LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 18
Ciblas novadā

2020.gada 26.novembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst.
15.00
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
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 SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
2.Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
3.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

4.Par nekustamā īpašuma ‘’ZEMZARI’’, kadastra Nr.6848-002-0091, zemes ierīcības
projekta izstrādi
5.Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu
6.Par grozījumiem nolikumā ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā’’.
7.Par ‘’vidējās jūdzes’’ pieslēguma izveidi.
8.Par ēkas iznomāšanu.
1.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
1.1.Izskatot I.T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2020. gada 04. novembra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’ORHIDEJA’’, kadastra Nr.6890-0010061, 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, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
1.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’ORHIDEJA’’, kadastra Nr. 6890-001-0061,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6890-001-0062 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
1.1.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 2,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6890-001-0062, piešķirt nosaukumu ‘’ORHIDEJA 2’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
1.2.Izskatot SIA ‘’Nirzas mežs’’, reģistrācijas Nr.40003807614, juridiskā adrese: Atbrīvošanas
aleja 81, Rēzekne LV-4601, 2020. gada 23. novembra iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā
īpašuma ‘’MINKO’’, kadastra Nr.6898-008-0159, zemes vienības 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, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
1.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’MINKO’’, kadastra Nr. 6898-008-0159,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-008-0160, zemes vienību 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0116 un
izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
1.2.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 2,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0160 un zemes vienības 6,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6898-008-0116, piešķirt nosaukumu ‘’IRAĪDAS’’ un noteikt zemes lietošanas
mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2.§
Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar 04.09.2015. SPRIEDUMU Latvijas Republikas vārdā par īpašuma tiesību
atjaunošanu Z. K., personas kods ***, uz mantojamo zemi, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. 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:
Pārtraukt Z. K., personas kods ***, zemes nomas tiesības uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6848-003-0066 2,9 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-0030111 0,36 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0186 1,1 ha platībā
nomu.
3.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
/J.Dombrovskis/
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes birojs informē, ka, izvērtējot
arhīvā esošos dokumentus, konstatēja faktus, ka reģionālās nodaļas rīcībā nav lēmuma par mērķa
piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 68440060121, 68480010060, 68480020327,
68480020350, 68480020366, 68480020411, 68480040155, 68480040164, 68480040176,
68480040211, 68660070103, 68660010055, 68660020189, 68660028021, 68660048257,
68660100030, 68980090024, 68980080190, 68980080202, 68980050156, 68440020037.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 20.2 punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība",
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:
Zemes vienībai:
ar kadastra apzīmējumu 68440060121 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480010060 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480020327 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480020350 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480020366 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480020411 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480040155 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480040164 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480040176 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68480040211 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660070103 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660010055 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660020189 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660028021 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660048257 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68660100030 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68980090024 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68980080190 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68980080202 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68980050156 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
ar kadastra apzīmējumu 68440020037 noteikt zemes lietošanas mērķi – 0301- Publiskie ūdeņi,
4.§
Par nekustamā īpašuma ‘’ZEMZARI’’, kadastra Nr.6848-002-0091, zemes ierīcības projekta
izstrādi
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’STAUPINE’’, reģistrācijas Nr. 42403025512, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 4,
Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709, valdes locekļa ALEKSEJA IVANOVA
2020. gada 23.novembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma ‘’ZEMZARI’, kadastra Nr.6848-002-0091, sadalei, novada dome secina:
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, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav,
ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas novada Ciblas pagasta
nekustamā īpašuma ‘’ZEMZARI’’ ar kadastra Nr. 6848-002=0091 sadalei.
4.1.Sadalīt nekustamā īpašuma ’ZEMZARI’’ ar kadastra Nr. 6848-002=0091 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6848-002-0091, atbilstoši pielikumā pievienotajai shēmai.
4.2.Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai jaunu kadastra apzīmējumu.
4.3.Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai
zemes lietošanas mērķi -0201- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai nosaukumu ‘’ZEMZARU MEŽS’’
4.7.Izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus saskaņā ar LR
pastāvošo likumdošanu.
4.8.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.
4.9.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 jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu
/J.Dombrovskis/

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam vietējā
līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības
programma.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) 4.panta
otro daļu administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikumā
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”. Atbilstoši
minētā pielikuma 25.punktam jaunveidojamā Ludzas novada administratīvā teritorija ietver Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un
pilsētas.
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.
Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 9.punktu jaunveidojamā novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši
aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Saskaņā
ar
Iedzīvotāju
reģistra
datiem
uz
01.07.2020.
(https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/) iedzīvotāju kopskaits Ciblas
novadā sastāda - 2536, Kārsavas novadā - 5524, Ludzas novadā - 12688, Zilupes novadā - 2817.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības un darba grupas,
kurās tiks iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu
pašvaldībām.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārējās noteikumu 9.
punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta pirmo daļu, 21. un 22.pantu, “Attīstības
plānošanas sistēmas likuma” 6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.pantu, 3.1., 3.2.nodaļu
un 66.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:
1. Sadarbībā ar Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām uzsākt Ludzas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi (turpmāk – Stratēģija), kurā tiek
noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva.
2. Apstiprināt Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādes
darba uzdevumu (1.pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa izpildes termiņus
pēc Stratēģijas 1.redākcijas izstrādes.
3. Sadarbībā ar Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām uzsākt Ludzas
attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi (turpmāk – Programma).

novada

4. Apstiprināt Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba
uzdevumu (2.pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa izpildes termiņus pēc
Programmas 1.redākcijas izstrādes.
5. Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei noteikt Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Ilonu Igovenu.
6. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupu šādā sastāvā:
6.1.Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
6.2.Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs;
6.3.Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja;
6.4.Oļegs Agafonovs, Zilupes novada domes priekšsēdētājs.
7. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Darba grupu šādā sastāvā:
7.1.Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos;
7.2.Ilona Igovena, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
7.3.Inese Kamzole, Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;
7.4.Līga Mežule, Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
7.5.Sarmīte Gutāne, Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
7.6.Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
7.7.Jeļena Lapšova, Ludzas novada pašvaldības Teritorijas plānotāja;
7.8.Līga Kondrāte, Ludzas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra vadītāja;
7.9.Jānis Romancāns - Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības koordinators
7.10.
Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
7.11.
Zinaīda Pavlova, Ciblas novada pašvaldības budžeta ekonomiste;
7.12.
Inese Nagle, Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
7.13.
Svetlana Sprukte, Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste;
7.14.
Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
7.15.
Jana Bondarenko, Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede;
8. Paziņojumu par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv un laikraksta “Ludzas Zeme”.
9. Lēmumu par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ciblas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Sprudzānei.
6.§
Par grozījumiem nolikumā ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā’’.
/J.Dombrovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
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:

Izdarīt šādus grozījumus nolikumā ‘’Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā’’:
. 1.precizēt 4.punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’4.Domes priekšsēdētājam mēnešalga tiek noteikta ar Domes lēmumu saskaņā ar likumu „Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”.
1.precizēt VII nodaļu un izteikt šādā redakcijā:
‘’VII. NAUDAS BALVAS
31.Amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības
institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu
attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā var tikt piešķirta naudas balva, kas kalendāra gada ietvaros
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru.
32.Naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Ciblas novada pašvaldībā nostrādājis ne
mazāk kā sešus mēnešus.
33.Pašvaldībai svarīgi sasniegumi (notikumi) šī nolikuma izpratnē ir pašvaldības svētki vai pašvaldības
organizētie plaša mēroga pasākumi, valsts svētki (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Lāčplēša
diena, Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena), pašvaldības sasniegumi valsts mēroga
pasākumos (konkursos), pašvaldībai vai pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena, par personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti
Par vienu sasniegumu vai svarīgu notikumu darbinieks var saņemt tikai vienu naudas balvu
34.Naudas balvu, pašvaldības budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros, nosaka:
34.1.Pašvaldības izpilddirektoram - ar rīkojumu domes priekšsēdētājs;
34.2.Pašvaldības iestāžu vadītājiem un pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbiniekiem - ar
rīkojumu Pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju;
35.Naudas balvas netiek piešķirtas, ja darbinieks ir disciplināri sodīts.’’
7.§
Par ‘’vidējās jūdzes’’pieslēguma izveidi.
/J.Dombrovskis/
Ar Ministru kabineta 2020.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.371 „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā „Izaugsme un
nodarbinātība"" ir apstiprināti grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība", palielinot Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējumu 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķim „Uzlabot elektroniskās sakaru
infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās".
Specifiskā atbalsta ietvaros tiek izbūvēta "vidējās jūdzes" optiskā tīkla infrastruktūra Latvijas lauku
teritorijās, kurās elektronisko sakaru komersanti nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt
interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem nodrošinot datu pārraides
ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk - "baltās" teritorijas).
Satiksmes ministrija un Izglītības un zinātnes ministriju ir vienojušās, ka minētais papildus finansējums
tiks paredzēts "vidējās jūdzes" tīkla izbūvei vispārējās izglītības iestādēm, kas atrodas "baltajās"
teritorijās, lai izglītības iestādes nodrošinātu ar jaudīgu un stabilu interneta pieslēgumu, kas

nepieciešams pilnveidotā mācību satura ieviešanai, kā arī tiešsaistes un attālināta mācību procesa
nodrošināšanai.
Ņemot vērā, ka "vidējās jūdzes" pieslēgums nenodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu (interneta
pieslēgumu) gala lietotājam, un ievērojot Satiksmes ministrijas prasību, ka "vidējās jūdzes" pieslēgumu
izveide realizējama pie nosacījuma, ka pašvaldības rod iespējamus risinājumus un finansējumu
"pēdējās jūdzes" infrastruktūras nodrošināšanai, pamatojoties uz 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:
Neplāno "vidējās jūdzes" pieslēguma izbūvi Ciblas novada Ciblas vidusskolā.
8.§
Par ēkas iznomāšanu.
/J.Dombrovskis/
Iepazīstoties ar A. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 15.09.2020. iesniegumu par
ēkas iznomāšanu, novada dome secina, ka Ciblas novada nekustamais īpašums – ēkas ar kadastra
apzīmējumu 6848-002-0306-002, adrese: Muižas iela 9A, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, ir
neapmierinošā tehniskajā stāvoklī, tās jebkurā brīdī var sabrukt, tāpēc nav paredzētas ekspluatācijai
un apsaimniekošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm PAR-Juris Dombrovskis, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina,
Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS- 1-Inese
Birska, DOME NOLEMJ:
NEIZNOMĀT A. T., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, Ciblas novada nekustamo
īpašumu – ēkas ar kadastra apzīmējumu 6848-002-0306-002, adrese: Muižas iela 9A, Cibla,
Ciblas pagasts.
Sēdi beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja :

Juris Dombrovskis

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne
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