LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Ciblas novadā

2020.gada 07. augustā

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst.
9.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietniece
Protokolē – kancelejas vadītāja

Inese Birska
Ināra Soprāne

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

Juris Dombrovskis
(atvaļinājumā)

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

APSTIPRINĀT ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBU
1. Par grozījumiem Ciblas vidusskolas nolikumā

2. Par grozījumiem Pušmucovas pamatskolas nolikumā
3.Par aizņēmuma ņemšanu
1.§
Par grozījumiem Ciblas vidusskolas nolikumā
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 8. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte Mikaskina, Rudīte
Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Izdarīt šādus grozījumus Ciblas vidusskolas nolikumā:
1. 1.nodaļā, Vispārīgie jautājumi, 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’1.5. Skolas juridiskā adrese: Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV – 5709’’
2. III. nodaļā, Īstenojamās izglītības programmas, izteikt 3.1.punktu un tā apakšpunktus šādā
redakcijā:
‘’3.1. Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:
3.1.1 vispārējās pamatizglītības programmu (programma kods 21011111);
3.1.2.speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas
kods 21015611);
3.1.3.speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811;
3.1.4.speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods: 21015911);
3.1.5.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods
31011011);
3.1.6. vispārējās vidējās izglītības programmu (programmas kods 31016011)’’.
2.§
Par grozījumiem Pušmucovas pamatskolas nolikumā
/S.Leščinska/
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 8. punktu,
atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte Mikaskina, Rudīte
Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns, PRET- nav, ATTURAS- nav,
DOME NOLEMJ:

Izdarīt šādus grozījumus Pušmucovas pamatskolas nolikumā:
1. 1.nodaļu, Vispārīgi noteikumi, izteikt t šādā redakcijā:
‘’Pušmucovas pamatskola, turpmāk – Skola, ir Ciblas novada pašvaldības, turpmāk – Dibinātājs,
vispārējās izglītības mācību iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, kods
21011111, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādēs, kods 21015811, speciālās pamatizglītības

programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 un interešu izglītības
programmas īstenošanai valsts valodā. Dibinātājs: Ciblas novada pašvaldība’’.
2.III. nodaļu, Īstenojamās izglītības programmas, izteikt šādā redakcijā:
‘’Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības
programma. Skola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111, speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti
vispārējās pamatizglītības iestādēs, kods 21015811, speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611’’.
3.§
Par aizņēmuma ņemšanu
/M.Romanovska/
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 08.07.2020. vēstulē Nr. 1-132/6203
„Par projektu pietiekumu atbalstīšanu” norāda, ka ir atbalstīts Ciblas novada pašvaldības
projekts „Ciblas novada pašvaldības ceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā” atbilstoši
Ministru kabineta 2020.gada 12.maija sēdē apstiprinātajiem “Noteikumiem par
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”.
2020.gada 17.jūlijā Ludzas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā tika pieņemts
lēmums: saskaņot ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta īstenošanai un valsts aizdevuma
pieprasījuma iesniegšanai.
Projekta „Ciblas novada pašvaldības ceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā” kopējās
izmaksas pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās sastāda EUR 174104.94 (Viens simts
septiņdesmit četri tūkstoši viens simts četri euro 94 centi)
Projekta realizācijai nepieciešams Valsts kases aizdevums EUR 130 000,00 (viens simts
trīsdesmi tūkstoši euro, 00 centi).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm PAR- Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte
Mikaskina, Rudīte Valtere, Aldis Tihovskis, Aivars Rikums, Ēriks Astičs, Māris Trukšāns,
PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt vidēja termiņa aizdevumu no Valsts Kases
EUR 130 000 (Viens simts trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) uz 10 (desmit) gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu no 01.01.2022. saskaņā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
Sēdi beidz plkst. 9.30.
Sēdi vadīja

Inese Birska

Sēdi protokolēja

Ināra Soprāne

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 07.augustā

