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Ciblas novada Blontos

Nr. 1

2021.gada 11.janvārī

Sēde sasaukta plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst.

9.00

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietniece Inese Birska
Sēdi protokolē – kancelejas vadītājas vietniece Veronika Misane
Sēdē piedalās deputāti

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

Sēdē piedalās:
Ināra Sprudzāne- novada pašvaldības izpilddirektore
Zinaida Pavlova- vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Aina Borisovska- vēlēšanu komisijas sekretāre
Lilita Greitāne- vēlēšanu komisijas locekle
Marina Barkāne- deputāta kandidāts
Domes priekšēdētāja vietniece Inese Birska ziņo, ka pamatojoties uz Ciblas novada vēlēšanu
komisijas 2021.gada 6.janvāra protokolu Nr. 1 “Par deputāta stāšanos amatā”, deputāta no partiju
apvienības “Zaļo un Zemnieku savienība, LATGALES PARTIJA” Jura Dombrovska vietā stājas
nākamais deputāta kandidāts Marina BARKĀNE.
APSTIPRINĀT DARBA KĀRTĪBU:
1.Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vēlēšanām
2.Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas

1.§
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vēlēšanām
Ziņo: I.Birska
Likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtā daļa nosaka, ka Par pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka,
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Ciblas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Z.Pavlova informē par
kārtību, kā izveidojama balsu skaitīšanas komisija, kas sastāv no 3 (trijiem) novada
vēlēšanu komisijas locekļiem un ierosina izvirzīt kandidatūras.
Ciblas novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Birska izvirza kandidātus balsu
skaitīšanas komisijas sastāvam: Zinaīda Pavlovu, Ainu Borisovsku un Lilitu Greitāni.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” IV.nodaļas 23.panta trešās daļas
1.punktu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne,
Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns,
Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanām izveidot balsu
skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Zinaīda Pavlova, Aina Borisovska un Lilita
Greitāne
2.§
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Ziņo Z.Pavlova
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova ierosina izvirzīt kandidātus
novada domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāts Aldis Tihovskis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza
Inesi Birsku.
Deputāte Sarmīte Leščinska par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza
Renāti Mikaskinu.
Deputāte Inese Birska atsauc savu kandidatūru novada domes priekšsēdētāja amatam.
Novada
vēlēšanu
komisijas
priekšsēdētāja
Z.Pavlova
izsludina
5 minūšu
pārtraukumu , lai balsu
skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas
procedūrai.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Z.Pavlova izklāsta balsošanas kārtību, deputāti
balso. Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija var apkopot vēlēšanu
rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Zinaīdai Pavlovai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta 5. daļu un 6. daļu, 40.pantu, ņemot vērā
personalizēto
zīmju skaitīšanas rezultātus,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm ar 9 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina
Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte
Valtere, PRET –nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Renāti MIKASKINU par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Birska. Viņa ierosina apstiprināt
šādu
turpmākā darba kārtību:
3. Par grozījumiem Ciblas novada domes 2017.gada 19.jūnija lēmumā “Ciblas novada domes
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”
4. Par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas paraksta tiesībām
5.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu
6.Par 2021.gada amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu
7. Par izmaiņām Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupā lēmumā
„Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
8.Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne,
Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte Valtere,
PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU:
3. Par grozījumiem Ciblas novada domes 2017.gada 19.jūnija lēmumā “Ciblas novada domes
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”
4. Par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas paraksta tiesībām
5.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu
6.Par 2021.gada amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu
7. Par izmaiņām Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupā lēmumā

„Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
8.Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
3.§
Par grozījumiem Ciblas novada domes 2017.gada 19.jūnija lēmumā “Ciblas novada
domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (prot.Nr.7§ 3 )
Ziņo: I.Birska
Ciblas novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības
nolikums” 6.punkts nosaka: “Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus,
dome no pašvaldības deputātiem ievēl: 6.1. pastāvīgo finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 6.2.
pastāvīgo sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā.”.
Saskaņā ar Ciblas novada domes 2017.gada 19.jūnija sēdes lēmumu “Novada domes pastāvīgo
komiteju izveidošana” (protokols Nr.7, 3.§) no pašvaldības deputātiem tika ievēlētas Ciblas novada
domes pastāvīgās komitejas, t.sk. Ciblas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā tika
ievēlēts deputāts Juris Dombrovskis.
Sakarā ar Jura Dombrovska nāvi, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 55.pantu, Ciblas novada domes2017.gada
29.jūnija saistošo noteikumu Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums” 6.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm- PAR -Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska,
Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte Valtere, PRET – nav,
ATTURAS – Renāte Mikaskina, DOME NOLEMJ:
Izdarīt Ciblas novada domes 2017.gada 19.jūnija sēdes lēmumā “ Novada domes pastāvīgo
komiteju
izveidošana” (protokols Nr.7, 3§) šādus grozījumus:
1. Izslēgt no Ciblas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas sastāva Juri Dombrovski.
2. Ievēlēt Ciblas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā deputāti Renāti
Mikaskinu.
3.Ievēlēt Ciblas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā deputāti Marinu Barkāni.
4.§
Par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas paraksta tiesībām
Ziņo: I.Birska
Lai nodrošinātu Ciblas novada domes darba nepārtrauktību un likuma „Par pašvaldībām”
62.pantā noteikto novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm- PAR - Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte
Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte Valtere, PRET –
nav, ATTURAS – Renāte Mikaskina, DOME NOLEMJ:
Noteikt paraksta tiesības Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Renātei
MIKASKINAI, personas kods 050786-12801.

5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu
Ziņo: I.Birska
Latvijas Republikas likuma „Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums”
5.pants nosaka, ka pašvaldībām 2021.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība
noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek
aprēķināta likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.
Pamatojoties uz likuma „Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 5.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina
Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte
Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
5.1. 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku
laiku 2021.gada ietvaros:
1) 31.03.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termiņu;
2) 17.05.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termiņu;
3) 16.08.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.11.2021. samaksas termiņu.
4)
5.2. Noteikt, ka 1.punktā minētie samaksas termiņi ir piemērojami visiem veiktajiem
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas termiņš ir bijis
noteikts 2021.gada ietvaros, tai skaitā arī nekustamā īpašuma nodokļa papildus aprēķiniem par
2020.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
5.3. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas termiņu izmaiņām publicēt pašvaldības tīmekļvietnē un izdevumā „Ciblas
novada ziņas”.
5.4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt lēmuma izlikšanu redzamā vietā
Ciblas novada pagastu pārvalžu ēkās.
6.§
Par 2021. gada amatu saraksta un amatalgu apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Izskatot novada pašvaldības amatu sarakstus un amatalgas 2021. gadam, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.
pantu 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 46. pantu, 24.11. 2020. MK noteikumiem Nr.
707 „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr. 656 „Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa
likmes aprēķināšanu”” ,

atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm PAR- Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina
Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aivars Rikums, Aldis Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte
Valtere, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības amatu sarakstu un amatalgas 2021. gadam saskaņā ar
pielikumu.
7.§
Par izmaiņām Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupā lēmumā
„Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
/I.Birska/
Pamatojoties uz Ciblas novada domes 2021.gada 11.janvāra lēmumu prot. Nr.1 & 2 „Ciblas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas” un ievēlēto domes priekšsēdētāju Renāti
Mikaskinu, veikt izmaiņas 2020.gada 26.novembra domes sēdes protokola Nr.18 & 5 lēmuma „Par
jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” 6.2.p.
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR-Marina Barkāne, Inese Birska, Rudīte Valtere, Ēriks
Astičs, Māris Trukšāns, Sarmīte Leščinska, Aivars Rikums, PRET-nav, ATTURAS-Renāte
Mikaskina, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupā-Renāti Mikaskinu, Ciblas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
8.§
Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
/Ziņo: I.Sprudzāne/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11.punktu, lai sniegtu atbalstu Ciblas novada mazaizsargāto
iedzīvotāju ģimenēm, ar mērķi ierobežot „Covid – 19” izplatību, atklāti un vārdiski balsojot ar 9
balsīm PAR -Renāte Mikaskina, Inese Birska, Rudīte Valtere, Sarmīte Leščinska, Ēriks Astičs, Aldis
Tihovskis, Māris Trukšāns, Aivars Rikums, Marina Barkāne, PRET –nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nodrošināt pārtikas komplektus par kopējo summu 30 EUR mēnesī katram Ciblas novada
pašvaldībā deklarētajam izglītojamajam, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās
izglītības programmu kādā no Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadā esošajām vispārējās
izglītības iestādēm attālinātā mācību procesa laikā.
2. Vienu reizi mēnesī izmaksāt kompensāciju pārtikas iegādei par katru bērnu 1,00 EUR apmērā par
vienu darba dienu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm,
kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, gadījumā, ja pirmsskolas
izglītības iestādē vai grupiņā ir noteikta karantīna.

3. Apstiprināt Kārtību, kādā mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt pašvaldības ēdināšanas
atbalstu izglītojamiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (lēmuma 1.pielikums).
4. Lēmuma izpildi nodrošināt no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sēdi slēdz plkst.10.00
Sēdi vadīja Zinaīda Pavlova
(novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja paraksts, datums)
Novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Birska
(novada domes priekšsēdētāja paraksts, datums)
Sēdi protokolēja Aina Borisovska
(novada vēlēšanu komisijas sekretāres paraksts, datums)
Kancelejas vadītājas vietniece Veronika Misane
(novada domes darbinieka, kurš formēja domes sēdes protokolu
pēc novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanas, paraksts, datums).

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 14.janvārī.

