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. 19
Ciblas novadā

2020.gada 22.decembrī

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.
14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietniece
Protokolē – kancelejas vadītāja

Inese Birska
Ināra Soprāne

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

Juris Dombrovskis
(slimības dēļ)

Sēdē piedalās:
Zinaida Pavlova – budžeta ekonomiste
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums ,Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT

SĒDES

DARBA KĀRTĪBU

1.Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.18 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2020. gada
saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’’’
apstiprināšanu.

2.Par pašvaldības nekustama īpašuma „EZERSALA", kadastra Nr. 6898-008-0143, IZSOLES
noteikumu apstiprināšanu
3.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
1.§
Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.18 ‘’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2020. gada
saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’’’
apstiprināšanu.
/Z.Pavlova/
Saskaņā ar 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas 13.punktu, 46.panta 1.daļas
un 21.panta 1.daļas 2.punkta prasībām,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums ,Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 ’’Par grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2020.
gada saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’"Ciblas novada pašvaldības budžets 2020.gadam"’’ saskaņā
ar pielikumu.
2.§
Par pašvaldības nekustama īpašuma „EZERSALA" , kadastraNr. 6898-008-0143, IZSOLES
noteikumu apstiprināšanu
/J.Dombrovskis/
Saskaņā ar 2020. gada 28. jūlija sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.10, 7.§) ‘’Par pašvaldības
nekustama īpašuma „EZERSALA" atsavināšanu’’ , likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kur noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privātticsiska rakstura darbības un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikto, ka publisku personu mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums ,Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

2.1.Aps tiprināt paš valdības ne kus tamā īpaš uma "EZERSALA", Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads, kadas tra Nr. 6898-008-0143, izs ole s note ikumus s as kaņā ar pie likumu.

2.2.Note ikt ne kus tamā īpaš uma "EZERSALA", Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads,
kadas tra Nr. 6898-008-0143, s ākumce nu EUR 120 000,00(viens simts divdesmit
tūkstoši euro, 00 centi).
2.3.Izs oli ve ikt Ciblas novada paš valdības Izs ole s komis ijai š ādā s as tāvā:
1. M ārīte Romanovs ka
2.Ināra Soprāne
3.M arina Barkāne
3.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/J.Dombrovskis/
Izskatot SIA ‘’Meža Īpašumi’’, reģistrācijas Nr.40103999921, juridiskā adrese: Nurmižu iela 33-9,
Sigulda, LV-2150, 2020. gada 30. novembra iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma
‘’RAUDAS’’, kadastra Nr.6898-001-0110, 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- Inese Birska, Rudīte Valtere, Renāte Mikaskina, Ēriks Astičs,
Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums ,Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, PRET-nav, ATTURAS- nav, DOME
NOLEMJ:

3.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’RAUDAS’’, kadastra Nr. 6898-001-0110,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-001-0166 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
3.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 2,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-001-0166,
piešķirt nosaukumu ‘’MEŽRAUDAS’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi - 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Sēdi beidz plkst. 15.00
Sēdi vadīja :

Inese Birska

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

