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Meteņa pankūku pēcpusdiena Felicianovas bibliotēkā
Šajā izdevumā:
Par Banoņejas ceļa 2
pārbūves gaitu
27.februāra domes
sēdē skatīti 23
jautājumi
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Saistošie noteikumi nr.2, apstiprināti 23.01.2020.
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Aicinājums personām ar 1. un 2.
grupas invaliditāti

5

Saistošie noteikumi nr.3, apstiprināti 23.01.2020.

6

Ciblas vidusskolas 7
audzēkņu radošās
izpausmes
Ināras Evertovskas 8
sirdslieta

GAVĒŅA LAIKS
Ciblas novada katoļu
draudzēs
CIBLĀ
Piektdienās –
Krustaceļš pl. 18:00.
Svētdienās:
Krustaceļš pl. 10:00
Sv. Mise pl. 11:00
noslēgumā – „Rūgtās
sāpes”
PUŠMUCOVĀ –
svētdienās:
Krustaceļš pl. 13:00
Sv. Mise pl. 14:00
noslēgumā – „Rūgtās
sāpes”
Informē draudžu
prāvests Antons JUSTS

Meteņi šogad iekrita 25. februārī. Metenis mūsu senčiem ievadīja pavasara un
jauna saimnieciskā gada sākumu. Šajā
laikā pārdomāja padarīto un turpmākajam
gadam nolika jaunus mērķus. Iespējams,
ar šo plānošanu saistās Meteņa nosaukums: „meti” – griešanās vieta, robeža,
mērs, laika grieži. Līdz ar to bija it kā
„jāuzmet” šie meti un jāveic tādas darbības un rituāli, lai nākamajā gadā būtu
laba raža un izdotos paveikt visu iecerē-

to. Viena no svarīgākajām Meteņos bija
vizināšanās no kalna, taču šogad… Un
mēs izdomājām citas aktivitātes – metām
zābaku, metām slotu un arī meklējām
starp konfektēm zelta pogas. Arī pankūku
izvēle bija plaša – plānās, rauga, ar marmelādi, mežģīņu pankūkas u.c.
Pasākumā piedalījās 22 cilvēki. Paldies
visiem, kuri atnāca un piedalījās.
Lilita ŠENDO,
Felicianovas bibliotēkas vadītāja

21. martā plkst. 19:00 Blontu TN notiks
tradicionālais pasākums “Ciblas novada uzņēmējs 2019”.
Tajā tiks godināti novada uzņēmēji,
kā arī čaklas un uzņēmīgas ģimenes no katra pagasta.
Pasākuma gaitā būs arī muzikāli sveicieni no Dagdas
novada KC vokālās grupas „Solversija”, būs atrakcijas
un iespēja izdejoties dzīvās mūzikas pavadībā.
Ieeja ir brīva, bet līdz 16. martam ir jāpiesakās, zvanot
Marinai Barkānei (tālr. 26403122). Ikviens ir gaidīts uz
svētkiem, bet īpaši – tie, kas saņems ielūgumus!
Pušmucovas Tautas namā 19. martā plkst. 10:00 –
radošā darbnīca „Ziedi dvēseles priekam”.
Būs iespeja iemacīties izgatavot skaistūs ziedūs no
dazadiem materialiem (līdzi japanem skeres).
Tiekamies Jazepa diena!
Aicina Pūsmūcovas TN ūn biblioteka darbinieces
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Banoņejas ceļa pārbūves darbi rit pilnā sparā
Zvirgzdenes pagasta
Banoņejas ciemā, kas
atrodas Lielā Ludzas ezera krastā, ir liela rosība.
Tur atsākušies ceļa pārbūves darbi.
“Laikapstākļi ir labvēlīgi, lietus un
sniega ūdeņi netraucē, tāpēc tehnoloģiskais pārtraukums ir beidzies, varam
strādāt. Patlaban notiek ceļa pamatnes
sagatavošana un ģeotekstila ieklāšana.
Būvdarbus veiksim pa posmiem, iedzīvotājiem ir un arī būs nodrošināta iespēja piebraukt pie saviem mājokļiem,”
pastāsta būvdarbu vadītājs Sandis Jankovs.
Banoņejas ceļš ir 320 metri garš, tas
sākas uzreiz aiz Ludzas pilsētas robežas
un ir ģeogrāfisks Odu ielas turpinājums.
Šeit darbojas divi uzņēmumi – SIA
“Ludzas mežrūpniecības saimniecība”
un zemnieku saimniecība “Krekeri”.
Lai nodrošinātu uzņēmumiem iespēju
attīstīties un efektīvi darboties, šeit
2019. gada rudenī jau tika ierīkots
ūdensvads un kanalizācija, šogad grants
seguma vietā tiks ieklāts asfaltbetons.

Būvdarbus veic SIA „Rubate”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Semita”, autoruzraudzību – SIA „K-RDB”. Plānots,
ka darbi tiks paveikti līdz šā gada septembrim.
Banoņejas ceļa pārbūve tiek veikta
projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, kura vadošais partneris ir Ludzas novada pašvaldība. Par ūdensvada un kanalizācijas
ierīkošanas darbiem atbildību uzņēmās
projekta vadošais partneris, jaunizbūvētos tīklus apsaimniekos SIA “Ludzas
apsaimniekotājs”.
Ciblas novada pašvaldības budžeta
daļa projektā ir 147 020,04 EUR, no
tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 124 967,03 EUR un
valsts budžeta dotācija sastāda 6 615,90
EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa
ir 15 437,11 EUR.

2020. g. 12.martā

Traktortehnikas valsts
tehniskās apskates
Ciblas novadā:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) dosies maksimāli tuvu
traktortehnikas atrašanās vietai veikt
valsts tehnisko apskati (TA).
Blontos, pie darbnīcām,
1. aprīlī pl. 10:10 un 22. maijā pl. 9:00;
Ciblā, pie pagasta pārvaldes, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 11:00;
Felicianovā, pie darbnīcām, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 12:00;
Laučos, pie bijušās fermas, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 9:30;
Līdumniekos, pie pagasta pārvaldes, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 14:00;
Lucmuižā, pie darbnīcām, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 10:00;
Ozupinē, pie veikala, –
17. aprīlī un 19. jūnijā 13:00;
Pušmucovā, pie pagasta pārvaldes ēkas,
– 1. aprīlī plkst. 11:45,
22. maijā plkst. 10:45.
Zvirgzdenē, pie pagasta pārvaldes ēkas,
– 17. aprīlī un 19. jūnijā 9:00.
Izbraukuma grafika vietā var ierasties
jebkura traktortehnikas vienība TA
veikšanai. Apskates laikā vadītājam
jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA polisei. Par VTUA pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Neskaidrību gadījumā skatīt tīmekļa
vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai
jautāt tuvākajā VTUA birojā!
LUDZĀ: 18. novembra iela 16-44,
tālr.65781149.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648,95 EUR, tostarp ERAF
ieguldījums – 2 615 981,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 128 013,70 EUR.
Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu
darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā,
reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo
infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Svetlana RIMŠA,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Ludzas biroja
speciālisti ir noorganizējuši
lopkopības uzņēmumu apmeklējumu
Alūksnes novadā 24. un 25. martā.
Dalībniekam ir jāapliecina iesaiste
lauksaimniecībā (LAD klients, īpašumtiesības u.c.). Dalības maksa: 40,00
EUR. Cenā iekļauti: saimniecību apmeklējumi, autobuss, brokastis, pusdienas, vakariņas, naktsmītnes.
Pieteikšanās obligāta!
Tālr. 26106121
e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
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Domes sēdē lemtais
27. februārī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde, kuras darba kārtībā bija iekļauti 23
jautājumi.

Saistošajos noteikumos atrunāta
administratīvā atbildība
Sēdē deputāti nolēma veikt grozījumus deviņos Ciblas novada domes saistošajos noteikumos. Šie grozījumi cieši
saistīti ar Administratīvās atbildības
likumu, kas spēkā stāsies 2020. gada 1.
jūlijā. Šis likums paredz, ka administratīvie pārkāpumi, par tiem piemērojamie
sodi un amatpersonu kompetence administratīvo pārkāpumu procesā turpmāk
būs noteikta attiecīgo nozaru likumos
vai pašvaldību saistošajos noteikumos.
Ciblas novada pašvaldība savlaicīgi
veikusi grozījumus saistošajos noteikumos, kuri Ciblas novadā regulē tādas
jomas kā sadzīves atkritumu apsaimniekošana, mājdzīvnieku uzturēšana, sabiedriskā kārtība u.c..

Izstrādāts projekta pieteikums
Ciblas novada pašvaldībā ir piedalījusies projekta pieteikuma “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” izstrādē. Vadošais partneris – Ludzas novada pašvaldība, sadarbības partneri – Ciblas un Kārsavas
novada pašvaldība.
Ciblas novadā plānotās darbības:
* Ciblas novada pašvaldības ceļa P-2
posma Pušmucova – Nūraugi pārbūve
(attiec. izmaksas – 265 016,79 eiro);
* ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontos, pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai (att. izmaksas – 490 487,90 eiro).
Domes sēdē tika nolemts atbalstīt šo
projekta pieteikumu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Apstiprināts projekta pašvaldības līdzfinansējums 10,50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kam paredzēts ņemt
aizņēmumu Valsts Kasē.

Dzīvokļiem Ezersalā ierīkos
elektroenerģijas pieslēgumus
Ciblas novada pašvaldības dzīvokļos,
kas atrodas sešās daudzdzīvokļu mājās
Zvirgzdenes pagasta Ezersalas ciemā, ir
nepieciešams nodrošināt drošu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanu katrā
atsevišķā objektā (dzīvoklī). Gadu des-

Nr. 4 (168)

3. lappuse

nav saņemti, administrators piedāvāja
Ciblas novada pašvaldībai bez izsoles
minēto īpašumu.
Deputāti nolēma iegādāties zemes
īpašumu „Lilija” par administratora
piedāvāto pirkuma summu 500 eiro un
segt izdevumus, kas saistīti ar īpašuma
reģistrāciju zemesgrāmatā. Minētais
laukums pašvaldībai noderēs, piemēram, lai tajā turētu ceļu remontam nepieciešamos materiālus u.tml..

mitiem – kopš padomju perioda – elektrība dzīvokļos šajā ciemā nonāca no
Ezersalas speciālajā internātskolā ierīkotā pieslēguma, iedzīvotāji par elektrību maksāja skolai. Šajās mājās sākotnēji bija skolas pedagogu un darbinieku
dzīvokļi.
Pēc AS “Sadales tīkls” aprēķiniem,
kopējās elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksas pašvaldības dzīvokļiem sastāda EUR 5279,85. Atbalstīts mākslas skolas projekts
Dzīvojamo māju uzkrājuma fonds nav
J. Soikāna Ludzas mākslas skola šopietiekams. Domes sēdē tika nolemts gad, pieminot un godinot dzejnieku,
segt minētos izdevumus.
kultūras darbinieku, mākslinieku, mākslas skolas pirmo direktoru Antonu KūNodotas nomā zvejas tiesības
koju (23.12.2020. atzīmētu 80. dzimšaPieci no domes sēdē skatītajiem jautā- nas dienu), plāno atkārtoti izdot grāmajumiem attiecās uz rūpnieciskās zvejas tu "Mīlesteiba - lelīs Līpu kolns”. Tāpēc
tiesību nodošanu nomā 2020. gadā:
skola ir izstrādājusi projektu '"Iesākumā
Zvirgzdenes ezerā: 3 personām – paš- bija vārds. A. Kūkojam 80". Tiek parepatēriņa zvejai, iedalot pa 1 murdam, dzēts radīt grāmatai jaunu vizuālo risiIK „Dambis 4” – komerczvejai, iedalot nājumu un papildināt to ar Braila rakstā
200 m no zivju tīklu kopējā limita;
tulkotiem dzejoļiem, sastādīt skaidrojoFranapoles ezerā: 3 personām – paš- šo latgaliešu un latviešu valodas vārdnīpatēriņa zvejai, iedalot 15 m, 30 m un cu un komentārus u.c..
30 m;
Kopējā izdevumu summa ir 13 821
Zilezerā: 1 personai – pašpatēriņa EUR, no tiem 5 550 EUR jau ir skolas
zvejai, iedalot 1 murdu;
rīcībā. Projekts tiek gatavots projektu
Lielajā Ludzas ezerā: 1 personai – konkursiem 2020. gadā. Skola lūdza arī
pašpatēriņa zvejai, iedalot 1 murdu no vietējās pašvaldības atbalstīt projektu.
kopējā limita.
Ciblas novada dome nolēma atbalstīt
skolas ieceri, piešķirot 500 eiro.

Par 500 eiro iegādāts īpašums
Ciblas novada pašvaldība saņēma
maksātnespējas procesa administratora
Aivara Bužinauska piedāvājumu par
500 eiro iegādāties nekustamo īpašumu
„Lilija” 0,63 ha platībā Felicianovā. Šis
īpašums bija L. S. īpašumā, bet Rīgas
pilsētas Pārdaugavas tiesa 23.12.2019.
pasludināja šīs fiziskās personas maksātnespējas procesu. Dabā šis īpašums
ir daļēji asfaltēts laukums, kas lielākoties aizaudzis ar krūmiem un kokiem.
Ņemot vērā vērtēšanas izmaksas
(gandrīz 200 eiro), iespējamos ieņēmumus un plānoto mantas pārdošanas veidu, administrators vērtējumu nav pasūtījis. Administratora vērtējumā, šī zemes gabala iespējamā tirgus vērtība ir
630 eiro un piespiedu (ātrās realizācijas) pārdošanas vērtība – 500 eiro. Š. g.
5. februārī ir sastādīts parādnieka mantas pārdošanas plāns, kurā paredzēts
minēto zemes gabalu pārdot bez izsoles
un vispirms piedāvāt to iegādāties Ciblas novada pašvaldībai par 500 eiro. Tā
kā iebildumi par parādnieka šo plānu

Citi jautājumi
Domes sēdē tika pieņemts lēmums
par 16,1 ha lielas zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, atzīstot to
par Ciblas novada pašvaldībai piekrītošu un ierakstāmu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
27. februāra sēdē tika skatīti vairāki
personu iesniegumi par nekustamajiem
īpašumiem. Nolemts:
* pārtraukt SIA „ALEKSANDRS M”
zemes nomas tiesības uz zemes vienību;
* atzīt par nepieciešamu veikt zemes
ierīcības projekta izstrādi „Varavīksnes” (Blontu pag.) sadalei. Plānots no
1,6 ha atdalīt zemes vienību 0,25 ha
plat. un ēku, jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Vaivari”, adresi utt..
* atļaut atdalīt no nek. īp. „Tūjas” (Zvirgzdenes pag.) zemes vienību
6,3 ha platībā, izveidot jaunu nek. īp.,
piešķirt tam nosaukumu „Kaijas” utt..
Sagatavojusi
Ērika BONDARENKO,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Saistošie noteikumi Nr. 2
Grozījumi Ciblas novada domes
2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2019.
gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 5¹. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„5¹. Papildus pašvaldībā ir noteikts, ka persona (ģimene),
kuras ienākumu līmenis sastāda virs 200,00 euro un nepārsniedz 242,00 euro vienai personai mēnesī, atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, kurai ir tiesības saņemt
tikai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
(EAFVP) atbalstu.”
2. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„18. Piešķirot pabalstu GMI nodrošināšanai, pēc vienošanās
ar personu, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt, veicot apmaksu par precēm vai pakalpojumiem, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.”
3. Aizstāt 20.1. apakšpunktā skaitli „80.00” ar skaitli
„130.00”.
4. Aizstāt 20.2. apakšpunktā skaitli „40.00” ar skaitli
„65.00”.
5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
„23. Pabalsts krīzes situācijā (situācijā, kurā ģimene
(persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla
palīdzība) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu apjomu 1 (vienai) personai/
ģimenei šādā apmērā:
23.1. ugunsgrēka gadījumā līdz 1000,00 euro vienai
personai/ģimenei;
23.2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500,00
euro vienai personai/ģimenei.
23.3. situācijā, kad persona/ģimene nespēj apmierināt savas
pamatvajadzības (zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša
ārstēšanās u.tml.) līdz 500,00 euro vienai personai/ģimenei
gadā.”
6. Izteikt 29.1., 29.2., 29.3. apakšpunktus šādās redakcijās:
“29.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130.00 euro apmērā vai
personai ar invaliditāti kopš bērnības – 215.00 euro apmērā.
Pabalstu izmaksā vienu reizi;
29.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
250.00 euro apmērā vai par šo summu izsniedz sadzīves
priekšmetus un mīksto inventāru;
29.3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai 65.00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 110.00 euro
apmērā, pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, vai ja turpina studijas augstskolā vai koledžā un ir sekmīgs tās audzēknis.”
7. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
„32. Pabalstu veselības aprūpei par ambulatori veiktiem
diagnostiskiem izmeklējumiem, operācijām un transporta

2020. g. 12.martā

Apstiprināti ar Ciblas
novada domes
23.01.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 5.§)

pakalpojumu apmaksai piešķir līdz 100.00 euro personai,
kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam.”
8. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
„34. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt maznodrošinātās un nestrādājošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 242.00 euro un, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā trūcīgās personas/ģimenes. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro gadā.”
9. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:
„37. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam Sociālā dienesta
darbiniekam jāiesniedz šādi dokumenti (ja tie nav pieejami
Sociālajam dienestam):
37.1. iesniegums;
37.2. izziņa no mācību iestādes, ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā;
37.3. citi ģimenes (personu) ienākumus apliecinoši dokumenti – izziņas par stipendiju, autoratlīdzību, honorāriem,
uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu,
par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās vai
nekustamās mantas nomas u.c.;
37.4. konta izdrukas (par pēdējiem trīs mēnešiem, ja sociālās palīdzības pieprasītājam ir konts);
37.5. rēķins vai čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības
uzrādot oriģinālu), kas pierāda izdevumu apmēru (medicīnas
iestādēs, rehabilitācijas centros ārstniecības nolūkā), primārās
aprūpes (ģimenes) ārstu ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem;
37.6. pasi vai personas apliecību – uzrādīt;
37.7. dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu maksājumu
apmēru,
ja
ģimenē
kāds
no
vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesu izpildītāja par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;
10. Papildināt saistošos noteikumus ar 37¹. punktu
uz izteikt to šādā redakcijā:
„37¹. Sociālā dienesta darbinieks novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas
līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām, pabalsta pieprasītāja
dzīves apstākļu apsekošanas aktiem, kā arī ienākumus apliecinošiem dokumentiem. Sociālais darbinieks pārbauda informāciju par palīdzības pieprasītāju pieejamajos pašvaldības un
valsts datu reģistros.”
11. Izteikt 39. un 40. punktus šādā redakcijā:
„39. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par
pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
40. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas vai nepilda līdzdarbības pienākumus, sociālā darba
speciālists var izskatīt iespēju atteikt vai pārtraukt materiālās
palīdzības sniegšanu.”
(Nobeigums 5. lappusē)

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Saistošie noteikumi Nr. 2
Grozījumi Ciblas novada domes 2019. gada
27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”
(Turpinājums. Sākums 4. lappusē)

12. Papildināt noteikumus ar 40¹. un 40². punktiem
un izteikt tos šādā redakcijā:
„40¹. Īpašos gadījumos, ja persona nonākusi situācijā, kas
prasa neatliekamu risinājumu, pēc Sociālā dienesta lēmuma
pabalstu izmaksā vienas dienas laikā.
40². Pabalsta saņemšanai pabalsta saņēmējam grāmatvedībā
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.”
13. Papildināt noteikumus ar X¹. nodaļu un izteikt to
šādā redakcijā:
“X¹. Pabalstu piešķiršanas ierobežojumi:
41. Pabalstus nepiešķir pabalstu pieprasītājiem, kuri:
41.1. nepilda līdzdarbības pienākumus;
41.2. atsakās no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā
darba vai pagaidu algotajiem sabiedriskajiem darbiem;
41.3. atbrīvoti no darba vai algotu pagaidu sabiedrisko darbu pildīšanas par alkohola, narkotisko vielu lietošanu vai darba līguma pārkāpumiem;
41.4. neatbilst Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.”

Saistošo noteikumu Nr. 2
Grozījumi Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem” projekta PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie
noteikumi izstrādāti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes
noteikumi”
43.punktu un Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27., 30, 31. un
31¹.punktiem
Saistošie noteikumi grozāmi,
lai uzlabotu Ciblas novada
pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, nodrošinot finansiālu
atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī citām ģimenēm
(personām), kuras saskaņā ar
šiem noteikumiem ir tiesīgas to
saņemt, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi

paredz precizēt Ciblas novada
pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstu veidus un apmērus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību, kā
ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus, kā arī
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Atsevišķiempabalstu veidiem ir
paplašināts saņēmēju loks.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības domes budžetu būtiski neietekmē.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Jaunas
institūcijas
netiks
radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks
publicēts Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada Ziņas”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.
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5. lappuse

Lūdzam visus 1. un 2. grupas invalīdus
pietiekties pie sava pagasta sociālā darbinieka!
Ciblas novada pašvaldība piedāvā 1. un 2. grupas invalīdiem dažādu sociālo palīdzību, tajā skaitā – pabalstus.
Bet, lai sociālo palīdzību saņemtu, personām ar 1. un 2.
grupas invaliditāti (vai to aprūpētājiem, ģimenes locekļiem
u.c.) jāpiesakās Ciblas novada pašvaldībā.
Iespējams, sociālie darbinieki pat nezina, ka pašvaldībā
dzīvesvietu ir reģistrējis kāds cilvēks ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
Katrā Ciblas novada pagastā ir sociālās jomas speciālisti,
pie kuriem griezties. Viņi strādā pagastu pārvaldēs.
Kontaktinformācija:
Blontu pagastā – 65700870. Sociālās palīdzības organizatore
Inta Vonoga.
Ciblas pagastā – 65729027. Sociālā aprūpētāja Olita Kilupe.
Līdumnieku pagastā un Felicianovā – 65729371. Sociālā
aprūpētāja Antoņina Hindogina.
Pušmucovas pagastā – 65728104. Sociālās palīdzības
organizatore Valentīna Trukšāne.
Zvirgzdenes pagastā – 65700834. Sociālā darbiniece
Aija Zlidne.
Sociālā dienesta vadītāja Inta SENKĀNE

Bērnu žūrijas pasākums Ciblas bibliotēkā
5. martā Ciblas bibliotēkā notika „Bērnu/jauniešu/
vecāku žūrijas 2019” noslēguma pasākums. 2019. gadā
lasīšanas maratonu uzsāka 26 dalībnieki, taču visas sešas
grāmatas izlasīja un vērtēja tikai 20 eksperti.
Īpaši gribētu uzslavēt bērnu vecākus, kuri rosināja bērnus
iesaistīties Bērnu žūrijā un aktīvi sadarbojās ar bibliotēku, jo
bērniem ir svarīga tieši vecāku ieinteresētība un atbalsts.
Piecu „Bērnu/jauniešu žūrijas” dalībnieku mammas pašas
bija „Vecāku žūrijas” dalībnieces, kas ar savu paraugu iedvesmoja arī savus bērnus.
Visi bērni ar nepacietību gaida noslēguma pasākumu, kurā
tiek pasniegtas dāvanas un saldumi, kā arī notiek atraktīvas
spēles, kurās labprātīgi iesaistās jaunāko klašu skolēni. Šoreiz LNB dāvaniņās bija sarūpējusi atslēgas piekariņus trijās
krāsās, ar uzrakstu BJVŽ.
Paldies visiem 20 grāmatu ekspertiem par dalību BJVŽ. 5+
grupā: Jānis Augustovs, Samanta Karaševska, Simona Mikaskina, Miks Reņko, Lauma Toporkova; 9+ grupā: Elīna
Deviķe, Melānija Dmitrijeva, Adrians Miklucāns, Patrīcija
Paula Melbārde, Ilze, Sidorčenko; 11+ grupā: Lauma Kuzņecova, Vanesa Beatrise Ļagušņika; 15+ grupā: Antra Toporkova, Sanda Augustova; Vecāku ž.: Veronika Ļagušņika,
Līga Ļagušņika, Liene Siņica, Dzintra Toporkova, Inita Ļagušņika, Taņa Laizāne.
Fotogrāfijas no pasākuma publicētas Ciblas bibliotēkas
sociālo tīklu lapās: www.facebok.com/; www.draugiem.lv/
un www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/.
Rita TRUKŠĀNE,
Ciblas bibliotēkas vadītāja

6. lappuse
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Saistošie noteikumi Nr. 3
Grozījumi Ciblas novada domes
2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 “Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2019. gada
27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā”:
Papildināt noteikumus ar 5.14. un 5.15. apakšpunktiem un
izteikt tos šādā redakcijā:
„5.14. pabalsts – dāvana Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem un I grupas invalīdiem”
„5.15. pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai”.
Aizstāt 6., 8. 19., 21. punktā skaitli „30.00” ar skaitli
„50.00”.
Papildināt 7., 9., 20., 22. punktu aiz vārda „piešķir” ar vārdiem „uz pieprasītāja iesnieguma pamata, neizvērtējot personas materiālo stāvokli”.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek
piešķirts šādā apmērā, ja viena no bērna vecākiem un bērna
dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas deklarēta Ciblas novadā:
12.1. sakarā ar pirmā bērna piedzimšanu – 200.00 euro apmērā;
12.2. sakarā ar otrā bērna piedzimšanu – 250.00 euro apmērā;
12.3. sakarā ar trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu –
300.00 euro apmērā.”
Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Pabalsts 30.00 euro tiek piešķirts dāvanas iegādei Ciblas novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85, 90,
95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, uz pieprasītāja iesnieguma pamata, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.”
Aizstāt 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 23.6., 23.7. apakšpunktos
skaitli „80.00” ar skaitli „130.00”.
Aizstāt 23.5. apakšpunktā skaitli „40.00” ar skaitli „65.00”.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
„24.Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma un atbilstoša
statusa apliecinājuma pamata, pabalsts malkas iegādes izdevumu apmaksai izmaksājams pēc izdevumus apliecinoša dokumenta (maksājuma kvīts) iesniegšanas.”
Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
„25.Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu
apmaksai, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju,
izmeklējumu, zobu ārstēšanas un protezēšanas pakalpojumu,
recepšu medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, transporta
pakalpojumu apmaksai braukšanai uz reģionālajām slimnīcām
piešķir līdz 150.00 euro apmērā personai:
25.1. astmas slimniekam,
25.2. onkoloģijas slimniekam,
25.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam.”
Aizstāt 27. punktā skaitli „100.00” ar skaitli „150.00”.

Apstiprināti ar Ciblas novada
domes 23.01.2020. sēdes
lēmumu (protokols Nr.2, 6.§)

Aizstāt 30. punktā skaitli „300.00” ar skaitli „350.00”.
Papildināt 35. punktu aiz vārda „bērnu” ar vārdiem „kurš
mācās no 1. līdz 12. klasei”.
Papildināt noteikumus ar XV¹ un XV² nodaļām un izteikt
tās šādā redakcijā:
„XV¹. Pabalsts vientuļajiem pensionāriem un I grupas invalīdiem.
35¹.Vienreizējs pabalsts – dāvana Ziemassvētkos 5.00 euro
apmērā tiek piešķirts vientuļajiem pensionāriem un I grupas
invalīdiem, uz pieprasītāja iesnieguma pamata (uzrādot invaliditātes apliecību) un neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
XV². Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai:
35². Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām, ņemot vērā konkrēto situāciju, un tā apmērs ir
līdz 30.00 euro gadā.
35³. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja iesnieguma pamata, pievienojot apliecinošus dokumentus (rēķinu, izziņu, kvītis, čeku u.c.)”

Saistošo noteikumu Nr. 3
Grozījumi Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par pašvaldības pabalstiem
Cibla novadā” projekta PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
Noteikumi nepieciešami, lai
grozītu Ciblas novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku finansiālu atbalstu
noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu
līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi
paredz Ciblas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību ģimenēm
(personām), kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kārtību,
kā ģimene (persona) iegūst
tiesības saņemt pabalstus, kā
arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību, kā arī saistošie notei-

kumi paredz izmaiņas pabalstu
veidos.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu. Plānotās
izmaiņas pašvaldības domes
budžetu būtiski neietekmē. Lai
nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi, nav nepieciešamība
veidot jaunas darba vietas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Jaunas institūcijas netiks radītas
un esošo institūciju funkcijas
netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā
un informatīvajā izdevumā
“Ciblas Novada Ziņas”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.
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7. lappuse

Izpaužamies radoši…
Ciblas vidusskolas audzēkņi turpina
piedalīties radošo darbu konkursos.
Jau otro gadu skolēni izmēģina spēkus radošo darbu konkursā, kas veltīts
Latgales patriotam, dzejniekam Antonam Slišānam. Šogad radošo darbu
tēma bija saistīta ar laiku un mūžību.
Konkurss notiek ceturto gadu, gūstot
arvien lielāku popularitāte, jo šogad
tika iesniegti jau 88 radošie darbi. Liels
prieks par to, ka arī mūsu skolēni spēj
uzrakstīt darbus, kas gūst atzinību.
Tika iesūtīti 5 Ciblas vidusskolas skolēnu darbi, trīs no tiem ir ieguvuši godalgotas vietas. Sākumskolas posmā

īpaši veiksmīgi izdevies
sevi pieteikt 3. klases skolniekam Adrianam Miklucānam, iegūstot 1. vietu,
un 2.klases skolniecei Laumai Toporkovai, iegūstot
2. vietu. Jāpiebilst, ka tā ir
skolēnu debija radošo darbu konkursos. Arī pamatskolas posmā 5. klases
skolnieces Lāsmas Leicānes darbs ir guvis ievērību, iegūstot rī pasākumā Ontona dīnas lustes, jo
atzinību 34 dalībnieku konkurencē.
tieši tad tiek svinēta vārda diena AntoDalībniekiem bija iespēja baudīt kon- niem.
certu un saņemt balvas Upītē 18. janvā-

Dzimtās valodas dienas pasākums Rīgā
Otrs radošo darbu konkurss, kurā piedalās Ciblas
vidusskolas skolēni vairākus
gadus, ir Latviešu valodas
aģentūras organizētais radošo
darbu konkurss. Šī gada tēma
bija “Izstāsti man savu sapni”. Konkursam tika iesūtīti
693 radošie darbi no visas
pasaules. Pasākumā piedalījās 270 dalībnieku no 55 skolām. No mūsu skolas savus
sapņus izstāstīja Elīna Deviķe, Antra Toporkova, Sanda

Augustova. Šī konkursa noslēguma pasākums 21. februārī, Dzimtās valodas dienā,
piedāvā unikālu iespēju katru
gadu redzēt ko jaunu. Šogad
dalībnieki tika aicināti Latviešu Biedrības namā, lai
noklausītos labāko autoru
darbu fragmentus Latvijas
Nacionālā teātra aktieru Agnese Cīrules un Jēkaba Reiņa
izpildījumā. Uzstājās Elzas
Rozentāles grupa “Bur mani”, bet vislielāko sajūsmu

izraisīja burvju mākslinieks
Danti Pecolli.
Šogad bērnu darbi bija īpaši emocionāli. Izrādās, ka
bērnu sapņi nemaz nav materiāli – bērni sapņo par mīlestību, draudzību, sapratni.
Kopējais darbos – mīlestības
trūkums. Tik ļoti bērniem
svarīgi, lai vecāki nešķirtos,
lai vecvecākus nepiemeklētu
slimības… Un vispopulārākā
sapņu profesija bērnu dar-

bos… neuzminēsiet – zirgu
treneris, zirgu vetārsts.
Paldies Ciblas novada pašvaldībai par iespēju skolēniem radoši attīstīties, pilnveidot savus talantus, zināšanas un paplašināt redzesloku.
Īpašs paldies Inetai Miklucānei un Andrim Toporkovam – vecākiem, kuri veltīja
savu brīvo laiku, lai bērni
varētu apmeklēt šos pasākumus.

Latviešu valoda (Izabella Stelikova)
nedaudz pastāstīja savu vēsturi, izpauda
6. martā Ciblas vidusskolā notika pasākums 3. - 6. klašu skolēniem “Es tevi sāpes un priekus. Dzejoļus par valodu
izrunāju, mana valodiņa!”.
runāja literārā pulciņa dalībnieki RamoUz pasākumu skolēnus aicināja literārā pulciņa dalībnieki.
na Priskurela, Sintija Rutkovska, Haralds Purins, Lauma Toporkova, Adrians Miklucāns, Elīna Deviķe, Aija Puisāne, Veronika Zaščerinska, Antra Toporkova, Inta Seimuškina, Jānis Kalvāns.
Dalībnieki nebija tikai pasīvi klausītāji, jo viņiem bija jātiek galā ar dažādiem
uzdevumiem, piemēram, izdomāt, par
ko dzied folkloras kopa “Ilža” Ludzas
igauņu (lucu) valodā; kādus vārdus runā
bērni, apgūstot valodu; klausoties dialogu, bija jānosaka valodā nevēlami vārdi
un jāizdomā, kā attēlos redzamie vārdi
skan latgaliski.
Pasākums ļāva nedaudz izrauties no
tradicionālās mācību vides un uz gramatikas likumiem un uz jēdzienu
“valoda” paskatīties nedaudz citā rakursā.
Sk. Ināra KUZŅECOVA
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Sirdslieta
Ciblas bibliotēkā visu šo mēnesi var iepazīties ar
Ināras Evertovskas rokdarbu izstādi „Lakati un lelles”.
Ināra ir Ciblas vidusskolas pedagoģe. Ar adīšanu, tamborēšanu, pērļošanu un citiem sievišķīgiem rokdarbiem viņa
aizraujas kopš studiju gadiem.
Izstādē Ciblas bibliotēkā ir redzama maza daļa no adījumiem, ko darinājusi rokdarbniece, – 15 lakati un 15 mīkstās
rotaļlietas.
Savos skolas gados Ināra
bija iemācījusies rokdarbu
pamatus, bet tikai studiju
gados Daugavpils Pedagoģiskā institūta fizmatos šīs prasmes izvērtās vaļaspriekā.
Augstskolas kopmītnes istabiņā viņas bija četras meitenes, viena no tām aizrautīgi
adīja. Pamazām aizrāvās arī
pārējās. Ināra atceras, ka bija
problēmas ar dziju iegādi,
ikreiz steigušās uz veikaliem,
kur „izmesta” dzija.
Tagad ir ļoti liela dziju un
adatu izvēle, tāpat iespējas
apgūt arvien jaunu rokdarbu
tehniku. Dziju un adījumu/
tamborējumu paraugus Ināra
nereti nolūko un pērk internetā. Pasaule ir vaļā! Spēj tik

paņemt labāko!
Ināra ir izmēģinājusi dažādas dzijas, un tagad viņa par
labu atzīst tikai vilnas dziju.
Kvalitatīvu un skaisti krāsainu dziju viņa labprāt iegādājas no SIA „Limbažu Tīne”
un Pāces vilnas fabrikas.
Ināras rokas ir darinājušas
neskaitāmus džemperus, kostīmus, lakatus, segas un citas
praktiskus rokdarbus. Starp
tiem īpaša vieta ir adītajām
rotaļlietām, kas pildītas ar
sinteponu. Pirmās rotaļlietas
darinātas mazmeitai. Pakāpeniski tapusi adīto zaķu kolekcija. Efektīga izdevusies divdaļīgā lelle – Sarkangalvīte
un vecmāmiņa. Daļa no rotaļlietām šobrīd skatāma izstādē Ciblas bibliotēkā.
Jautāta par sapni,
ko gribētu piepildīt, Ināra brīdi klusē… Visas ar adīšanu saistītās idejas ir piepildītas un
jaunas, ko piepildīt, agrāk vai vēlāk
atnāk… Un tad
viņa teic: – Ir gan
man kāds sapnis!
Aust uz īstām stellēm! Izrādās, Inārai
bija iespēja šo
prasmi pārņemt no
tēva māsām, kuras
bijušas izcilas
audējas (arī Latvijā
Tamborēta “Ziedu sega”
atzīta daiļamata
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8. lappuse

vinnējusi SIA
„Saules Lācis”
rīkotajā ikmēneša
konkursā (sadaļā
"Pūra Lāde"), kam
bija iesniegusi
Limbažu krāsainās
vilnas džemperi.
Balvā iegūts krāsains, ļoti kvalitatīvas dzijas kamolītis. Un tas ir jau
trešais vinnests
rokdarbu konkursos!
Ikviens rokdarbs
prasa laiku, bet
Ināra nesūdzas par
tā trūkumu. Viņai
jo īpaši patīk tumšie rudens un ziemas vakari. Tad,
Ināra Evertovska demonstrē pašas
pie televizora sēadītu kostīmu.
žot, rokās vienmēr
ir kāds jauns darmeistare). Bet tolaik – jaunībiņš.
bā – Ināra paša par aušanu Savai sirdslietai Ināra veltī
nemaz nedomāja. Nu tantes arī rīta stundas – izveidojuar padomu vairs nevarēs palī- sies tradīcija rītos celties
dzēt, jo devušās aizsaulē. stundu agrāk, lai pirms došaInāra visas savas rokdarbu nās uz darbu paspētu paadīt.
prasmes apguvusi patstāvīgi Patīkot pats process. Un,
un neslēpj sveci zem pūra – kad darbs tapis, nemaz nav
dalās savā pieredzē gan ar žēl no tā šķirties dāvinot.
Ludzas kluba „Musturprieks” Ināra ir gatava arī izārdīt veirokdarbniecēm, gan ar Ciblas kumu, ja tas neapmierina vai
radošo sieviešu pulciņu. Rei- ja atklājas kāda kļūda. Reizi mēnesī gan Ciblā, gan Lu- zēm viņa ir iesākusi vairākus
dzā Ināra tiekas radošās dar- adījumus, un katram pievērbnīcās ar tikpat aizrautīgām šas atkarībā no tā brīža noadītājām un tamborētājām.
skaņojuma. Gadās darbi, kas
Ikdienā saziņa notiek pa vairs neiedvesmo, tie pastāv
internetu, watsapp grupā. malā un vai nu atgūst vietu
Patlaban
„Musturprieka” Ināras sirdī un tiek pabeigti,
dalībnieces ada plecu lakatus vai vienkārši tiek izārdīti…
nepilno kārtu tehnikā, un – Tā ir pilnīgi cita pasaule,
savu veikumu soli pa solim – šādi savu hobiju raksturo
fotografē un izliek watsapp Ināra. – Un es nezinu, kā bez
grupā. Rokdarbnieces arī tās pasaules dzīvotu!
kooperējas, pērkot rokdarbu
aprakstus un dziju. Tāpat
Ērika Bondarenko,
izmanto iespējas piedalīties
pašvaldības sabiedrisko
dažādos konkursos.
attiecību speciāliste
Piemēram, nupat Ināra ir
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