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Ciblas novadā

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
2021.gada 09.februārī

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

Renāte Mikaskina
Ināra Soprāne

Sēdē piedalās deputāti
Renāte Mikaskina
Inese Birska
Rudīte Valtere
Ēriks Astičs
Sarmīte Leščinska
Marina Barkāne
Aldis Tihovskis
Neieradās
Māris Trukšāns
(darba darīšanās)
Aivars Rikums
(darba darīšanās)

Sēdē piedalās
1.Zinaida Pavlova-budžeta ekonomiste
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
APSTIPRINĀT SĒDES DARBA KĀRTĪBU

1.Par ‘’Saistošie noteikumi Nr.2 ’’Ciblas novada pašvaldības budžets 2021. gadam’’’’
apstiprināšanu.

2.Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
3.Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
4.Par Medību koordinācijas komisijas 11.12.2020. lēmumu
1.§
Par saistošo noteikumu Nr. 2 "Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2021. gadam"
apstiprināšanu
/Z.Pavlova/
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma ’’Par pašvaldībām’’ 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta
2.punktu, 46. pantu, saskaņā ar 29.03.1995. LR likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 16. panta
prasībām, noklausoties domes ekonomistes Z.Pavlovas ziņojumu par Ciblas novada pašvaldības 2021.
gada saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2021. gadam",
atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2021.
gadam’’ saskaņā ar pielikumu.
Uzdot novada pašvaldības ekonomistei Zinaīdai Pavlovai trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas nosūtīt rakstiski vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2.§
Par nekustamā īpašuma zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
/R.Mikaskina/
2.1.Izskatot L. L., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: ***, 2021. gada 25. janvāra iesniegumu
ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PAUGURI’’, kadastra Nr.6898-008-0047, 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 balsojot ar 7 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

2.1.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ‘’PAUGURI’’, kadastra Nr. 6898-008-0047,
Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, zemes vienību 10,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6898-003-0051 un zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0071, lai
izveidotu jaunu nekustamo īpašumu.
2.1.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 10,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-003-0051 un zemes vienības 2,9 ha platībā ar kadastra

apzīmējumu 6898-003-0071, piešķirt nosaukumu ‘’JAUNPAUGURI’’ un noteikt zemes
lietošanas mērķi -0201-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2.2.Izskatot SIA “Dizozols”, reģistrācijas Nr. 44103079618, juridiskā adrese: Beātes iela 5, Valmiera,
LV-4201, 2021. gada 25. janvāra
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma
‘’RUDZUPUĶE’’, kadastra Nr.6898-006-0020, 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 balsojot ar 7 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

2.2.1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “RUDZUPUĶE”, kadastra Nr. 6898-006-0020 , kas
atrodas Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6898-007-0006
1,5 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
2.2.2Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-007-0006, piešķirt nosaukumu ‘’MEŽA PUĶE’’ un
noteikt zemes lietošanas mērķi -0201-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
3.§
Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
/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 balsojot ar 7 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

3.1.Veikt izmaiņas 11.01.2021.domes sēdes lēmumā (protokols Nr.1, 8.§) ‘’Par ēdināšanas
atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību’’ un izteikt šādā redakcijā:
1.Nodrošināt pārtikas komplektus par kopējo summu 30 EUR mēnesī:
katram izglītojamajam, neizvērtējot ienākumus, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu
kādā no Ciblas novadā esošajām vispārējās izglītības iestādēm ar noteikumu, ka atbalsts ēdināšanai
nav saņemts citā pašvaldībā, un katram Ciblas novada pašvaldībā deklarētajam izglītojamajam,
kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam,
izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no
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, neizvērtējot atbilstību mazaizsargātu
ģimeņu statusam, gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē vai grupiņā ir noteikta karantīna.
3.Apstiprināt Kārtību, kādā 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.

4.§
Par Medību koordinācijas komisijas 11.12.2020. lēmumu
/I.Sprudzāne/
2020.gada 21.decembrī Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) Austrumlatgales
virsmežniecībā izskatīšanai saņemts Ciblas novada Medību koordinācijas komisijas 2020.gada
11.decembra sēdes protokola izraksts Nr.2 no Komisijas sēdes, kurā nolemts ierosināt VMD piešķirt
biedrībai MMK “Arbalets” 8 (astoņas) terminētas virslimita staltbriežu nomedīšanas atļaujas
pamatojoties uz Ciblas novada pašvaldībā 07.12.2020 saņemto SIA MARKOS, reģ.Nr. 42403024292
iesniegumu un dabā konstatētiem pārnadžu postījumiem SIA MARKOS piederošos īpašumos
“Bērziņi” - kadastra Nr. 68480010382 un “Lapene” - kadastra Nr. 68480010010. Minētie postījumi
raksturoti kā noēsti un izbradāti ziemas sējumi visā lauku platībā, kas sastāda 9,7 ha.
VMD Austrumlatgales virsmežniecība uzskata, ka Komisijas Lēmums ir pieņemts prettiesiski,
neievērojot normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 78.pantu VMD
Austrumlatgales virsmežniecība pieņemto Komisijas Lēmumu apstrīd pilnā apmērā
Iepazīstoties ar vēstulē minētajiem apstākļiem un pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 75.panta pirmās daļas 2., 3.punktu, 76.pantu,
atklāti balsojot ar 5 balsīm PAR – Renāte Mikaskina, Inese Birska, Marina Barkāne, Sarmīte Leščinska, Ēriks
Astičs, , PRET – nav, ATTURAS – 2- Aldis Tihovskis, Rudīte Valtere, DOME NOLEMJ:

4.1.Atcelt Ciblas novada Medību koordinācijas komisijas 2020.gada 11.decembra sēdes lēmumu
4.2.Atkārtoti izskatīt 07.12.2020. SIA Markos, reģ.Nr. 42403024292. Iesniegumu par medījamo
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

Sēdi beidz plkst. 14.30.
Sēdi vadīja :

Renāte Mikaskina

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2021.gada 15. februārī.

