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Trīs dienas – no 7. līdz 9. jūlijam –
norisinājās dažādi Ciblas novada svētku pasākumi.
Piektdiena bija atvēlēta sportiskām aktivitātēm, notika divi komandu spēļu turnīri.
Sestdien Blontos notika līdz šim nebijusi
pagastu dižošanās, viesmākslinieku koncerts un balle. Savukārt svētdien Pušmucovā notika svētku dievkalpojums. Novada svētki noslēdzās ar zirgu rikšošanas
sacensībām.
Visi pieci pagasti bija labi sagatavojušies, lai iespējami iespaidīgi padižotos ar
saviem amatu pratējiem, muzikantiem,
dziedātājiem un dejotājiem. Ikviens varēja
iegādāties gan gardumus, gan adītas zeķes,
austus grīdceliņus un citus lietišķās mākslas izstrādājumus. Dziedāja un muzicēja

folkloras kopas, uzstājās deju kolektīvi.
Ļoti asprātīgi visus pagastus centās apdziedāt Līdumnieku ļaudis. Bija padomāts
arī par nelielām izklaidēm. Un, protams,
bija vizināšanās krāšņā zirga pajūgā!
Pēc pāris stundu lustēm laukumā pie
Blontu Tautas nama, tā zāle piepildījās ar
ļaudīm, kas vēlējās baudīt Latvijā slavenu
dziedātāju un aktieru sniegumu programmā „Kungi uzlūdz dāmas”. Skanēja tautā
iemīļotas un populāras dziesmas, dzirkstīja humors. Novada ļaudīm un viesiem ļoti
patika! Šī koncerta starplaikā tika godināti
pašvaldības konkursa „Ciblas novada sakoptākā sēta 2017” dalībnieki un laureāti.
Svētku vakars noslēdzās ar balli, ko spēlēja grupa no Bērzgales „Ezers”.
Par citām svētku norisēm
lasiet nākamajās lappusēs

23. jūlijā plkst. 15.00 Blontu Tautas namā —
Bērnības svētki.
Uz tiem aicinati 2013. gada dzimuši berni no Blontu, Ciblaš, Līdumnieku
un Zvirgzdeneš pagašta.
30. jūlijā plkst. 12.00 Bērnības svētki notiks Pušmucovas TN —
Pušmucovaš pagašta dzīvojošajiem mazuliem (2013. g.).
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Pušmucovā atklāts bērnu rotaļu laukums

Veiksmīgi noslēdzies ES finansētais
projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā”.
7. jūlijā, skanot mūzikai un apsveikuma runām, svinīgi tika atklāts jaunais
bērnu rotaļu laukums Pušmucovas ciemā. Tas atrodas starp daudzdzīvokļu
mājām Mežmalas ielā, ir ērti pieejams.
Spriežot pēc atklāšanas laikā valdošās
sajūsmas, tā būs iecienīta bērnu atpūtas
vieta.
Par īpašu noskaņu laukuma atklāšanā
parūpējās Pušmucovas pagasta pārvalde,
gādājot nelielu cienastu bērniem – sulu
un saldumus, un Pušmucovas Tautas
nams, nodrošinot muzikālo fonu. Bet jo
labi atklāšanā jutās Pepija (Elvīra Rimicāne), kas kopā ar bērniem iemēģināja
visas rotaļlaukuma konstrukcijas: šūpoles, rotaļu mājiņu, atsperšūpoles, smilškasti, balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem, rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli. Atklāšanas ceremonijā bija
arī salūts! Gaisā pacēlās daudzi jo daudzi ziepju burbuļi.
Pasūtot konstrukcijas, ir
domāts gan par mazuļiem,
kuri tik tikko sāk spert
pirmos soļus, gan par tīņiem, kam gribas kādas
asākas izjūtas. Laukums
noderēs arī sportisku iemaņu izkopšanai – lielākie
puiši labprāt kavējās pie
dinozaura, uz kura ierīkots
basketbola grozs.
Ir jauki, ka laukuma malās izvietoti ērti soli ar

atzveltnēm, kur bērnu rotaļu laikā var
pasēdēt vecāki un vecvecāki.
Konstrukcijas ir gatavojis uzņēmums
no Jēkabpils – SIA „MK dizains”. Tā
darbinieki, vairākas lietainas dienas strādāja, uzstādot konstrukcijas. Pirms tam
pašvaldības komunālā dienesta vīri nolīdzināja laukumu (pirms tam tika nojaukta veca māja), saveda smiltis.
Pašvaldības īstenotā LEADER projekta Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003
„Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā” attiecināmās izmaksas ir
14759,58 eiro. Eiropas Savienības finansējums projektam — 13283,60 eiro.
Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014-2020. gadam apakšpasākumam
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projekta vadītāja – Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.

2. lappuse

Ir sākusies
dabas skaitīšana
Visā Latvijā
atklāta dabas
skaitīšana —
Eiropas Savienības nozīmes īpaši
aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu
izplatības un kvalitātes apzināšana.
Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada
nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības
pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan valsts,
gan privātajās zemēs.
Tiks pārbaudītas tikai tās teritorijas,
kurās potenciāli iespējama aizsargājama
biotopa sastopamība. Dabas aizsardzības
pārvalde ir noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas
vērtību esamību, piemēram: intensīvi
apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;
apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas
teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā;
teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau
ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri u.c.).
Gan pašvaldībām, gan privāto zemju
īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem),
kuru īpašumos plānota dabas vērtību
apzināšana, pirms noteikto teritoriju
apsekošanas tiks izsūtītas informatīvas
vēstules. Arī ja dabas skaitīšanas laikā
būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks par to tiks rakstiski informēts.
Biotopu kartēšanu veiks eksperti, kuri
dabā apsekos teritoriju, aizpildīs anketu
un kartē iezīmēs konstatētā biotopa robežu. Visiem ekspertiem līdzi jābūt Dabas aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām.
Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb
“Dabas skaitīšana” ietvaros.
Plašāk: www.skaitamdabu.gov.lv
Nodarbinātības
valsts
aģentūra
(NVA) līdz šī gada 18. jūlijam (termiņš
pagarināts) pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai ES fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.
Plašāka informācija — NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem“.
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Deputāti domes sēdē skatījuši dažādus jautājumus
29. jūnijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā
deputāti skatīja 13 jautājumus.
Tika apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”, līdz ar to spēku zaudē 2013. gadā apstiprinātais nolikums. Saskaņā ar
domes lēmumu, šis dokuments tiek publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā un pagastu pārvaldēs.

Veikta budžeta izdevumu
pārdale
Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināti grozījumi pašvaldības šī gada budžetā.
Nolemts apstiprināt Ciblas novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
izmaiņas kopsummā 25 200 eiro apmērā. Grozījumi bija nepieciešami galvenokārt, lai iegādātos kravas automašīnu un
autobusu, tāpēc no rezerves fonda budžeta izdevumu sadaļā tika novirzīti
17,5 tūkst. eiro.
Izmaiņas veiktas, nepārsniedzot plānoto budžeta izdevumu apjomu, bet, veicot
izdevumu pārdali ekonomiskās klasifikācijas kodos.
Izsolē – autobuss un
kravas auto
Domes sēdē tika nolemts izsludināt
divu transportlīdzekļu izsoles. Atsavināt
nolemts autobusu Mercedes Benz Intouro HN 8488 un kravas automašīnu
GAZ-3507 BU 6929. Tika apstiprināti
izsoļu noteikumi (publicēti pašvaldības
mājaslapā www.ciblasnovads.lv).
Šīs mantas nosacīto cenu noteiks sertificēts vērtētājs.

Jau informējām, ka pašvaldība komu- ba traucējumiem;
nālā dienesta vajadzībām ir iegādājusies
10.4. speciālās pamatizglītības proglietotu kravas automašīnu VOLVO. Drīz rammu izglītojamajiem ar mācīšanās
pēc tam – arī autobusu, kas nepiecieša- traucējumiem”
mas Pušmucovas pamatskolas skolēnu
Dažādi jautājumi
pārvadāšanai. Iepriekš šim mērķim lietoPamatojoties
uz Adresācijas noteikutie transportlīdzekļi tiks pārdoti izsolē.
miem, vienai apbūvētai zemes vienībai
J. Dombrovskis izvirzīts
Līdumniekos piešķirta adrese, savukārt
LPR Attīstības padomei
cita adrese Zvirgzdenes pagastā dzēsta,
Izskatot Latgales plānošanas reģiona jo Kadastra informācijas sistēmā tā nav
vēstuli, nolemts izvirzīt deputātu Juri piesaistīta nevienam objektam.
Dombrovski Latgales plānošanas reģiIzskatīti 3 iesniegumi par zemes vienīona Attīstības padomei.
bu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Atbilstoši Latgales plānošanas reģiona
jaunajiem īpašumiem.
(LPR) nolikuma 9. punktam, LPR pašApmierināti 3 personu lūgumi par nevaldību priekšsēdētāju kopsapulce LPR
lielu
pašvaldībai piekritīgu zemes vienīAttīstības padomes locekļus ievēlē, ievēbu
(līdz
0,5 ha) piešķiršanu nomā uz 10
rojot šādu pārstāvības principu: pa viegadiem.
nam vietējo pašvaldību deputātam no
Mainīts kādas zemes vienības lietošaDaugavpils un Rēzeknes pilsētām un no
nas
mērķis – rūpnieciskās ražošanas
katra LPR ietilpstošā novada vietējām
pašvaldībām, kurus kopsapulcei apstipri- uzņēmumu apbūve.
Reaģējot uz zvērinātā tiesu izpildītāja
nāšanai izvirza attiecīgās pašvaldības
vēstuli, dome lēma par nekustamā īpašudome.
ma nodokļa parāda 587,71 eiro apmērā
Vidusskola piedāvās
piedziņu no V. M., piedziņu vēršot uz
4 programmas
parādniekam piederošo nekustamo īpaNolemts veikt grozījumus Ciblas višumu Zvirgzdenes pagastā.
dusskolas Nolikumā, izsakot 1.3. nodaNolemts anulēt D.L. deklarēto dzīvesļas 10. punktu šādā redakcijā:
vietu
Ciblā.
„10. Skola piedāvā un īsteno šādas
Nolemts
domes
priekšsēdētājam
licencētās programmas:
10.1. vispārējās pamatizglītības (1.-9. J.Dombrovskim piešķirt ikgadējo atvaļinājumu: no 10. līdz 23. jūlijam, no 7.
klasēm) izglītības programmu;
10.2. vispārējās vidējās izglītības vis- līdz 20. augustam un no 4. līdz 12. seppārizglītojošā virziena izglītības prog- tembrim; kā arī izmaksāt atvaļinājuma
pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas.
rammu;
10.3. speciālās pamatizglītības prog- Atvaļinājuma laikā viņu aizvieto domes
rammu izglītojamajiem ar garīgās attīstī- priekšsēdētāja vietniece Inese Birska.

Parakstīts līgums par projekta īstenošanu
Ciblas novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā” īstenošanu. Projektu plānots īstenot līdz
2019. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis — uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Ciblas novada iedzīvotajiem, īstenojot pasākumus Ciblas novada teritorija un
iesaistot projekta pasākumos vismaz 589 iedzīvotājus. Projekta paredzēts iesaistīt 509 iedzīvotājus veselības veicināšanas
pasākumos un 80 iedzīvotājus slimību profilakses pasākumos.
Galvenās projekta aktivitātes:
1) slimību profilakses pasākumi;
2) veselības veicinošie pasākumi: nometnes bērniem, peldētapmacības bērniem, lekciju un semināru cikli par veselību,
vingrošanas grūtniecēm un bērniem, nūjošanas nodarbības
senioriem, psihologa konsultācijas vecākiem un bērniem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 38 969,00, no tiem
85% jeb EUR 33 123,65 ir Eiropas Sociālā fonda līdzekļi un
15 % jeb EUR 5845,35 ir Valsts budžeta finansējums.
Dalība visos projekta pasākumos ir bezmaksas. Aicinām
iedzīvotāju sekot līdzi pasākumiem un aktīvi piedalīties tajos.
Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/
I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.
pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
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Ciblas vidusskola nodrošina vispārējo un interešu izglītību
Par Ciblas vidusskolas sasniegumiem mācību un
interešu izglītības jomā 2016./2017. māc. gadā informē skolas direktores vietniece Ināra Evertovska.
Ciblas vidusskola nodrošina vispārējās pamatizglītības
(1.-9. klasēm) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, kā arī speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās
attīstība traucējumiem. Sākot no jaunā mācību gada,
plānots īstenot vēl vienu speciālās pamatizglītības programmu – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Ciblas vidusskolā aizvadīto mācību gadu noslēdza 126
audzēkņi. Skolas 9. klasi absolvēja 13, bet 12. klasi – 9
skolēni.
Centralizētos eksāmenus (CE) kārtoja 8 vidusskolas
absolventi. CE rezultāti jau vairākus gadus tiek izteikti
procentos (%). Lai saņemtu sertifikātu, eksāmena rezultāts nedrīkst būt zemāks par 5%. Vidusskolas absolventam obligāti jākārto eksāmens latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā, pārējie – izvēles eksāmeni.
Visi, kas Ciblas vidusskolā šogad kārtoja CE, ieguva
attiecīgus sertifikātus, turklāt konstatējām – neviens
skolēns nevienā eksāmenā nav saņēmis vērtējumu zem
10%. Šāda situācija bija arī pērn. Turklāt procentuālie
rādītāji Ciblas vidusskolā atbilst valsts vidējam līmenim, un pērn mūsu absolventi uzrādīja pat augstākus
rezultātus nekā vidēji Latvijā.
Šī mācību gada laikā Ciblas vidusskolas 11. un 12.
klases skolēniem, kam mācību gada laikā palika 18 gadi, bija iespēja mācīties autovadītāju kursos un iegūt
autovadītāja apliecību. Šo iespēju izmantoja 11 skolēni,
un šobrīd autovadītāja apliecību ir ieguvuši 6 skolēni,
pārējie vēl turpina kārtot eksāmenu.
21 mūsu skolas audzēknis (5. - 12. kl.) ar labiem rezultātiem piedalījās Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu
apvienības, Latgales novada atklātajās, atklātajās un
Valsts olimpiādēs. Vairāki skolēni labus rezultātus uzrādīja pat 6 - 8 olimpiādēs. Sekmīgākie un aktīvākie skolēni tika godināti un naudas balvas saņēma pasākumā
“Par skolas godu”.
Ciblas vidusskolā interešu izglītības programmas
izstrādātas tā, lai sniegtu ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. Skolā darbojas 14 interešu
izglītības pulciņi:
- Sporta jomā: sporta spēles (8.-12. kl.); tautas bumba
(3.-5. kl.); koriģējošā vingrošana (1.-5. kl.); sporta pulciņš (1.-2. kl.); spēles un rotaļas (1.-2. kl.);
- muzikālie: koris (2.-4. kl.); vokālais ansamblis
“Pogas” (5.-8. kl.), folkloras kopa “Ilžeņa” (2.-4. kl.un
5.-8. kl.);
- Rokdarbu jomā: “Jaunie amatnieki”, radošie darbi
telpu noformējumam;
- tautas dejas;
- mazpulki;
- novadpētniecības pulciņš.
Ļoti labus rezultātus valsts mērogā uzrādīja folkloras
kopa “Ilžeņa”, ko vada skolotāja Dzintra Toporkova.
Piedaloties LEADER projektu konkursā, „Ilžeņa” ir
iegādājusies mūzikas instrumentus, būs arī jauni tērpi.

Ciblas vidusskolas 9. klasi šogad absolvēja 13 skolēni:
Līga Bauska, Endija Donska, Diāna Jegorova, Dairis Jegorovs,
Kristaps Jegorovs, Renārs Karaševskis, Gunita Maļavkina,
Maksims Petrovskis, Leons Rivčs, Santa Solovjova,
Laima Sprūža, Alīna Žagņevska, Lauris Žubulis.
Klases audzinātāja – Alla Kalvīte.

Ciblas vidusskolas 12. klasi šogad absolvēja 9 skolēni:
Raivis Kozlovskis, Guntars Ļagušniks, Artjoms Purins,
Valērija Rasuma, Renārs Romanovs, Laine Rutka,
Iluta Sidarāne, Verners Valters, Lauris Vonogs.
Klases audzinātāja – Daina Purina.

Šobrīd Ciblas vidusskola jau gatavojas
jaunajam mācību gadam,
notiek skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs.
Ļoti ceram, ka skolēnu skaits būs pietiekams un klases
tiks nokomplektētas. Gaidām jaunus skolēnus!
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Tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze
Ciblas vidusskolā ir jāveic dažādi
darbi, lai uzturētu un uzlabotu mācību tehnisko bāzi, lai uzturētu skolas
ēku labā līmenī – saimnieciskie darbi.
Par svarīgākajiem no tiem informē
skolas direktore Sarmīte LEŠČINSKA: – Mācību gada sākumā – oktobrī
– tika izbūvēta notekūdeņu kanalizācija
(SIA „Dald”). Ir izstrādāts būvprojekts
sporta laukuma renovācijai.
Esam trīs klašu telpās uzstādījuši īpašus mērinstrumentus, īstenojot Stradiņa
Universitātes Darba drošības un aizsardzības institūta projektu „Radona monitorings”.
Skolas virtuvē uzstādīta jauna plīts, tā
izmaksāja 1000 eiro.

26 ģimenes ar īpašu statusu
(maznodrošinātas un daudzbērnu) ir
ieguvušas lietotus datorus, pateicoties
sadarbībai ar biedrību „Gloria Patre”.
Vasarā kosmētiskais remonts tiks
veikts 3 kabinetos (griestu balsināšana,
sienu krāsošana, linoleja ieklāšana uz
grīdas. Bez tam vienu kabinetu paredzēts aprīkot ar jaunām mēbelēm
(soliem, tāfeli un skolotāju galdu).
Skolas virtuvē tiks ierīkota ventilācijas
sistēma. Savukārt ķīmijas kabinetā un
zēnu mājturības kabinetā tiks uzstādīti
karstā ūdens boileri.
Jūnijā realizēts pašvaldības finansētais
jauniešu projekts „Ugunskura vietas
labiekārtošana pie Ciblas vidusskolas”.

Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana
Ciblas vidusskolas pedagogi savas
profesionālās zināšanas un iemaņas pilnveido dažādās apmācības programmās.
Ir kursi, ko skolotāji apmeklē individuāli. Bet ir daži kursi, kuros mācās viss
vai gandrīz viss pedagogu kolektīvs.
Piemēram, 1. jūnijā Ciblas vidusskolā
tika īstenoti A programmas kursi
„Patriotiskā audzināšana – mērķtiecīgi
vadīts process klases stundās un ārpusklases nodarbībās”. Kursos piedalījās
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolotāji (saņēma kursu aplie-

cību par 6 st.). Lektores bija Ciblas vidusskolas skolotājas D. Piterāne,
M.Loce un R. Trukšāne.
Vasarā licencēšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā tiks iesniegta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Oktobrī visi skolotāji apmeklēs Rēzeknes internātpamatskolas attīstības centra
kursus „Individualizēta pedagoģiskā
procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”.
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10 mācībās labākie
Ciblas vidusskolas audzēkņi
Izabella STELIKOVA (8. kl.) – vidējā
atzīme 8,56;
Amanda PLUCE (8. kl.) – vid. atzīme
8,56;
Amanta TUTINA (7. kl.) – vid. atzīme
8,73;
Lauris VONOGS (12. kl.) – vid. atzīme
8,81;
Linards SADOVSKIS (10. kl.) – vid.
atzīme 8,94;
Inta SEIMUŠKINA (5. kl.) – vid. atzīme
9,27;
Dženeta GUCĀNE (6. kl.) – vid. atzīme
9,29;
Sanda AUGUSTOVA (6. kl.) – vid. atzīme 9,43;
Elīza Paula IVANOVA (7. kl.) – vid.
atzīme 9,47. Viņai piešķita nominācija
“Labākais mācībās”, naudas balva 20 €.
Arvis ŠMATS (11. kl.) – vid. atzīme
9,59. Viņam piešķita nominācija “Vislabākais mācībās”, naudas balva 30 €.
Antra TOPORKOVA (5. kl.) – vid.
atzīme 9,91. Viņai piešķita nominācija
“Visvislabākais mācībās”, naudas balva
50 €.
Nominācija ”Labākais sportā” –
Raivis Kozlovskis (12. kl.), naudas balva
30 €.

Dalība ZZ Čempionātā saliedēja un sajūsmināja!
Mācību gada noslēgumā, 27. maijā,
Ciblas vidusskolas 7. klases audzēkņi
piedalījās aizraujošajā ZZ Čempionāta finālā Jūrmalā, kur par kāroto uzvarētāja titulu cīnījās 180 komandas,
pārstāvot visus Latvijas reģionus.
Ciblas vidusskolas 7. klases audzinātāja Renāte Mikaskina stāsta, ka, izpildot
radošu mājas darbu, ikviena Latvijas
klase varēja pieteikt savu dalību populārajā ZZ čempionātā. Pēc žūrijas vērtējuma, klases tika izvirzītas pusfināliem
Daugavpilī, Liepājā, Valmierā un digitālajam pusfinālam, kurā iekļuva Ciblas
vidusskolas 7. klase un 10. klase. Digitālajā pusfinālā skolēniem bija jāizpilda 8
dažādi uzdevumi – jāuzceļ tornis no
makaroniem, jāuzmin dziesmas, jāizvērtē elektrodrošības situācijas, jāatbild uz
jautājumiem par slimībām, jāizdomā
radoši apraksti, jānofilmē video par doto
tēmu, jāatbild uz matemātikas un finanšu jautājumiem, turklāt daļu no tā visa
bija jāveic katram klases skolēnam individuāli.

R. Mikaskina: –
Dalības process bija
tik tiešām neparasts
un interesants. Kopumā konkursam pieteicās 1685 klases, no
kurām
pusfināliem
izvirzīja 1220 klases,
bet startēt finālā Jūrmalā 27.05.2017. tiesības ieguva vien 180
klases, starp kurām
bijām arī mēs – Ciblas
vidusskolas 7. klase.
Arī finālā mūs gaidīja
daudz un dažādi neparasti, sportiski,
jautri un izzinoši uzdevumi: stafetes,
kāpšana tornī, nestandarta volejbols,
prāta spēles. Lai arī laikapstākļi bija
salīdzinoši vēsi un pēc pārbaudījumiem
visi bijām izmirkuši jūras ūdenī, klases
kolektīvā bija jūtama saliedētība, interese un sajūsma par visām aktivitātēm.
Piedalījāmies pirmoreiz, bet noteikti ne
pēdējo. Paldies Ciblas novada pašvaldī-

bai par transporta nodrošināšanu tālajā
braucienā!
ZZ Čempionāta galvenais mērķis ir
veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un
draudzību Latvijas skolēnu vidū, kā arī
popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū. Šīs vērienīgās
un populārās sacensības jau 11 gadus
atbalsta un organizē telekomunikāciju
uzņēmums “Tele2” un “Zelta Zivtiņa”.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Saistošie noteikumi Nr.2 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS,
PAŠVALDĪBAS DOMES UN
ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA
1. Ciblas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
1.1. Blontu pagasts;
1.2. Ciblas pagasts;
1.3. Līdumnieku pagasts;
1.4. Pušmucovas pagasts;
1.5. Zvirgzdenes pagasts.
2.Ciblas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Blontu
ciems.
3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Ciblas novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir
atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
4. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumam sastāv no 9 deputātiem.
5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:
5.1. pastāvīgo finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;
5.2. pastāvīgo sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā;
6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
6.1. Ciblas novada pašvaldība;
6.2. Ciblas pagasta pārvalde;
6.3. Līdumnieku pagasta pārvalde;
6.4. Zvirgzdenes pagasta pārvalde;
6.5. Pušmucovas pagasta pārvalde.
6.6. Ciblas vidusskola;
6.7. Pušmucovas pamatskola;
6.8. Ezezsalas internātpamatskola;
6.9. Blontu pirmskolas izglītības iestāde;
6.10. Ciblas pirmskolas izglītības iestāde;
6.11. Ciblas bibliotēka;
6.12. Felicianovas bibliotēka;
6.13. Līdumnieku bibliotēka;
6.14. Blontu bibliotēka;
6.15. Pušmucovas bibliotēka;
6.16. Zvirgzdenes bibliotēka;
6.17. Blontu feldšeru un vecmāšu punkts;
6.18. Ciblas feldšeru un vecmāšu punkts;
6.19. Līdumnieku feldšeru un vecmāšu punkts;
6.20. Lucmuižas feldšeru un vecmāšu punkts;
6.21. Pušmucovas feldšeru un vecmāšu punkts;
6.22. Ciblas Tautas nams;
6.23. Blontu Tautas nams;
6.24. Pušmucovas Tautas nams;
6.25. Zvirgzdenes Tautas nams;
6.26. Sociālais dienests;
6.27. Ciblas novada bāriņtiesa;
6.28. Jauniešu centrs;
6.29. Ciblas novada sporta komplekss;
7. Ciblas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldības centrālā administrācija) ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
7.1. Klientu apkalpošanas centra (KAC);
7.2. Kancelejas;

APSTIPRINĀTI ar Ciblas novada domes
2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§)
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1.p. 24.pantu
7.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
7.4. Attīstības nodaļas;
7.5. Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas;
7.6. Komunālās saimniecības nodaļas.
8. Pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs ir pašvaldības
izpilddirektors.
9. Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Centrālās administrācijas nodaļas darbojas, pamatojoties uz pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu un pašvaldības izpilddirektora (administrācijas vadītāja) apstiprinātiem centrālās administrācijas nodaļu nolikumiem.
10.Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādā privātā kapitālsabiedrībā:
10.1. SIA “ALAAS”
11. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
11.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
11.2. biedrībā „Ludzas rajona partnerība” ;
11.3.biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”.
12. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības
teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagasta pārvaldes:
12.1.Zvirgzdenes pagasta pārvalde ;
12.2. Pušmucovas pagasta pārvalde;
12.3. Ciblas pagasta pārvalde;
12.4. Līdumnieku pagasta pārvalde.
13. Pagasta pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata
dome. Priekšlikumus par pagasta pārvaldes vadītāju kandidatūrām iesniedz domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāti, izpilddirektors. Pagasta pārvaldes vadītājs nedrīkst būt domes deputāts. Pagasta pārvaldes vadītājs ir padots
novada pašvaldības izpilddirektoram.
14. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
14.1. vēlēšanu komisiju;
14.2. administratīvo komisiju;
14.3. iepirkumu komisiju;
14.4. pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju;
14.5. dzīvokļu komisiju;
14.6. apbalvošanas komisiju;
14.7. komisiju pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās
lietošanas laika noteikšanai;
14.8. ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju;
14.9. medību koordinācijas komisiju;
14.10. Ciblas novada zemes tirgus administrēšanas komisiju;
14.11. interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju
14.12. valsts budžeta mērķdotācijas Ciblas novada pirmsskolas (bērnu no 5 gadu vecuma), vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales komisiju.
15. Komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts
nolikums. Nolikumā norāda:
15.1. komisijas izveidošanas kārtību;
15.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja
tāds ir;
15.3. komisijas kompetenci;
15.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas
kārtību;

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Saistošie noteikumi Nr.2 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
15.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija.
16. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu
atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un
darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās
darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata, vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

20.4. pēc komisiju un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju, darba grupu sēžu norises vietu un laiku;
20.5. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot
darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
20.6. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti
pašvaldības struktūrvienībās;
20.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA,
20.8. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA
21. Pašvaldības izpilddirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata
UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS
dome. Priekšlikumus par izpilddirektoru kandidatūrām iesniedz
17. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāti.
Domes priekšsēdētājs:
Izpilddirektora prombūtnes laikā domes priekšsēdētājs norīko
17.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtī- izpilddirektora vietas izpildītāju pienākumu veikšanai. Pašvaldībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;
bas izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs
17.2. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldī- par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
bām, kā arī juridiskām un fiziskām personām Latvijas Republikā Pašvaldības izpilddirektors:
un ārvalstīs;
21.1. atbild par visas pašvaldības izpildinstitūcijas darbu,
17.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi;
17.4. domes vārdā paraksta līgumus, finanšu un citus juridis21.2. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu
kos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;
un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un
17.5. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;
likvidēšanu;
17.6. vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
21.3. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata paš17.7. vada finanšu komitejas darbu;
valdības iestāžu vadītājus;
17.8. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastā21.4. veic pagastu teritoriālajās vienībās izvietoto pašvaldīvīgajās komitejās un komisijās, valdēs, padomēs un darba grupās;
bas iestāžu darbības un sniegto pakalpojumu un informācijas
17.9. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amat- pieejamības pārraudzību;
personu iesniegumus;
21.5. dod saistošos rīkojumus, darba uzdevumus un izdod
17.10. atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organi- pilnvaras, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā
zāciju un vadību;
arī pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem;
17.11. domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu
21.6. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu
un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar fiziskām nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
un juridiskām personām;
21.7. organizē, vada un kontrolē domes lēmumu, rīkojumu,
17.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena saistošo noteikumu un noteikumu izpildi savas pakļautības un
no pusēm ir dome;
pārraudzības sfērā;
17.13. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un paš21.8. ierosina grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos
valdības institūciju darbību;
vai jaunu saistošo noteikumu izdošanu
17.14. koordinē starptautisko sadarbību;
21.9. organizē pašvaldības publiskā pārskata un budžeta pro17.15. organizē pašvaldības iesaistīšanos dažādās starppaš- jektu izstrādi;
valdību, valsts un nevalstiskās programmās, sadarbojas ar neval21.10. kontrolē pašvaldības teritorijā esošās infrastruktūras,
stiskām organizācijām;
dabas resursu, kultūrvēsturisko, dabas un citu tūrisma objektu
17.16. organizē sadarbību ar pašvaldības komersantiem un uzturēšanu, apsaimniekošanu un saglabāšanu;
saimnieciskās darbības veicējiem;
21.11. organizē un pārzina pašvaldības īpašuma pārvaldi, to
17.17. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas izmantošanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs;
darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un pašvaldības amatpersonām;
21.12. organizē informācijas aprites darbu pašvaldībā, koordi17.18. saskaņo pašvaldības izpilddirektora lēmumus par paš- nē informatīvo sistēmu un tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu,
valdības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu kā arī koordinē datu bāzu uzturēšanu un lietošanu, atbild par
no darba;
personas datu aizsardzību;
17.19. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas
21.13. organizē pašvaldības iepirkumu funkciju izpildi pašun materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
valdības administratīvajā teritorijā izvietotās iestādēs;
17.20. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru
21.14. apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, šajā nolikumā
kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.
noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resur18.Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.
siem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziska19.Domes priekšsēdētāja vietnieka amats nav algots.
jām personām;
20. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
21.15. organizē un kontrolē līgumsaistību izpildi;
20.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūt21.16. regulāri seko apstiprinātā budžeta faktiskajam izlietones laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus liku- jumam;
mā paredzētajos gadījumos;
21.17. organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai
20.2. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības;
institūciju darbību pakalpojumu sniegšanai pagastu pārvaldēs;
21.18.pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekš20.3. koordinē komisiju un darba grupu darbību;
sēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un
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materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
21.19. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās
komitejās;
21.20. piedalās komiteju sēdēs un sniedz informāciju un paskaidrojumus par tajās izskatāmajiem jautājumiem;
21.21. ziņo domei par administrācijas un iestāžu darbu, kā arī
pēc domes, priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieku pieprasījuma
sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
21.22. īsteno pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci;
21.23. atbilstoši domes apstiprinātajam administrācijas skaitliskajam sastāvam, darba algas fondam un darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumam pieņem darbā un atbrīvo no darba
pašvaldības administrācijas darbiniekus, to saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju, realizē darba devēja pienākumus un tiesības saskaņā ar Darba likuma prasībām;
21.24. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;
21.25.ir tiesīgs administrācijas ikdienas funkciju un atsevišķu
pašvaldības uzdevumu veikšanai izveidot un likvidēt darba grupas un komisijas;
21.26. nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieku lietošanā nodotās mantas uzskaiti un apstākļus tās saglabāšanai;
21.27. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu
pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošo lietu
savā kompetencē;
21.28. apstiprina administrācijas nodaļu nolikumus un izdod
citus iekšējos normatīvos aktus – instrukcijas, noteikumus, nolikumus u.c.;
21.29. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos,
ziņo domei par administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
21.30. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.
22. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības
domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē dokumentācijas un
materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanaspieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes
priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un
Grāmatvedības nodaļas pārstāvis.
23. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu
pienākumu pildīšanu saskaņā ar “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā”.
III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE,
TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS
24. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka
deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja
domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.
25. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, ievēl
komitejas locekļi no sava vidus balsojot. Finanšu komiteju vada
domes priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētājs un tā vietnieks
nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.
26. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem,
nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja:
26.1.nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu,
izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta

priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
26.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja
netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
26.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu
resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo
lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
26.4. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi,
iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam,
1.oktobrim un 1. janvārim;
26.5. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
26.6. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
26.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus
un projektus;
26.8. analizē pašvaldības bilances un gada pārskatus;
26.9.kontrolē pašvaldības darbu ar kreditoriem un debitoriem;
26.10. sniedz atzinumus par nekustamā īpašuma nodokļa
termiņu pagarinājumiem un atvieglojumiem un pašvaldības nodevu atvieglojumiem;
26.11. sniedz atzinumus par atvaļinājumu un komandējumu
piešķiršanu domes priekšsēdētājam un vietniekiem;
26.12. sniedz priekšlikumus par kārtību rīcībai ar pašvaldības
mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības vajadzībām;
26.13. izskata un akceptē administrācijas un pašvaldību iestāžu koplīgumu projektus;
26.14. sagatavo savā kompetencē esošos jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
26.15. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā
nolikumā noteiktos pienākumus.
27. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
27.1. par sociālo palīdzību;
27.2. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
27.3. par veselības aprūpi un aizsardzību;
27.4. kultūras pieminekļu uzturēšanu;
27.5. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
27.6. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
27.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu
pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
27.8. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domei konkrētās
jomas attīstības stratēģiju;
27.9. apstiprina kopējo pašvaldības sporta un kultūras pasākumu plānu;
27.10. analizē un sniedz priekšlikumus pašvaldības izpilddirektoram un domei par pirmsskolas izglītības iestādēm, skolas
vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti un nodrošināšanu ar vietām
izglītības iestādēs, šo iestāžu izveidošanu un darbības nodrošināšanu;
27.11. nosaka kultūras, izglītības, tūrisma un sporta īstermiņa
un ilgtermiņa attīstības pamatprincipus pašvaldībā;
27.12. veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā
nolikumā noteiktos pienākumus.
28. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus
pienākumus, ir tiesības:
28.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas
nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;
28.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un ka-
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pitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.
29.Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un
pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.
30. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens deputāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Visās komitejās papildus
informācijas sniegšanai par izskatāmiem jautājumiem piedalās
izpilddirektors. Ar komitejas sēdes darba nodrošināšanu nesaistītos video un audio ierakstus sēžu zālē var atļaut tikai komitejas
priekšsēdētājs.
31. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai
ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības, un komitejas sēdē piedalās tikai tās
personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.
32. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Kopīgās komitejas
sēdes vada domes priekšsēdētājs, ja komiteju priekšsēdētāji nevienojas citādi.
33. Pēc komitejas priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma var sasaukt komitejas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes sasauc 24 (divdesmit četru)
stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
34. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas
priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot
pašvaldības administrācijas kancelejas vadītājam. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes.
35. Kanceleja nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:
35.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un
ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;
35.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai
komiteju sēdēs;
35.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo
komitejas sēžu protokolus;
35.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas
tiek izskatīti komitejā;
35.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un
nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;
35.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
35.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja uzdevumā.
36. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var
ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas
priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.
37. Komitejas priekšsēdētājs
37.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
37.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
37.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
37.4. pārstāv komitejas viedokli domes) sēdēs, komisijās un
citās institūcijās;
37.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
38. Par komiteju sēžu vietu un laiku kancelejas atbildīgais darbinieks informē deputātus telefoniski un ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās komitejas sēdes, par
darba kārtību - ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms kārtējās komitejas sēdes. Par ārkārtējās komitejas sēdes vietu, laiku un darba
kārtību kancelejas atbildīgais darbinieks informē deputātus telefoniski un ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtējās komitejas sēdes.
39. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk

nekā puse no komitejas sastāva.
40. Komiteja lēmumus pieņem balsojot. Balsošana ir atklāta un
vārdiska paceļot roku. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo
locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās
vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss.
41. Komiteju sēdēs nepiedalīties balsošanā deputāts ir tiesīgs
tikai likumā „Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētajos gadījumos, par nepiedalīšanās iemesliem informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas uzsākšanas.
Nepiedalīšanās balsošanas iemesls tiek fiksēts komiteju sēdes
protokolā.
42. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek fiksēts katra
deputāta balsojums par attiecīgo jautājumu. Ja komitejas loceklis
nepiekrīt protokolā rakstītajam par izskatāmo jautājumu, viņš
rakstveidā var iesniegt sava viedokļa izklāstu, ko pievieno protokolam. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.
43. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums,
tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne
ātrāk kā pēc 3 (trim) un ne vēlāk kā pēc 7 (septiņām) dienām. Ja
uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.
44. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas
loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti
katrā konkrētā gadījumā.
45. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar
pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku
(ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās
pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos
pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai tā
vietnieku un izpilddirektoru.
IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU
SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA
46. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs.
Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas
iepriekš ir izskatīts kādā no komiteju sēdēm vai kas iesniegts
domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās
domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā
likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā lemj dome.
47. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt
norādītam:
47.1. lēmuma projekta nosaukumam, kas nepārprotami norāda
uz lēmuma saturu;
47.2. pamatojumam, atsaucei uz normatīvajiem aktiem;
47.3. lēmuma tekstam (nepieciešamības gadījumā norādot
lēmuma izpildes termiņu un atbildīgo par izpildi);
47.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes
nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
47.5. priekšlikumiem par attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto lēmumu vai rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem vai
to grozīšanu;
47.6. priekšlikumiem par lēmuma spēkā stāšanās kārtību;
47.7. norādei, ja lēmuma projektā ir ierobežotas pieejamības
informācija;
47.8. norādei par pielikumiem;
47.9. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis, šīs personas paraksts;
47.10. kādās institūcijās projekts izskatīts;
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47.11. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums;
47.12. norādei par personām, kas uzaicināmas uz lēmuma
izskatīšanu domes sēdē;
47.13. norādei par personām, kam izsniedzams domes lēmums;
47.14. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.
48. Domes lēmumu projektus pirms to iesniegšanas lēmuma
projekta sagatavotājs nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma
sniegšanai šādā secībā:
48.1. visām pašvaldības administrācijas nodaļām, pašvaldības
institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei;
48.2. pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai, ja lēmuma projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu jautājumiem.
49. Lēmuma projekti šo dokumentu atbilstības izvērtēšanai spēkā
esošās likumdošanas prasībām pašvaldības administrācijas juristam jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms to izskatīšanas
komitejas sēdē. Atbildīgais jurists rakstveida atzinumā norāda, ja
attiecīgais lēmums ir pretrunā ar tiesiskajām normām vai lēmuma
projektā esošās juridiskā rakstura nepilnības, kļūdas. Novērš
nepilnības lēmuma projekta sagatavotājs.
50. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē,
jāiesniedz pašvaldības administrācijas kancelejā, kura tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām
komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam
jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto
projektu.
51. Pašvaldības administrācijas kancelejas atbildīgais darbinieks
nodod attiecīgajām komitejām, pašvaldības darbiniekiem vai
iestādēm atzinuma sniegšanai.
52. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome.
Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt
uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos
finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja
šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu
aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja
pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.
53. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz domei cits lēmuma projekta
variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
kāds no komitejas locekļiem.
54. Par iesniegtajā lēmuma projektā un tam pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, atbilstību valodas normām
un normatīvajiem aktiem ir atbildīgs lēmuma projekta sagatavotājs.
55. Dokumenti, kas iesniegti izskatīšanai domes sēdē neievērojot
šajā nolikumā noteikto kārtību, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
56. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par
tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un
jautājumus pašvaldības administrācijas kancelejas darbinieki
domes deputātiem dara pieejamus, nosūtot domes deputātiem uz
viņu norādītajām elektroniskā pasta adresēm, ne vēlāk kā 3 (trīs)
dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas
pirms ārkārtas sēdes.
57. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu,
kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas
viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaid-

rots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja
gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana
nav nepieciešama.
V. DOMES DARBA REGLAMENTS
58. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.
59. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā nedēļā.
60. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot
sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
61. Pašvaldības administrācijas kancelejas atbildīgais darbinieks
reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās
pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības administrācijas vadītāja norīkotam pašvaldības juristam. Citu pašvaldības darbinieku
piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā
nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.
62. Domes sēdes ir atklātas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
63. Pašvaldības iedzīvotāji un citas personas, kuras ir klāt domes
sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs vai traucēt sēdes gaitu.
64. Domes sēdes laikā mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla.
65. Domes priekšsēdētājs:
65.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
65.2. dod vārdu ziņotājam;
65.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
65.4. vada debates;
65.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
65.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu,
laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;
65.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes
priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.
66. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
66.1. ziņojums;
66.2. deputātu jautājumi;
66.3. debates;
66.4. ziņotāja galavārds;
66.5. priekšsēdētāja viedoklis;
66.6. balsošana;
66.7. balsošanas rezultātu paziņošana.
67. Domes sēdes laikā pašvaldības administrācijas kancelejas
darbinieks, nepieciešamības gadījumā, izmantojot datortehniku,
nodrošina domes sēdē izskatāmo jautājumu (lēmumu projektu)
demonstrēšanu uz ekrāna.
68. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti
vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai
precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3
klātesošo deputātu.
69. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs
kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas
tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro
citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.
70. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs,
tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un
turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots
vārds.
71. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī
citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu
pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes
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jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.
72. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti
jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var
lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu
valsts valodā.
73. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdes sākumā pēc domes
priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz īsu pārskatu par veikto darbu
un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc
pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
74. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts
noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz
informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas
atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.
75. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc 14
(četrpadsmit) dienām.
76. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu
tiek dotas ne vairāk kā 10 (desmit) minūtes. Ja nepieciešams,
ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.
77. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma
deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu
konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās
personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma
tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.
78. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav
pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai
viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par
visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
79. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā
5 (piecas) minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties
ne vairāk kā 2 (divas) reizes.
80. Uzstājoties debatēs, deputātiem ir jāievēro konstruktīvas
kritikas un diskusiju pamatprincipi:
80.1. nevienu priekšlikumu nevar noraidīt bez argumentācijas;
80.2. kritikas objektam ir jābūt idejai, koncepcijai, bet ne
personai, kuras izteikto viedokli, nostāju kritizē vai pret to iebilst;
80.3. izsakot iebildumus pret iesniegto projektu vai tā daļu,
jādod konkrēts priekšlikums grozījumiem, labojumiem.
81. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt
pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
82. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var
izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par
tiem.
83. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja
tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu
gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās ko-

mitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu
projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.
84. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par
tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši
visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
85. Ja lēmuma projekta izskatīšanas laikā domes sēdē rodas neskaidrības, pamatotas pretenzijas vai būtiski labojumi, lēmuma
projektu nodod otrreizējai izskatīšanai attiecīgajai komitejai.
86. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.
87. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
88. Domes lēmumus pieņem balsojot. Balsošana ir atklāta un
vārdiska paceļot roku. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem, ja likumā nav
paredzēts citādi.
89. Domes sēdēs nepiedalīties balsošanā deputāts ir tiesīgs tikai
likumā „Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu
darbībā” paredzētajos gadījumos, par nepiedalīšanās iemesliem
informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas uzsākšanas. Nepiedalīšanās balsošanas iemesls tiek fiksēts domes sēdes protokolā.
90. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.
91. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.
92. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā
un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu
ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā.
Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas,
ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret
priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.
93. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības administrācijas kanceleja.
94. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un
5 (piecu) dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo 5
(piecu) dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar
prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam,
tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā
domes kārtējā sēdē.
95. Pašvaldības administrācijas kancelejai pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam
pievienoto lēmumu kopijas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.
96. Domes pieņemto lēmumu izrakstus pēc to noformēšanas
pašvaldības administrācijas kanceleja izsniedz:
96.1. juridiskām un fiziskām personām, kuru intereses tieši
skar pieņemtais lēmums;
96.2. administrācijas darbiniekiem, kuriem uzdota lēmuma
izpilde vai kontrole.
97. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus.
Tos iesniedz pašvaldības administrācijas kancelejā. Atbilde uz
deputāta iesniegumu un pieprasījumu jāsniedz Republikas pilsētu
domes un novada domes deputātu statusa likumā noteiktajā termiņā.
98. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzī-
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bas un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma
sniegšanai (izņemot likumā „Par pašvaldībām” noteiktos gadījumus). Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus
publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja
šajos noteikumos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā
un pagastu pārvaldēs un publicētiem pašvaldības interneta mājas
lapā www.ciblasnovads.lv.
99. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas
var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo
personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”..
VI. PAŠVALDĪBAS LĪGUMU
PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN
NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA
100. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks (laikā, kad
pilda domes priekšsēdētāja pienākumus), pašvaldības izpilddirektors (laikā, kad pilda izpilddirektora pienākumus) ir tiesīgi bez
domes saskaņojuma parakstīt līgumus domes apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros, ievērojot apstiprinātā budžeta izdevumu
tāmes.
101. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz domes
priekšsēdētājs.
102. Starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks (laikā, kad pilda domes priekšsēdētāja pienākumus), pamatojoties uz domes lēmumu.
103. Administratīvo līgumu slēdz priekšsēdētājs, kurš saskaņo to
ar novada domi.
104. Pašvaldības īpašuma objektu pirkuma līgumus slēdz domes
priekšsēdētājs saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem.
106. Saskaņā ar domē pieņemtajiem lēmumiem izpilddirektoram
ir tiesības slēgt pašvaldības zemes nomas līgumus.
107. Nekustamā īpašuma (izņemot zemes) nomas līgumi, pašvaldības kustamās un nekustamās mantas nomas un pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas līgumi slēdz pašvaldības izpilddirektors.
107. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos
gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts
tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi.
Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības
vajadzībām.
108.Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem pašvaldības dome,
tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas datumu.
109. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas
pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības institūcijām, kā
arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot
jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.
110. Līgumu projektu sagatavošanu nodrošina pašvaldības administrācija.
VII. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU
IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
111. Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus pašvaldības
telpās „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā
katru pirmdienu no pulksten 9.00 līdz 12.00 un katru ceturtdienu
no pulksten 13.00 līdz 16.00.
112. Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagastā, Ciblas
novadā, katra mēneša pirmo otrdienu no pulksten 14.00 līdz

16.00.
113. Pašvaldības izpilddirektors pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā , katru otrdienu no pulksten 9.00 līdz 12.00 un katru trešdienu
no 13.00 līdz 16.00
114. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā
reizi divos mēnešos, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama domes interneta mājas lapā –
www.ciblasnovads.lv
115. Pašvaldības institūciju vadītāji un novada pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar izpilddirektora
apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz
informācijas stenda pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu
pārvaldēs, kā arī publicējams domes interneta mājas lapā –
www.ciblasnovads.lv.
116. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav
izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav
tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un
noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko
persona var darīt arī mutvārdiem.
117. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju
izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu
„Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
118. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē
kancelejas vadītājs. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez
reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti
iekšēji normatīvi akti.
119. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams
sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
120. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības
darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai.
Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši
kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad
pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.
121. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos
aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas
pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā
un izvērtēšanā.
122. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt
iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
123. Atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem ar viņu piekrišanu var
dot mutisku atbildi pa tālruni, vai atbildi nosūtīt pa elektronisko
pastu.
VIII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA
124. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās
nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu
visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publis-
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Saistošie noteikumi Nr.2 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
kā apspriešana.
125. Publiskā apspriešana jārīko:
125.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;
125.2. par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas
plānojumu;
125.3. par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem.
126. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma
135.punktā, izņemot jautājumus, kas:
126.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un
citiem personāla jautājumiem;
126.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it
sevišķi administratīvu aktu;
126.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu;
126.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
126.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
127. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības
dome var lemt:
127.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
127.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
127.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
127.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
128. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt,
ja ne mazāk kā desmit procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē.
Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta
Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
129. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
130. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai,
norāda:
130.1. tās datumu un termiņus;
130.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
130.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
130.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
130.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.
131. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem,
kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU
APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
132. Pašvaldības centrālā administrācija un pašvaldības iestādes
var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.
133. Pašvaldības dome ar saistošiem noteikumiem vai domes
priekšsēdētāja rīkojumu var deleģēt izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos pašvaldības administrācijai,
ja tas nav pretrunā ar augstākstāvošiem aktiem.
134. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās
kompetences jomā izdotos administratīvos aktus atbilstoši augstākstāvošiem normatīviem aktiem, pašvaldības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd novada domē.
135. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt

mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.
X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
136. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
137. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2013.gada 27.
jūnija Ciblas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”.

Saistošo noteikumu Nr.2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”
projekta paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1.Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai
daļai, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka
pašvaldības pārvaldes organizāciju.
1.2.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa
nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi,
valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un,
ja nepieciešams, pilnveido. Pārskatot Ciblas novada pašvaldības nolikumu, nolemts precizēt nolikuma tekstu, atbilstoši
likuma „Par pašvaldībām" prasībām, 2009.gada 3.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2. un 3. punktam un juridiskajai
tehnikai.
1.3. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai uzlabotu pašvaldības darbu, deleģējot atsevišķas jomas domes priekšsēdētāja
vietniekiem un optimizētu komiteju darbu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi precizē Ciblas novada pašvaldības nolikumu, konkrētāk nosaka komitejās izskatāmos jautājumus,
komiteju kompetenci, precizē izpilddirektora un priekšsēdētāja vietnieka kompetenci.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu.
Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas. Papildus budžeta līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz
visiem procesiem pašvaldībā;
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums veicinās iedzīvotāju tiesību realizēšanu, uzņēmējdarbības vides attīstību,
uzlabos pakalpojumu pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Ciblas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā; 5.2.Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības izdevumā
„Ciblas novada ziņas", pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī
saistoši noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas
pamata un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
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Noslēdzies konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017”
Konkursā „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017” tika
vērtēti 9 objekti.
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā” diplomus saņēma 3 māju saimnieki: par 1. vietu - mājas
„Tūjas” saimnieki Ineta Abricka un Dainis Jezupovs no Ciblas pagasta, 2. vietu - mājas „Zemītes” saimnieki Vilhelmīne
un Artūrs Orlovski no Blontu pagasta; 3. vietu - mājas
„Litijas” saimniece Bernadita Adijāne no Ciblas pagasta.
Nominācijā „Sakoptākā
lauku sēta” diplomus
saņēma 4 māju saimnieki:
par 1.vietu - mājas
„Tīrumnieki” saimnieki
Natālija un Antons Turlaji
no Pušmucovas pagasta
(attēlā); par 2.vietu mājas „Birztaliņas” saimnieki Vija un Ludvigs
Karveļi no Zvirgzdenes
pagasta; par 3.vietu mājas „Lejasbērzi” saimniece Valentīna Zbitkovska no Zvirgzdenes pagasta un mājas
„Pavasari” saimnieki
Jāzeps Ločmels un Nadežda Zaharko no Pušmucovas pagasta.
Šajās nominācijās godalgoto māju saimniekiem tika pasniegtas arī naudas balvas: par 1. vietu – 80 eiro, par 2. vietu
– 50 eiro, par 3. vietu – 30 eiro apmērā.
Ārpus konkursa ar savu daiļi noformēto mazdārziņu piedalījās Zinaīda Donska no Felicianovas, viņa saņēma Veicināšanas balvu un pateicību par piedalīšanos.

“Tūjas” - sakoptākā individuālā māja ciematu teritorijā

Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” diploms un 50 eiro
liela naudas balva piešķirta IK „Pureņi 2” saimniecei Annai
Matvejenko no Blontu pagasta (šajā attēlā).

Jeļena Gurjanova: — Darbs palīdz dzīvot
12. jūlijā Felicianovas iedzīvotājai
Jeļenai Gurjanovai apritēja 91 gads.
Šo notikumu Ciblas novada ļaudis
atzīmēja, atklājot sirmgalves darbu
izstādi. Jeļena brīnumskaisti izšuj
segas un spilvenus, tamborē sedziņas.
– Bez darba nevaru. Tas man palīdz
dzīvot, – tā kā kaunēdamās saka Jeļena
Gurjanova, jo daudzi brīnās par cilvēka
spēju cienījamā vecumā radoši strādāt.
Uz izstādes atklāšanu Ciblas Tautas
namā bija ieradušies daudzi vietējie iedzīvotāji. Tika apbrīnoti rokdarbi un pati
jubilāre. Jeļena Gurjanova stāstīja par
savu aizraušanos, viņai tika pasniegti
ziedi un veltīti atzinīgi vārdi.
Interese par izšūšanu Jeļenai radusies
vēl bērnībā, kad darbojusies mazpulku
vienībā. Kopā ar skolotāju bijuši Rīgā,
kur mākslas muzejā redzējusi brīnumskaistus izšuvumus. Pakāpeniski mācījusies dažādus rokdarbus.
Jeļena piedzīvojusi ļoti sūrus un sma-

gus gadus savā jaunībā. Lai to saprastu,
nedaudz jāieskatās Seņkovu dzimtas
vēsturē. Jeļenas tēvs bija Latvijas brīvības cīnītājs, strēlnieks. Par nopelniem
valsts labā, viņam tika piešķirti 18 ha
zemes Nirzas pagastā, Ļadinā. Miera
laikā viņš nodarbojies ar lauksaimniecību, bet bijis arī aizsargs. Sākoties padomju okupācijas periodam, ģimene tika
pakļauta dažādām represijām. Tad nāca
vācu laiks. Un arī fašistiskajam režīmam
bija iebildumi pret Seņkoviem. Jeļena
tolaik jau mācījās Ludzas ģimnāzijā, bet
varas iestādes viņai kā krievietei lika
pamest šo izglītības iestādi, un mācības
viņa varēja turpināt ģimnāzijā Rēzeknē,
bet jau krievu valodā (ģimenē gan runāja
krieviski, bet gramatika nebija apgūta,
tāpēc mācīties sākumā bija grūti). Ar to
vēl ciešanas nebeidzās – Jeļena uz pusgadu tika ieslodzīta koncentrācijas nometnē Daugavpils cietoksnī.
Pēc kara – citas grūtības. Smagos me-

ža darbos, krītot uz celma, māte stipri
savainoja muguru. Bet tas viņu un vienu
no māsām, kas kopa gulošo māti, vēlāk
izglāba no izsūtīšanas. Jeļenu, viņas
māsu un brāli izsūtīja uz Sibīriju. Jeļena
tolaik jau bija pabeigusi studijas Latvijas
Universitātes Fizikas un matemātikas
fakultātē. Uz Sibīriju jaunieši tika izsūtīti bez cerībām atgriezties – uz mūžu. Par
tā perioda grūtībām Jeļena nevēlas runāt,
vien atklāj, ka saslimusi ar kaulu tuberkulozi. Skaistākais šajā laikā – ģimenes
dibināšana. Sibīrijā Jeļena iepazinusies
ar vietējo puisi Fjodoru, kurš bija atgriezies no kara. Fjodors bijis ļoti labs, žēlojis savu Jeļenu. Tiklīdz bija iespēja,
jaunā ģimene devās uz Latviju. 1958.
gadā viņi ieradās Nirzas pagasta Ļadinā,
kur vēl dzīvoja Jeļenas māte un māsa.
Fjodors atrunājis Jeļenu no iespējas
strādāt nelielā lauku skolā, kur viņai
piedāvāja skolotājas darbu. Bijis jādzīvo
kā „tautas nodevējai”. Tāpēc Gurjanovi
centušies dzīvi veidot iespējami neuzkrītošu, vienkāršu.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Nākam pie Dieva lūgt par novadu un tā ļaudīm
Ciblas novada svētkos svētsvinīga
noskaņa valdīja svētdien, kad Pušmucovas katoļu baznīcā, pulcējās cilvēki
no visa novada. Svētku dievkalpojumu vadīja prāvests Antons Justs. Skanēja Ināra Dovgiallo spēlētas ērģeles
un draudzes dziedātāju balsis.
9. jūlija sv. Mises lasījumus caurauda
vārdi no Evaņģēlija „Nāciet pie manis
visi! Es jūs atspirdzināšu!” (sal. Mt.
11,28).
Prāvests Justs, uzrunājot tautu, teica:
„Šie ir žēlastības pilni vārdi, kas saskan
ar to nodomu, ar kādu šodien esam šeit
pulcējušies. Jēzus mūs aicina: Nāciet pie
manis! Uz kurieni gan mums jāiet? Dieva žēlastību var saņemt Baznīcā, sakramentos, caur lūgšanām un labiem darbiem. Un ir vēl kāda vieta, kur Dievs
mājo, – cilvēka sirds. Arī apustulis Pāvils ir teicis: Vai jūs nezināt, ka esat
Dieva svētnīca un Svētais Gars mīt jūsos, un Viņš var darboties caur jums?
Šim novadam nāk svētība arī caur mums
– viens otram palīdzot, mēs kalpojam
Dievam. Arī būdami ievainoti, mēs varam kalpot otram. Mēs katrs esam savādāks, ar savu dzīves un politisku uzskatu, ar savu raksturu un iespējām ko darīt
novada labā. Tik ilgi, cik dzīvosim mijiedarbībā katrs ar savām spējām, tik ilgi
būs novads. Kad sirdī uzvar grēks, tas
var nodarīt daudz ļauna visiem apkārtējiem. Sv. mises upurī šodien saliekam

savu sirdi, lai Dievs mūs stiprina darīt
labu novadam, lai atbrīvo no ļaunā, kas
var traucēt. Lai Dievs svētī mūsu novadu
un tā ļaudis!”
Sv. mises laikā no domes un pagastu
pārstāvjiem izskanēja lūgšanas par novadu un tā iedzīvotājiem, par senču mantojumu, par bērniem... Pie altāra tika nestas upurdāvanas – medus, ogas, maize
u.c..
Pēc dievkalpojuma, saņēmuši priestera
svētību, dievlūdzēji palika uz sirsnīgu

Jeļena Gurjanova: — Darbs palīdz dzīvot

(Sākums 14. lpp.)

Toties gara pasaulei nav robežu – Jeļena brīvi pārvalda valodas, viņa daudz
lasīja latviešu un krievu valodā pieejamo
literatūru. Ģimnāzijā labi iemācīta vācu
un studēta arī latīņu valoda. Kopš studiju

gadiem
Jeļena
iemīlēja teātri, un
vienmēr, dodoties
pie ārstiem uz Rīgu, viņa noteikti
apmeklējusi
arī
teātri.
Iespējams,
tieši
matemātiskā domāšana ļauj Jeļenai
ļoti veikli darboties
ar adatu un diegu.
Viņas izšūtās segas
pārsteidz ar savu
ģeometrisko precizitāti. Tehnika esot
vienkārša – uz
auduma (nereti uz veca palaga) Jeļena
veido kvadrātiņus, izvelkot diegus no
auduma. Katrā mazā (12 mm) kvadrātiņā ietilpst 4 krustiņi. Redzēdama kādu
paraugu, Jeļena visai ātri aptver shēmu,
pēc kādas veidojies ornaments, un var to

garīgās mūzikas koncertu. Muzicēja
vijolniece Elīna Reinika un Svetlana
Stukāne no Zvirgzdenes pagasta, dziedāja Pušmucovas pamatskolas skolniece
Anastasija Kapitonova un soliste no
Blontiem Laura Sprudzāne, kā arī Valda
Nagļa vadītais ansamblis no Aizpūres
katoļu draudzes un Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”. Koncerts noslēdzās ar kopīgi dziedātu Ināras Dovgiallo „Lyugšona Dīva Mōtei (Pušmucovas bazneicā)”.
atdarināt. Darbs pie izšuvumiem sagādā
prieku. Un Jeļena to dara azartiski.
Diemžēl organisms noveco. Jeļenai ir
slima sirds, vājas acis, toties prāts labi
darbojas. Izšūšanai tiek izmantota statīvā
nostiprināta lupa.
Kādreiz dzija izšūšanai lēti pirkta Rīgā. Tagad diegi nāk pārsvarā no veciem
adījumiem, kas tiek izārdīti.
Savulaik izšūti arī „baltie darbi” un
gleznas. Tagad – krāsainais spilvendrānas un segas. Mīļa ir arī tamborēšana,
izstādē skatāmas jo daudzas tamborētas
sedziņas.
Jeļena ārkārtīgi aizrāvusies ar puķu
audzēšanu. Felicianovā viņai bijis rožu
dārzs, ko palīdzējis kopt arī vīrs Fjodors.
Nu jau 13 gadus pēc vīra nāves Jeļena
dzīvo viena. Tomēr vakaros viņa dodas
uz tuvējo meitas Anastasijas Pogorelovas dzīvokli, kur nakšņo – tā esot mierīgāk, veselība arvien pasliktinās.
Zem Jeļenas dzīvokļa logiem iekopts
puķu dārzs, daudz ir arī istabas augu.
J.Gurjanovas darbi skatāmi Ciblas TN.
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Sporta vakars Ciblas novadā
Rosinot Ciblas novada iedzīvotājus iesaistīties sportiskās aktivitātēs Ciblas novada svētku ietvaros Lucmuižas
pludmalē, pašā ezera krastā notika “Svētku kauss pludmales volejbolā”.
Cīņā par kausu iesaistījās 5 komandas: Pēdējā cerība
(Blonti), Aizpūre (Līdumnieki), Zabalotje (Līdumnieki), Rodņa (Zvirgzdene) un Kaprači (Pušmucova). Pēc nolikuma,
komandā varēja pieteikt 6 dalībniekus, bet laukumā spēlēja 4
dalībnieki: 1 sieviete un 3 vīrieši vai arī varēja spēlēt 1 veterāns (45+) un 3 vīrieši. Laukumā komandas tikās katra ar
katru līdz divām uzvarām.
Spēles tiesāja Guntars Senkāns un Normunds Strupulis.
Apsveicam uzvarētājus!
1. vieta – “Pēdējā cerība” (Blonti): Sandis Valenieks, Gints
Sarkans, Dana Kasparāne, Mārtiņš Voitišķis, Agita Stolere,
Jānis Kukšinovs.
2. v. – “Aizpūre”; 3.v. – “Zabalotje” Līdumnieki.
Vakariņās tika pasniegta karsta zupa, kas sasildīja no aukstā
vēja. Un par to paldies Zvirgzdenes pagasta pārvaldei.
Paldies arī visiem, kas iesaistījās sacensību organizēšanā un
tajās piedalījās.
Pirmoreizi Ciblas ciemata centrā notika 3X3
strītbola turnīrs. To
rīkojām ar mērķi sekmēt strītbola attīstību
un popularitāti Ciblas
novadā.
Par šo sporta veidu
interesi izrādīja un pieteicās piecas komandas.
Spēles notika pēc Apļa
sistēmas. Pusnaktī bija
skaidri turnīra rezultāti.
Komandas
sarindojās
šādā secībā:
1.
vieta
“Piļciņa” (Felicianova) –
8 punkti. Apsveicam
uzvarētājus! Tie ir Mārtiņš Laizāns, Igors Prikulis, Iļja Maksimovs.
2. vieta “Pēdējā cerība” (Blonti) – 7 punkti.
Mārtiņš Voitišķis, Intars Caune, Jānis Kukšinovs, Sandis
Valenieks.
3. vieta „Black Mamba” (Līdumnieki) – 6 punkti. Verners
Valters, Raivis Kozlovskis, Kristaps Tereško, Mārtiņš Pavlovs.
Paldies tiesnešiem Laurai Šendo un Igoram Kuzņecovam.
Šo turnīru palīdzēja organizēt Ciblas pagasta pārvalde un
Tautas nams. Paldies visiem!
Ineta MIKLUCĀNE, pašvaldības sporta organizētāja
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Ciblas kauss aizceļo uz Gulbenes novadu
9. jūlijā Ciblas
novada
svētkus
noslēdza Latvijas
mēroga zirgu rikšošanas sacensības
“Ciblas
kauss
2017”. Neskatoties
uz nedēļu ilgām
lietavām
pirms
sacensībām, pasākuma dienā vasarīgais laiks aplaimoja gan skatītājus, gan arī pašus sacensību dalībniekus.
Pavisam kopā bija ieradušies 11 braucēji no sešiem Latvijas
novadiem (Ciblas, Ludzas, Dagdas, Krāslavas, Garkalnes un
Gulbenes) ar 18 rikšotāju šķirņu zirgiem. Distances garums
bija 1830 metri, kur notika seši pamatbraucieni, katrā piedaloties pa trīs zirgiem. Sacensību noslēgumā bija finālbrauciens,
kur par uzvaru cīnījās jau pieci rikšotāji.
Ciblas novadu sacensībās pārstāvēja Sandra Soikāne ar trīs
zirgiem – Sarmats (Amerikas rikš. šķ.), Quizzical Kemp
(Amerikas rikš. šķ.) un pašaudzēto Krievijas rikšotāju šķirnes
ķēvīti Power Lady, kā arī Ilze Rudzīte ar Krievijas rikšotāju
šķirnes ērzeli Tornado. Sandra ar Sarmatu savā braucienā
izcīnīja 1. vietu (rezultāts 2.46,12 min.), bet ar abiem pārējiem zirgiem – 2. vietu. Ilze ar Tornado ierindojās 3. vietā.
Finālbraucienā abas braucējas neiekļuva, tāpēc vietējie iedzīvotāji, protams, juta līdzi Ludzas novada braucējai Ilonai
Malahovai, kura ar savu Amerikas šķirnes ķēvi Salamandra
iekļuva finālbraucienā, iegūstot 1. vietu savā pamatbraucienā
(rezultāts 2.29,31 min.).
Konkurence finālbraucienā (fotoattēlā) bija patiesi nopietna. Tajā piedalījās divas braucējas no Gulbenes novada – Inese Berga ar Atonas un Līna Berga ar Taris Augustinu, braucēja no Ludzas novada – Ilona Malahova ar Salamandru, braucējs no Garkalnes novada – Andrejs Eisaks ar La Fer un Dagdas novada pārstāve – Tatjana Avdejonoka ar High Sanna.
Kaut arī finālbrauciena pirmajā aplī vadībā mēģināja noturēties A. Eisaks, sieviešu kārtas braucējas viņam veiksmīgi
mina uz papēžiem, un Ilona ar Salamandru jau drīz vien pārņēma vadību savos grožos. Tomēr uz finiša taisnes viņu apsteidza Līna, uzrādot laika rezultātu 2.29,31. Ilona ar Salamandru ierindojās godpilnajā 2. vietā (2.29,75 min). Šāda
vien maza laika rezultāta atšķirība šķīra Ilonu no 1. vietas.
Inese ierindojās 3.vietā ar zirgu Atonas (rezult. 2.30,34 min.).
Sacensību organizatori pateicas visiem atbalstītājiem par
sagādātajām balvām: Ciblas novada domei, SIA “Latgales
dārzeņu loģistika”, SIA “Ariols”, SIA “Solo & Co” un SIA
“Lioveta”, kā arī paldies Jānim Kazinīkam par iespēju izmantot viņa zirgu stalli dalībnieku zirgu izmitināšanai.
Šogad Pušmucovā plānotas vēl vienas rikšotāju zirgu sacensības 16. septembrī “Latgales ceļojošā kausa izcīņa”. Uz tikšanos rudenī!
Inese RUSKULE, sacensību vadītāja
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