Nr.____
projektam „Grozījumi Ciblas novada pašvaldības

2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma "Par pašvaldībām" 34.
pamatojums
un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes
organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības
nolikumā.
Ciblas novada pašvaldības nolikumā šobrīd nav paredzēta iespēja
organizēt komiteju un domes sēdes attālināti un nav noteikta
kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt
nodrošināta personām esot attālināti.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos
preventīvos pasākumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanu, pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību
nolikumu saturu, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju
un domes sēdes organizēt attālināti un noteikt kārtību, kādā
dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta
personām esot attālināti.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas
paredz iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes
attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un
komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti.
3. Informācija par plānoto Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav ietekmes.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Ciblas
J.Dombrovskis

novada

domes

priekšsēdētājs

