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APSTIPRINĀTS CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ĢERBONIS
2010.gadā notika Ciblas novada ģerboņa skiču konkurss. Komisija no 20 skicēm izvēlējās vienu.
Ģerboņa ideja - uz zila fona attēlots sudraba pakavs ar piecām naglām (simbolizē piecus pagastus),
virs tā – purva purenes zieds. Kā pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Eduards Luckāns, purva purene
izvēlēta tieši tāpēc, ka tai ir piecas ziedlapas - tās simbolizē piecus pagastus, kuri tika apvienoti
Ciblas novadā.
Skice tika nodota māksliniekam Vladimiram Ladusānam, kurš veica izmaiņas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2010.gada 30.jūlijā Ciblas novada pašvaldība iesniedza ģerboņa aprakstu un attēla projektu Kultūras ministrijai.
Valsts Heraldikas komisija saskaņā ar Ģerboņa likuma 5.panta 3.daļu ir izvērtējusi Ciblas novada pašvaldības
iesniegto ģerboņa attēla projektu un iesniegusi Kultūras ministrijā Valsts Heraldikas komisijas 2010.gada 6.decembra
atzinumu nr.2789 par Ciblas novada ģerboņa atbilstību heraldikas prasībām. Valsts Heraldikas komisija savā atzinumā
Kultūras ministrijai norāda, ka Ciblas novada pašvaldības iesniegtais ģerboņa attēls un apraksts atbilst heraldikas
prasībām.
Ir sastādīts atbilstošs heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba augšupvērsts pakavs, virs tā zelta purenes zieds.
Lēmums tika pieņemts Rīgā 15.12.2010., to parakstījuši Valsts prezidents Valdis Zatlers, Kultūras ministre Sarmīte
Ēlerte, Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.
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BALSOJIET
PAR CIBLAS
SNIEGAVĪRU!
Ciblas
jauniešu
centrs,
atsaucoties
uz
Lielās
Talkas
organizatoru aicinājumu izbaudīt
baltos
ziemas
priekus
un
piedalīties fotokonkursā „Sniegavīri
PAR tīru Latviju!", izveidoja savu
lielo sniegavīru Ciblā un ievietoja
fotogrāfiju augšupielādē „Lielās
Talkas" mājas lapā www.talkas.lv,
sadaļā
„Sniegavīri
PAR
tīru
Latviju!" .
Par ievietoto fotogrāfiju ir iespēja
balsot vienu reizi dienā no viena
datora! Balsojiet par Ciblas
jauniešu izveidoto sniegavīru!
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SENČU TRADĪCIJAS – MŪSU PAGĀTNE, TAGADNE UN NĀKOTNE

Biedrība „MADARA” informē, ka Blontu pagastā notiek projekta „Senču tradīcijas – mūsu pagātne, tagadne un
nākotne” īstenošana.
Projekts tika iesniegts Lauku atbalsta dienestā 2009. gadā, pretendējot uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, un tika saņemts lēmums par projekta atbalstu.
Projekta ietvaros Blontu folkloras kopai tiks iegādāti tautu tērpi un mūzikas instrumenti. Projekta kopējais finansējums
ir 7000 latu, no kuriem 700 lati Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums. Šī projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2011.
gada 31. marts.
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CIBLAS NOVADA DOMES SĒDĒ nr.1 (2011. gada 26.janvārī)
* Dome atbalstīja piedalīšanos projektā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam
„PAMATPAKALPOJUMI EKONOMIKAI UN IEDZĪVOTĀJIEM”, veicot Pušmucovas tautas nama rekonstrukciju c. Pušmucova,
Pušmucovas pagasts, Ciblas novads. Projekta finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases ar atlikto
pamatsummas maksājumu ar 01.01.2012.
* Dome nolemj apstiprināt Ciblas novada pašvaldības domes amatu sarakstu 2011. gadam.
* Dome nolemj uzsākt Ciblas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināt domes priekšsēdētāju JURI DOMBROVSKI.
* Dome nolemj uzsākt Ciblas novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam izstrādi. Nozīmēt atbildīgo par novada
attīstības programmas izstrādi novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju INĀRU SPRUDZĀNI.
* Apstiprinātas Ciblas novada pedagogu algas likmes ar 2011.gada l.janvāri.
* Dome nolemj atcelt Ciblas novada pašvaldības 2010. gada 30. novembra lēmuma nr. 12 (sēdes prot.12.4.§, 3.p) par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu divām personām.
* Izskatīti iesniegumi. Dome nolemj precizēt vienas zemes vienības projektēto platību no 3.0 ha uz 3.51 ha, apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „SMILGAS” sadalei Līdumnieku pagastā, atdalīt vairākas zemes vienības un
piešķirt tiem nosaukumus.
* Vienai dzīvojamajai mājai piešķirta adrese ”Kalnamala”, c.Rūbežnīki, Zvirgzdenes pagastā.
* Nolemts pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienībām vairākām personām un veikt izmaiņas 01.05.2010. zemes
nomas līgumos ar 01.01.2011.
* Dome nolemj piešķirt vairākām personām nomā pašvaldības zemes vienības Līdumnieku, Ciblas un Zvirgzdenes pagastā.
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2010. gada saistošie noteikumi Nr.15

„Grozījumi Ciblas novada pašvaldības 2009.gada 6.augusta saistošajos noteikumos nr.1
„Ciblas novada pašvaldības nolikums””

APSTIPRINĀTI ar Ciblas novada domes 2010.gada 28.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 2.§.)
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ciblas novada pašvaldības 2009.gada 6.augusta saistošajos noteikumos nr.1 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1. 6.punktu papildināt ar 6.7. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
6.7. Plānošanas un attīstības nodaļa
____________________________________________________________________________________________________________

2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16

PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI CIBLAS NOVADĀ
APSTIPRINĀTI ar Ciblas novada domes 2010.gada 28.decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.13, 3.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu.
1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novēršot negatīvo ietekmi
uz cilvēku veselību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību.
2. Ciblas novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Zvirgzdenes
pagasti, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.
3. Aizliegums visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus ir
noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
4. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 781 panta noteiktajā kārtībā.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ciblas novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Ciblas novada ziņas”.
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SEMINĀRS
PAR LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS AKTUALITĀTĒM UN PASĀKUMIEM

18.02.2011. Ludzas novada domes ēka, Raiņa iela 16, Ludzā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas
nodaļa rīko semināru “Lauksaimniecības uzņēmumu modernizācija ekonomiskās darbības rādītāju un
konkurētspēju paaugstināšanai”.

SEMINĀRS LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI

17. februārī plkst. 10:00–13:00 viesnīcā “Latgale”, Rēzeknē notiks seminārs lauksaimniecības attīstībai. Pieteikšanās
līdz 15. februārim pa tālr. 64 605 997. Semināra programma:
• LAD – ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku saimniecību
modernizācija” aktualitātes
• Nordea banka un Nordea Finance Latvia - Finansējuma piedāvājums un nosacījumi tā saņemšanai
• LLKC – Bankām draudzīgs grāmatvedības process
• LLKC – Nelauksaimniecisko aktivitāšu veicināšana lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu, ar tūrismu
saistītos pakalpojumus un infrastruktūru
• KoneKesko – Lauksaimniecības tehnikas piedāvājums
• Diskusijas un individuālas konsultācijas
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Apstiprināts ar Ciblas novada domes 2010.gada 28.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13.6.§)

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATZINĪBAS RAKSTA NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Lai izteiktu atzinību par nozīmīgu ilggadēju darbību, radošu darbu vai nopelniem pašvaldības, tautsaimniecības,
izglītības, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras, sociālās aprūpes, sporta jomās un par citiem
nozīmīgiem ieguldījumiem Ciblas novadā attīstībā, Ciblas novada dome var piešķirt Atzinības rakstu.
1.2.
Atzinības raksta kandidātu izvērtēšanai Ciblas novada dome izveido Apbalvošanas komisiju. Savā darbībā
Apbalvošanas komisija ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumus, rīkojumus un
noteikumus, Ciblas novada domes lēmumus, rīkojumus, noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.3. Savus uzdevumus Apbalvošanas komisija veic, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām
juridiskām personām savas kompetences ietvaros.
1.4. Apbalvošanas komisijas locekļi pieņemot lēmumus balstās uz neietekmējamības un objektivitātes principiem.
2. APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA
2.1.Priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu iesniedz Ciblas novada domes izveidotai Apbalvošanas komisijai.
2.2.Apbalvošanas komisijai motivētu iesniegumu par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt:
2.2.1. novada domes deputāti;
2.2.2. domes pastāvīgās komitejas;
2.2.3. pašvaldības iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), organizāciju vadītāji;
2.2.4. arodbiedrību organizāciju vadītāji.
2.3. Ierosinājumu iesniedzot jānorāda šādas ziņas par apbalvošanai izvirzīto kandidātu:
2.3.1. Fiziskai personai:
2.3.1.1. vārds, uzvārds, dzimšanas gads;
2.3.1.2. darbības apraksts attiecīgajā jomā;
2.3.1.3. ierosinājuma iesniedzēja pamatots motivējums kandidāta apbalvošanai.
2.3.2. Juridiskai personai:
2.3.2.1. nosaukums;
2.3.2.2. juridiskā adrese, darbības joma;
2.3.2.3. ierosinājuma iesniedzēja pamatots motivējums kandidāta apbalvošanai.
2.4. Apbalvošanas komisija iesniegtos ierosinājumus izskata 2 (divu) nedēļu laikā no to iesniegšanas dienas, sagatavo
priekšlikumus par ieteikto kandidātu apbalvošanu un iesniedz tos izskatīšanai Ciblas novada domes sēdē.
2.5. Pieņemot lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu kandidātam, jāvērtē:
2.5.1. pilsoniskā aktivitāte;
2.5.2. tradīciju radīšana un kopšana;
2.5.3. ieguldījums pašvaldības popularizēšanā;
2.5.4. pašvaldības kultūrvides kopšana;
2.5.5. jaunu darba vietu radīšana, ieguldījums pašvaldības attīstībā;
2.5.6. profesionālā meistarība;
2.5.7. ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs;
2.5.8. sabiedrisko, kultūras, izglītības darbinieku, sportistu un treneru ieguldījums Ciblas novada popularizēšanā
Latvijā un ārvalstīs;
2.5.9. mūža ieguldījums un īpaši nopelni.
2.6. Pamatojoties uz rakstveidā iesniegtajiem ierosinājumiem, Apbalvošanas komisija sagatavo priekšlikumus par
attiecīgā kandidāta apbalvošanu un iesniedz lēmuma projekta veidā izskatīšanai Ciblas novada domes sēdē. Lēmuma
projekti sākotnēji var tikt izskatīti attiecīgajās domes pastāvīgajās komitejās.
2.7. Atzinības rakstu piešķir ar Ciblas novada domes lēmumu.
2.8.Apbalvošanas padome lēmumus pieņem savstarpēji vienojoties. Ja kādam no padomes locekļiem ir iebildumi, tad
lēmumu Apbalvošanas komisija pieņem balsojot.
2.9. Piešķirot Atzinības rakstu, vienlaikus var tikt izmaksāta naudas prēmija, kuras apmēru nosaka Ciblas novada
dome savā lēmumā.
2.10. Atzinības rakstu pasniedz Ciblas novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors vai cita
pašvaldības pilnvarota persona.
2.11. Apbalvošanas komisija var sniegt priekšlikumus par jaunu apbalvojumu veidu ieviešanu un izstrādāt šo
apbalvojumu piešķiršanas nosacījumus.
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CIRMAS PAMATSKOLĀ

1.semestra beigās skolā viesojās Ludzas Romas katoļu draudzes prāvests Jānis Kolns. Viņš skolā celebrēja misi,
kurā piedalījās skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, un mudināja visus kļūt labākiem, iejūtīgākiem vienam pret otru ne
tikai sagaidot Ziemassvētkus, bet arī katru dienu. Priesteris visiem dalīja oblātes, un katram, daloties ar otru, bija dota
iespēja teikt labus vārdus un novēlējumus. Prāvests J.Kolns arī atveda uz skolu humānās palīdzības sūtījumu, kurā bija
pārtikas pakas un apģērbi. To saņēma skolēnu ģimenes jau pirms Ziemassvētkiem. Skolēni, viņu ģimenes, skolotāji ir
pateicīgi priesterim Jānim Kolnam un Ludzas Romas katoļu draudzei par parādīto uzmanību mūsu skolai un tās
cilvēkiem.
17.februārī plkst. 9.00 skolēnu vecāki tiek aicināti uz sanāksmi. Viņiem būs iespēja noklausīties psihologa
lekciju, tikties ar nepilngadīgo lietu inspektoru, kā arī pārrunāt skolas dzīves aktualitātes gan ar klašu audzinātājiem,
priekšmetu skolotājiem, gan Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētāju un skolas vadību.
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PROJEKTU NEDĒĻA CIBLAS VIDUSSKOLĀ

Kas ir projektu nedēļa? Iespēja mainīt ierasto ritmu, macīšanās darot, darbošanās komandā, iespēja atpūsties.
Mums daudziem joprojām ir priekšstats, ka mācīšanās notiek tikai tad, kad ir grūti, apnicīgi un kad jāpilda daudz
mājasdarbu. Projektu nedēļā mācīšanās notiek it kā starp citu: vērojot, līmējot, iepazīstot, strādājot, meklējot
informāciju, prezentējot savu darbu.
Šogad 1.-6.klase strādāja pie projektiem: 1.klase – „Buri, buri burtiņi”, 2.klase – „Zaļā pilsēta”, 3.klase – „Mans
vārds”, 4.klase – „Viens gads manā dzīvē”, 5.klase – „Manu vecāku profesijas”, 6.klase – „Iepazīstam Ciblas novada
vēsturiskos, kultūras objektus”, 7.-12.klase strādāja pie projekta „Brīvprātīgais darbs”.
Šis gads Latvijā ir brīvprātīgā darba gads, un šādā projektā skolas aicināja iesaistīties Izglītības un zinātnes
ministrija. Mēs atsaucāmies. Skolēni internetā izpētīja brīvprātīgā darba iespējas Latvijā, Eiropā un pasaulē. Mēģināja
atrast tādas iespējas arī Ciblas novadā. Paldies visiem, kuri palīdzēja ar savām idejām un darba piedāvājumiem.
Projektu nedēļas noslēgumā skolēni atbildēja arī uz jautājumu: „Kādas jaunas prasmes un zināšanas projektu nedēļā
ieguvi?” Lūk, skolēnu atbildes: „Uzzināju vairāk par Ciblas novadu”, „Mācījos noformēt telpu pasākumam, sagatavot un
vadīt prezentāciju”, „Uzzināju daudz par brīvprātīgo darbu un guvu gandarījumu par padarīto”, „Mācījos prasmi
sadarboties ar citiem cilvēkiem”, „Atklāju, ka man patīk palīdzēt cilvēkiem”.
Skolēni izsaka priekšlikumus, ka nākamajā gadā projektu nedēļu mēs varētu organizēt rudenī vai pavasarī, jo tad
ir lielākas praktiskā darba iespējas.
Marija Kārkla, skolas direktore
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BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS - BĒRNUDĀRZĀ

Februāra otrā nedēļa Ciblas vidusskolā bija projektu nedēļa, tās
tēma – “Brīvprātīgais darbs”. Mums, 7. - 12.kl. skolēniem, vienu nedēļas
dienu bija jāstrādā brīvprātīgais darbs. Katram bija jāizvēlas sava darba
vieta, kur varētu strādāt un saprast, kā tad īsti ir strādāt brīvprātīgi.
Mēs, 10.klases skolēni – Inga Repša, Iluta Zile un Alvis Vonogs,
par savu darba vietu izvēlējāmies Ciblas novada Blontu PII. Mums likās,
ka būtu interesanti vienu dienu pavadīt ar maziem bērniem.
Darba diena sākās plkst. 8.00 un ilga līdz pat 16.00. Sākumā,
tāpat kā mazie bērni, arī mēs bijām kautrīgi, taču, neskatoties ne uz ko,
drīz vien kopīgi gatavojām konfektes (no plastilīna). Protams, neiztika
arī bez kopīgām dejām un dziesmām. Pusdienlaikā nācās arī atcerēties
bērnu niķus un stiķus, jo, kā teica audzinātājas, “neviena gulētiešana
bez tiem neiztiek”. Dienas beigās bijām mazliet noguruši, taču gandarīti
par padarīto darbu. Savu darbu mēs darījām ar lielu atbildības sajūtu un
domājam, ka paveicām to godam.
Lielu jo lielu paldies mēs sakām Blontu bērnudārza vadītājai un audzinātājām par atsaucību un to, ka deva
mums iespēju jauki un noderīgi pavadīt šo dienu.
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CIBLAS JAUNIEŠU CENTRĀ

3.februāris Jauniešu centrā bija īpaša diena - ciemos atbrauca Latvijas hokeja izlases dalībnieks Ģirts Ankipāns, kurš
pašlaik pārstāv Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubu Rīgas Dinamo. Tikšanās bija spraiga un interesanta.
_______________________________________________________________________________________________________

Artūram Leitānam no Blontu pagasta un Natālijai Kuzņecovai 20.01.2011.piedzimusi meitiņa Katrīna
PILNGADNIEKI CIBLAS PAGASTĀ: Ilona Dundare, Dainis Miklucāns, BLONTU PAGASTĀ: Antra Molčanova, Irina Kuzņecova,
PUŠMUCOVAS PAGASTĀ: Natālija Migalova, Nikolajs Migalovs.

2011.gada februārī nozīmīgas jubilejas svin Ciblas novada iedzīvotāji

BLONTU PAGASTĀ: Marija Šmate, Veneranda Mikažāne, Gaļina Prohorčuka, Pēteris Smirnovs, CIBLAS PAGASTĀ: Vasilijs
Zvaričs, Valentīna Duncāne, Valentīna Auza, Anna Skorohodova, ZVIRGZDENES PAGASTĀ: Vladislavs Kučinskis, Broņislava
Rudoviča, Valentīna Zbitkovska, PUŠMUCOVAS PAGASTĀ: Gaļina Dementjeva.

2011.gada janvārī reģistrēta miršana BLONTU PAGASTĀ: Stefānija Kondrate (07.01.1934.-17.01.2011.),
LĪDUMNIEKU PAGASTĀ: Zinaīda Lukašenoka (10.08.1924.-23.01.2011.), Aleksandrs Mironcevs (11.12.1958.-31.01.2011.),
PUŠMUCOVAS PAGASTĀ: Veronika Sviklāne (07.11.1936.-24.01.2011.), ZVIRGZDENES PAGASTĀ: Staņislavs Lipskis
(15.12.1950.-26.01.2011.), Pāvels Kivļevs (28.10.1945.-27.01.2011.). Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.
„Ciblas novada Ziņas”, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Ciblas novads, Blontu pagasts, c. Blonti,
Paziņojums par Ciblas
attīstības
programmas
Atbildīgānovada
par izdevumu
un datorsalikums
– Irina Antonova, t. 28664140.
LV – 5706, e-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv
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Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu

2010.g. februāris

Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Ciblas novada attīstības programmas 2012.2018.gadiem izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.1, 5.§) uzsākta Ciblas novada attīstības programmas izstrāde,
apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.
Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.
Pasākums
Termiņš
p.k.
1.
Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes 2011.gada janvāris
uzsākšanu
1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana 2011.gada februāris
plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā
www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
1.3. Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības 2011.gada februāris - marts
plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā/darba grupā
1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības 2011.gada februāris - marts
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā
laikrakstā
1.5. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un 2011.gada februāris - marts
viedokļu līderus, rezultātu apkopošana
1.6. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 2011.gada februāris - marts
analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu
pašvaldībām)
1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana
2011.gada februāris –
marts, aprīlis
2.
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2011.gada marts, aprīlis
2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
2011.gada marts
2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde
2011.gada marts
2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
2011.gada marts
2.5. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā
2011.gada aprīlis, maijs
3.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, 2011.gada maijs
kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par
attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde
2011.gada maijs, jūnijs
4.
Publiskā apspriešana
4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides 2011.gada jūnijs, jūlijs
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
4.2. Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta 2011.gada jūlijs
publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana
mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana
2011.gada augusts,
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja septembris
norādītajām iestādēm
4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
2011.gada septembris
4.5. Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 2011.gada septembris
rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana
4.6. Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas 2011.gada septembris
kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā
www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
5.
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un
saskaņošana
5.1. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot 2011.gada oktobris,
vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
novembris
5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas 2011.gada novembris
nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas
nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un

5.3.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un
laikrakstā „Ludzas zeme”
Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas
reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības
valsts birojam atzinuma saņemšanai
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas
apstiprināšana
Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma
saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības
programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva
atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un
atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu
publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un
iesniegšana plānošanas reģionam

2011.gada novembris,
decembris

2012.gada janvāris

2012.gada janvāris
2012.gada janvāris

Attīstības programmas izstrādes vadītāja - Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja INĀRA
SPRUDZĀNE, T.657 00 844, Fax 65700894, mob. tel.29711939, e-pasts: ciblasnovads@inbox.lv
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Ciblas novada pašvaldībai: Domes
nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi,
juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam.
Ciblas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.
_______________________________________________________________________________________________________

Paziņojums
par Ciblas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadiem
izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Ciblas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem
izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.1, 4.§) uzsākta Ciblas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba
uzdevums un izpildes termiņi.
Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:
Nr.p.k.
Aktivitāte
Termiņi
1.
Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādāšana.
2011. gada aprīlis - oktobris
2.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata
2011. gada novembris izstrādāšana
decembris
3.
Domes lēmums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu
2012. gada janvāris
sabiedriskajai apspriešanai un sabiedriskas apspriešanas
pasākumiem, atzinumu saņemšanai.
4.
Sabiedriskās apspriešanas organizēšana un atzinumu
2012. gada februāris - marts
pieprasīšana
5.
Sabiedriskās apspriešanas posma rezultātu apkopošana,
2012. gada aprīlis
atzinumu saņemšana un analīze.
6.
Izstrādātā teritorijas plānojuma iesniegšana pašvaldības domē.
2012. gada maijs
Domes lēmums par teritorijas plānojuma noteikšanu par galīgo
redakciju vai pilnveidošanu vai noraidīšanu.
7.
Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nosūtīšana Latgales
2012. gada jūnijs – jūlijs
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Latgales plānošanas
reģiona atzinums.
8.
Domes lēmums par plānojumu stāšanos spēkā un grafiskās daļas
2012. gada septembris
un apbūves noteikumu kā pašvaldības saistošo noteikumu
apstiprināšana
9.
Lēmuma publikācija “Latvijas Vēstnesī” un teritorijas
2012. gada oktobris
plānojuma nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Latgales plānošanas reģionam
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs - Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs JURIS DOMBROVSKIS, T/F. 657
00 894, mob. tel.29206199, e-pasts:.juris585@inbox.lv
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Ciblas novada pašvaldībai: Domes
nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi,
juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam.
Ciblas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

