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19. janvārī plkst. 14:00 Ciblas Tautas namā
Atpūtas vakars „Kad gadiem es pāri skatos”.
Pasākums tiek rīkots senioriem
un tiem, kam pāri 55 gadiem.
Svētku programmā: uzvedums
„Boņuka Ziemassvētku sapnis”,
kopīga dziedāšana, dejošana
un citas patīkamas nodarbes.
Labam garastāvoklim līdzi jāņem
„groziņš”.
Vēlams pieteikties līdz 17. janvārim, zvanot uz tālruni
29285284 Sandrai vai 28332606 Antoņinai.
Pašvaldība nodrošinās transportu uz šo pasākumu no
visiem Ciblas novada pagastiem.

Ciblas vidusskolas aktualitātes

BĒRNIEM!
17. janvārī pl.10.00
Ciblas Tautas namā
koncertprogramma
„Šreks un Ēzelītis
dejā lec…”

Jau novembrī sākās Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadu apvienības
mācību priekšmetu olimpiādes.
29. novembrī bioloģijas olimpiādē
piedalījās 5 Ciblas vidusskolas skolēni,
kurus olimpiādei gatavoja pedagoģe Rūta
Trukšāne. Labākais sniegums: 10. kl.
grupā Madara Domarka ieguva 2. vietu,
12. kl. Linards Sadovskis – Atzinību.
9. janvārī notika Filozofijas olimpiādē,
kurā no visām apvienības skolām
piedalījās tikai Ciblas vidusskola ar 5

skolēniem, tos olimpiādei gatavoja
pedagoģe Malvīne Loce. Rezultāti: 1.v. –
Adrians Rakstiņš (12. kl.), 2.v. – Linards
Sadovskis (12. kl.), 3.v. – Amanda Pluce
(10. kl.), Atzinība – Madara Domarka
(10. kl.) un Vineta Zaiceva (11. kl.).
Šonedēļ Ciblas vidusskolā visās klašu
grupās organizēts pasākums
“Domā par Latviju,
atceries barikādes!”.

Iedzīvotāju aptauja par būvniecības ieceri

Aicina leļļu teātris TIMS!

Z/S „Granti” plāno izbūvēt lopkautuvi ar gaļas sadali un gaļas pārstrādes cehu
pašvaldībai piederošā būvē, kura atrodas Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā,
Ciblas novadā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0420. Plānotajā
kautuvē tiks sniegts lopu kaušanas, gaļas sadales un pārstrādes pakalpojums
lopkopjiem. Tā tiks izbūvēta atbilstoši ES prasībām, tostarp vides aizsardzības
prasībām.
Plānots 2020. gadā radīt 2 darbavietas – lopkautuvē un gaļas sadalē, un 2021.
gadā – 2 darbavietas gaļas pārstrādes cehā.
Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai laikā no 2019. gada 21. janvāra līdz 4.
februārim lūdzam izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus un rakstiski iesniegt
tos Ciblas novada pašvaldības kancelejā.
Sapulce par būvniecības ieceri notiks Blontos, Domes nama zālē (1. stāvā) 2019.
gada 6. februārī plkst. 10:00. Sapulcē piedalīsies Z/S „Granti” pārstāvis.
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Trijos mēnešos – 2 piedzimuši, 7 nomiruši
Pēdējos trijos 2018. gada mēnešos (oktobrī, novembrī,
decembrī) pasaulē nākuši divi puisīši, kuru dzīvesvieta
deklarēta Ciblas novadā. Abi – pušmucovieši. Oktobrī
Vacumnīkos reģistrēts Jānis Z., novembrī Pušmucovā –
Rūdolfs R.. Apsveicam!
Šajā periodā reģistrēta 7 novada iedzīvotāju nāve.
Blontu pagastā
Jānis KONDRĀTS – 20.10.2018., dz.21.08.1928. (c.Būbini).
Ciblas pagastā
Jānis MIKLUCĀNS – 11.11.2018., dzimis 02.02.1949.
(c.Degteri),
Zinaida PAVLOVIČA – 09.12.2018., dzim. 17.05.1950.
(c.Kozlovski).
Līdumnieku pagastā
Nav reģistrēts.
Pušmucovas pagastā
Ērika ŠMATE – 18.11.2018., dzim. 07.10.1964. (c.Nūraugi),
Vitolds TUTANS – 29.11.2018., dzim. 21.12.1947.
(c.Staupine).
Zvirgzdenes pagastā
Aivars PUISĀNS – 16.10.2018., dzim. 11.06.1968.
(c.Muizinīki),
Aleksandrs JERUMĀNS – 07.11.2018., dzim. 17.09.1952.
(c. Zvirgzdene).
Izsakām līdzjūtību radiem un draugiem!

Dzimstība
un mirstība
pēdējos gados

2018. gadā: 22 dzimuši, 43 miruši.
2017. gadā: 19 dzimuši, 58 miruši.
2016. gadā: 19 dzimuši, 64 miruši.
2015. gadā: 24 dzimuši, 47 miruši.
2014. gadā: 26 dzimuši, 51 miris.

Visvairāk iedzīvotāju – Ciblas un
Zvirgzdenes pagastā
Iedzīvotāju skaits Ciblas novadā gadu no gada
samazinās. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati
par iedzīvotāju skaitu :
01.01.2015. – 3001.
01.01.2016. – 2944.
01.01.2017. – 2840.
01.01.2018. – 2765.
Diemžēl jau 2018. gada vidū Ciblas novadā bija 2701
iedzīvotājs (309 – bērni, 1829 – darbspējas vecumā (no 15
g.), 563 – pēc darbspējas (no 63 g.)).
Blontu pagastā:
427 (71 – bērns, 275 – no 15 g., 81 – no 63 g.);
Ciblas pagastā:
722 (80 – bērni, 503 – no 15 g., 139 – no 63 g.);
Līdumnieku pagastā:
299 (24 – bērni, 205 – no 15 g., 70 – no 63 g.);
Pušmucovas pagastā:
531 (60 – bērni, 358 – no 15 g., 113 – no 63 g.);
Zvirgzdenes pagastā:
722 (74 – bērni, 488 – no 15 g., 160 – no 63 g.).
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2. lappuse

Tiek gatavotas izmaiņas
saistošajos noteikumos par pabalstiem

Ciblas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki un
pašvaldības juristi gatavo jaunus Saistošos noteikumus, kuri
nosaka sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Gadu
gaitā pastāvīgi tika papildināti Saistošie noteikumi nr.1 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem” (23.01.2014.) un nr. 14 „Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” (28.12.2015.). Katras
izmaiņas un grozījumi tika pieņemti domes sēdē un saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Minētos noteikumus pagājušajā gadā nopietni izvērtēja
Labklājības ministrija (LM). Tā atzīst, ka sociālās palīdzības
sistēma, kas izveidota Ciblas novada pašvaldībā, sniedz
nozīmīgu atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri saviem
spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves
grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu
palīdzību. Tomēr LM konstatēja, ka vairākas saistošo
noteikumu normas ir precizējamas un aicināja pašvaldību
veikt grozījumus iepriekšminētajos saistošajos noteikumos,
lai sakārtotu sociālās palīdzības sistēmu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam. Kā skaidro LM, atbilstoši
Latvijā izveidotajai sociālās drošības sistēmai, sociālās
palīdzības piešķiršanas jautājumi ir pašvaldības kompetencē.
Likumi un MK noteikumi nosaka ietvaru, bet daudzas
būtiskas normas ir tiesības noteikt katrai pašvaldībai.
9. janvārī Sociālās dienesta speciālistes sapulcējās, lai
kopīgi pārrunātu ministrijas ieteikumus un izskatītu juristu
sagatavoto jauno saistošo noteikumu redakciju.

Nodrošināti algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Ciblas novada pašvaldība arī 2019. gadā noslēgusi līgumu
ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), lai īstenotu
pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Pašvaldībā
būs nodarbināti 30 bezdarbnieki: Blontos – 5, Ciblā – 7,
Līdumniekos – 6, Pušmucovā – 6, Zvirgzdenē – 7.
Cilvēks var NVA filiālē Ludzā paziņot par vēlmi
iesaistīties pasākumā, ja viņš bezdarbnieka statusā ir bijis
reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai mazāk, bet vismaz 12
mēnešus nav strādājis.
Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos bezdarbnieks tiek
nodarbināts ne ilgāk kā 4 mēnešus 12 mēnešu periodā. 2019.
gadā ik mēnesi viņš saņems atlīdzību 200 eiro apmērā par 6
stundu darbu dienā. Ja bezdarbnieks algotos pagaidu
sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī
paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību izmaksā
proporcionāli dienām, kurās viņš piedalījies pasākumā.
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Domes sēdē lemtais
2018. gada 20. decembrī notika aizvadītā gada pēdējā
domes sēde, kuras laikā Ciblas novada pašvaldības deputāti
skatīja 7 jautājumus.
Arī šajā sēdē tika veikti grozījumi pašvaldības budžetā, jo
no LAD saņemts 36 000 eiro finansējums jau realizētajam
projektam „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”, līdz ar to
pašvaldībai bija iespējams atmaksāt Valsts kasē šī stadiona
pārbūvei ņemtā aizdevuma daļu. Domes sēdē tika nolemts šī
aizdevuma atmaksāšanai no pašvaldības budžeta pārskaitīt
36 000 eiro (no LAD saņemtā nauda).
Tika skatīts jautājums par sadzīves atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām maksas
apstiprināšanu. Šāds pašvaldības lēmums nepieciešams,
izpildot LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta
prasības. Pamatojoties uz 2018. gada 29. novembrī notikušās
SIA „ALAAS” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par
vienotas maksas noteikšanu šīm atkritumu apsaimniekošanas
darbībām Rēzeknes pilsētā un vairākos novados (t.sk. Ciblas
nov.), Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts ar
2019. gada 1. februāri noteikt maksu par minētajām
darbībām - 6,04 EUR/m³. Tā ir tikai viena daļa no kopējās
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Otru daļu
veido Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos. Līdz ar to SIA „ALLAS” noteiktā
kopēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no
2019. gada 1. februāra ir 15,73EUR/m³ (ar PVN).
Kādai apbūvētais zemes vienībai Pušmucovas pagastā
piešķirta adrese, jo Valsts zemes dienests (VZD) konstatēja,
ka tās nav.
Domes sēdē tika skatīta vēl viena VZD informācija – uz
privātpersonai piederoša īpašuma atrodas Ciblas novada
pašvaldībai piederošie Petručonku kapi, taču tiem pēc
kadastra informācijas sistēmas datiem būtu jāatrodas uz
atsevišķa pašvaldībai piederoša zemes gabala (situācija
izveidojusies 1990-tajos gados). Domes sēdē tika nolemts
atzīt, ka jāizstrādā zemes ierīcības projekts zemes vienības
sadalei. Tiks atdalīta 0,4 ha liela zemes vienība, kam tiks
piešķirts jauns kadastra numurs, nosaukums „Petručonku
kapi” un attiecīgs zemes lietošanas mērķis (0907 – kapsētu
teritorijas utt.). Palikušajam īpašumam noteikts zemes
lietošanas mērķis (0201 – mežsaimniecība), atstāts
pašreizējais nosaukums, piešķirts jauns kadastra numurs.
Tiks izvērtēta aizsargjoslu atbilstība.
Kādai personai atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma
Pušmucovas pagastā zemes vienību 1,5 ha platībā, piešķirt
tai nosaukumu, noteikt zemes lietošanas mērķi (0101 –
lauksaimniecība).
Uz mantinieka vārda (pēc personas lūguma) nolemts
pārreģistrēt vairāku nelielu pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību nomu uz 10 gadiem.
Lemts par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerczvejai
Lielajā Ludzas ezerā. Nolemts līdz 31.12.2021. g. nodot
nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar
trīsuļodu kāpuru rāmi šajā ezerā trim juridiskām personām
un iedalīt kāpuru limitu 2019. gadam: 100 kg, 150 kg un 200
kg.
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifu no 01.02.2019.
SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija 2018. gada 28. jūnijā apstiprināja SIA
“ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu 2019. gadā - 54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā
dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t).
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa –
10,73 EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016. gada, kad
dabas resursa nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 EUR/t.
No 2019. gada DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme salīdzinot ar 2016. gadu
pieaugs par 31,00 EUR (bez PVN).
Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz katra
iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus
gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: uzbūvēta
šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu
uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki
atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, tiek rīkotas
akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, bet maksimālais
sasniegums ir iespējams tikai tad, kad iedzīvotāji pirms
atkritumu izmešanas veic atkritumu šķirošanu. Atgādinām,
ka pārstrādei derīgie materiāli netiek apglabāti un tiek
izvesti bez maksas.
SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un
Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību
administratīvajās teritorijās no 2019. gada 1. februāra
vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa būs 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās
vērtības nodokli 21% - 15,73 EUR/m³.
Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto
konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1 (vienu) izvešanas reizi palielinās no EUR 3,12 uz EUR 3,78 ar PVN.

Šķirosim atkritumus! Darīsim to pareizi!
Ciblas novada pašvaldība no 2015. gada 1. marta ieviesa
dalīto atkritumu šķirošanu. 7 apdzīvotās vietās tika izvietoti
konteineri plastmasas un stikla šķirošanai: Blontos pie
domes, Pušmucovā pie skolas, Ciblā pie pagasta pārvaldes,
Felicianovā un Lucmuižā pie daudzdzīvokļu mājām, pie
Ezersalas internātskolas, Līdumnieku ciemā.
Ciblas novada pašvaldībai aicina iedzīvotājus būt
atsaucīgiem iecerei šķirot atkritumus. Centīsimies uzmanīgi
un rūpīgi atšķirot plastmasu un stiklu no citiem atkritumiem.
Un nemetīsim nešķirotos atkritumus konteineros, kas ir
paredzēti plastmasai un stiklam!
Ja atkritumu šķirošanas konteinerā tiek mesti
sadzīves atkritumi, tad SIA “ALAAS”, izvedot atkritumus,
iekasē maksu kā par sadzīves atkritumiem!
Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST MEST
PLASTMASU: saplacinātas plastmasas (PET) dzērienu
pudeles, plastmasas maisiņus, plēves u.c. tīru
plastmasas iepakojumu. NEDRĪKST: rotaļlietas,
eļļas pudeles, netīru iepakojumu ar ēdienu atliekām,
vienreizējas lietošanas traukus, olu bretes.
STIKLU: stikla pudeles un burkas (bez metāla vāciņiem),
logu stiklu, siltumnīcu stiklu. NEDRĪKST: dažādas
stikla lauskas, keramikas izstrādājumus, spoguļstiklu,
auto stiklu, netīru un krāsotu stiklu.
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Sakopti Ciblas (Djatlovkas) senkapi

Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

2018. gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” (LVM)
veica sakopšanas darbus valsts nozīmes arheoloģiskajā
piemineklī ”Ciblas (Djatlovkas) senkapi”. Senkapus, kas
atrodas Ciblas novadā, 2015. gadā izpostīja mantrači jeb
kapu izlaupītāji.
Ciblas senkapi ir lielākais zināmais Latgaļu uzkalniņu
kapulauks, kas veidojies no 11. līdz 14. gadsimtam.
Saņemot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju,
arheologa uzraudzībā tika veikta bedru aizbēršana
izpostītajos uzkalniņos. Sakopšanas darbu laikā 115
uzkalniņos tika uzmērītas dažādas formas un izmēru bedres,
pie vairākiem uzkalniņiem mantraču izraktajās zemēs atrasti
cilvēku skeletu kaulu fragmenti, kā arī konstatētas dažādas
arheoloģiskas vērtības. Pēc to fotofiksācijas tika veikta
izraktā materiāla pārbaude. Pie sešiem uzkalniņiem izrakto
bedru zemē tika konstatētas dažādas senlietas vai to
fragmenti – bronzas gredzentiņi, spirāles, krellīte un
apkaluma fragmenti. Atrastās senlietas tika nodotas Latvijas
Nacionālajam vēstures muzejam.
Ciblas senkapu sakopšanas darbi tika veikti ar valsts
finansiālu atbalstu “Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas
un restaurācijas programmas” ietvaros un LVM
līdzfinansējumu.
LVM aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un par aizdomīgām
personām, kas pa mežu staigā ar metāla detektoriem, ziņot
policijai. Tikai kopīgiem spēkiem iespējams saglābt
kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.
Informē LVM (https://www.lvm.lv)

Tiesības uz valsts vecuma pensiju
2019. gadā būs personām, kuras
sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 15 gadiem.
Personām, kuru apdrošināšanas stāžs
nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības
pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā
pensionēšanās
vecuma
sasniegšanas.
2019.
gadā
pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas
61 gadu un 6 mēnešu vecumu.
(No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski,
palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks
sasniegts 65 gadu vecums).

VMD aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem
Valsts meža dienests
(VMD) aicina ziņot par
plēsēju uzbrukumiem
mājdzīvniekiem.
Līdz šim daudzi
dzīvnieku īpašnieki, kas
savās saimniecībās
piedzīvojuši plēsēju
uzbrukumus, noklusēja uzbrukumu faktus un neziņoja par
šādiem gadījumiem VMD. Taču ir ļoti svarīgi reģistrēt visus
uzbrukumu faktus un noskaidrot vainīgos šajos uzbrukumos.
VMD pārstāvjiem ir jāievāc informācija par bojāgājušajiem un ievainotajiem mājdzīvniekiem, jānosaka uzbrukumu ģeogrāfiskās koordinātes, un jāievāc DNS paraugi
plēsēju sugas identificēšanai. Tas nepieciešams, lai Latvijā
nākotnē varētu izskatīt jautājumu par kompensāciju saņemšanu gadījumos, kad plēsēji nodarījuši postījumus mājdzīvniekiem, līdzīgi kā tas ir citās Eiropas valstīs. Tāpat
svarīgi iegūt maksimāli precīzus datus par plēsējiem, lai pēc
iespējas vairāk apmierināt visu pušu intereses - mednieku,
kas vēlas medīt, un saimniecību īpašnieku, kas cieš zaudējumus.
Par gadījumiem, kad notikuši plēsēju uzbrukumi
(mājlopiem un suņiem), lūgums ziņot Valsts meža dienestam
Kārsavas nodaļas vecākajam mežzinim Jolantai Grišunovai
(t. 22414050) vai Austrumlatgales virsmežniecības inženierim medību jautājumos Lorijai Pozņakovai (tālr. 26583666).

Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc
2019. gada 1. janvāra:
pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam
laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma,
invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs,
pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50
procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo
likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas
par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.
decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas
saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu
mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.
pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai
personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta
apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas
stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda
piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta
maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir
62800 eiro gadā.
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības
potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas
un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm.
No 2019. gada 1. oktobra:
vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu
lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros
faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu
vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā
pieauguma procentiem;
piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu,
kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro
pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un 1 eiro –
pensijām, kas piešķirtas no 1997. gada), oktobrī pārskatīs,
ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus
no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma
procentiem.
N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām varam
informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.
Informē Labklājības ministrija
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Ciblas vidusskolai reitingā 22. vieta
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā Ciblas
vidusskola ieņēmusi 22. vietu starp visām 84 Latvijas
lauku vidusskolām.
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings tiek
veidots, vērtējot vidusskolu centralizēto eksāmenu
rezultātus mācību gada laikā (no 1. septembra līdz
1.septembrim). Dati tiek ņemti no Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura centra. Skolas vērtē
četrās nominācijās, atbilstoši to objektīvajām iespējām:
ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas; lauku vidusskolas;
specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas,
mūzikas skolas, u.c). Skolas novērtējumu iegūst,
aprēķinot atsevišķo mācību priekšmetu matemātiski
vidējo vērtību. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem CE tiek
vērtēti šādi mācību priekšmeti: latviešu valoda;
matemātika; angļu valoda; dabas zinātnes (bioloģija,
fizika, ķīmija); vēsture.
Ciblas vidusskolas vērtējums pa mācību priekšmetiem:
Matemātika – 49. vieta.
Latviešu valoda – 17. vieta.
Angļu valoda – 32. vieta.
Dabas zinātnēs un vēsturē Ciblas vidusskolai reitingā
nav vērtējuma, jo saskaņā ar Nolikumu: „Ja mācību
priekšmetā skolā eksāmenu kārtojuši mazāk kā 3 skolēni
vai mazāk kā 10% no absolventu skaita, tad skola
attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus
konkursa.”
2017. gadā Ciblas vidusskola savā grupā ieņēma 53.
vietu. 2016. gadā – 15. vietu; 2015. gadā – 39. vietu;
2014. gadā – 26. vietu. Reitings tiek veidots kopš 2009.
gada.
Plašāk par šo reitingu var lasīt internetā (http://
www.konkurss.lv/)
Par 2017./2018. māc.g. centralizēto eksāmenu
rezultātiem informē Ciblas vidusskolas direktores
vietniece Ināra EVERTOVSKA:
– CE rezultāti jau vairākus gadus tiek izteikti
procentos (%). Lai saņemtu sertifikātu, eksāmena
rezultāts nedrīkst būt zemāks par 5%. Obligāti jākārto
CE latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā,
pārējie ir izvēles eksāmeni. 2017./2018. māc.g. CE
kārtoja 10 mūsu vidusskolas absolventi (3 skolēni bija
atbrīvoti no eksāmenu kārtošanas), visi 10 ieguva
sertifikātus. Vērtējums ir samērā augsts, neviens skolēns
nevienā eksāmenā nav saņēmis vērtējumu zem 10%.
Zemākie vērtējumi: 16% matemātikas, 26% fizikas,
38% angļu valodas, 48% latviešu valodas, 63% krievu
valodas eksāmenā.
CE rezultāti Ciblas vidusskolā ir samērā stabili:
2015./2016.m.g. – 58,2%, 2016./2017.m.g. – 49,12%,
2017./2018.m.g. – 52,42%. Veiktā rezultātu analīze
liecina, ka pēdējos 6 mācību gados CE rezultāti ir
auguši: angļu valodā – par 25,02%, krievu valodā un
latviešu valodā – katrā par 10%, matemātikā – par
4,94%.
Dzīvē eksāmenu procentus neviens nepārbaudīs, bet,
stājoties augstskolās, tiem ir liela nozīme, – saka I.
Evertovska.
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„Vaska metamorfozes” Pušmucovas pamatskolā

Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Tuvojoties šiem sirsnības
un mīlestības svētkiem,
domājam labas domas, darām
labus darbus. Daudz laika
veltām dāvanu gatavošanai. Un
ļoti īpašu noskaņu dod svecīšu
liesmiņas.
Īstenojot iniciatīvu “Latvijas
skolas soma”, Pušmucovas pamatskolā 2018. gada 20. decembrī valdīja liela rosība, jo
visu dienu skolēni strādāja sveču darbnīcā „Vaska metamorfozes”, ko vadīja ZS„Kramiņi”
saimnieki Leontīne un Rolands
Zelči.
Skolēni uzzināja, ka sveces
apgaismošanai sāktas izmantot
jau 3. gadu tūkstotī p.m.ē. Līdz
elektrisko apgaismošanas līdzekļu ieviešanai tās bija viens
no galvenajiem gaismas avotiem telpās. Arī mūsdienās, kad
kāda iemesla dēļ elektrība ir
atslēgta, tiek lietotas sveces.
Tās var nopirkt veikalā, bet
pavisam cita vērtība ir lietai, ko
esam izgatavojuši paši ar savām rokām. Nodarbībā dalībnieki uzzināja, kas ir vasks, kā
to iegūst un kur izmanto.
Visaizraujošākā, protams, bija
praktiskā daļa, kur katrs dalībnieks izgatavoja sveces gan
no vaska plāksnītēm, gan lejot
izkausētu vasku speciālās silikona formās. Interesanta bija
stikla trauku rotāšana ar vasku,

papildinot ar dekupāžas tehniku, lentītēm u.c. rotājumiem.
Daudziem skolēniem ļoti
patika gleznošana ar gludekli
enkaustikas tehnikā.
Skolēnu atsauksmes pēc
nodarbības.
Dmitrijs: – Man ļoti patika,
kā smaržo vasks. Es nezināju,
ka vasku var ēst.
Sanda: – Man patika nodarbība, bija ļoti interesanti. Es to
pirmo reizi darīju. Es uztaisīju
mazo rozi. Man vēl patika
pūces forma. Bet visvairāk man
patika rotāt burciņu.
Daniela: – Ļoti patika šī
nodarbība! Ceru, ka būs vēl
tādas dienas.
Kaspars: – Kaut kur dzirdēju
par vaska sveču liešanu. Šodien
es to izbaudīju! Man ļoti patika
pašam liet sveces. Mājās es tās
dedzināšu no visas sirds!
Paldies nodarbību vadītājiem
Leontīnei un Rolandam Zelčiem!
Paldies visiem skolēniem par
aktīvu darbošanos!
Lai vaska svecīšu liesmiņas
mūs silda un rosina darīt labus
darbus visu 2019. gadu!
Pušmucovas pamatskolas
direktores p.i. Aija Jonikāne
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Aktivitātes skolās Fizikas gada laikā

Ezersalas skolā – teātra „Joriks” izrādes

Latvija izraudzīta par
3. Eiropas fizikas
olimpiādes rīkotājvalsti.
Olimpiāde notiks pavasarī, bet šis gads vispārējās izglītības
iestādēs pasludināts par Fizikas gadu.
No šī gada janvāra būs pieejams papildu finansējums projekta
Nr.8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” ietvaros fizikas apgūšanai.
Pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā
gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei,
gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai.
Ciblas novada skolās – Ciblas vidusskolā un Pušmucovas
pamatskolā tiks apmaksāta papildus 1 mācību stunda
individualizētam pedagoga atbalstam izglītojamajiem ar vispārējiem
un /vai zemiem sasniegumiem sekmēs fizikā.
Pušmucovas pamatskolā ir paredzēti mācību eksperimenti, lai
skolēni noskaidrotu atbildi uz jautājumu par kādu parādību praktiski
pētnieciskā ceļā, kā arī praktiskais darbs, kur skolēni veiks darbības,
novēros un izdarīs secinājumus. Tiks pievērsta uzmanība uzdevumu
risināšanai, izmantojot fizikālas sakarības.
Ciblas vidusskolā papildus nodarbību mērķis būs raisīt bērnos
padziļinātu interesi par konkrēto mācību priekšmetu. Skolēniem tiks
sniegtas papildus konsultācijas, organizēti dažādi praktiskie darbi
labākai vielas apguvei, notiks praktiska demonstrēšana, tādā veidā
padarot saprotamāku vārdisko informāciju, tiks organizētas tematiski
atbilstošas galda un kustību spēles. Īpaša uzmanība nodarbībās tiks
pievērsta darbam ar tekstu, jo gan spēlēs, gan praktiskajos darbos,
gan uzdevumu risināšanā svarīga ir teksta izpratne.
Sarmīte Leščinska, pašvaldības izglītības speciāliste

Decembrī,
pateicoties
iniciatīvas „Latvijas
skolas soma” iespējām, Ezersalas
internātpamatskolas skolēni kopā ar skolotājiem
noskatījās Rēzeknes teātra „Joriks” izrādes
„Ezis, kurš mīlēja slepeni” un „Drebošā telts”.
Izrādē „Ezis, kurš mīlēja slepeni” darbojās dažādi
personāži ar atšķirīgām rakstura īpašībām, tika
uzskatāmi
parādītas
dzīvnieku
savstarpējās
attiecības, rīcība dažādās situācijās. Izrādes sižets
bija labs palīgs skolēniem mācīties organizēt savu
brīvo laiku citādi – izdomājot dažādus interesantus
notikumus, stāstus.
Izrāde „Drebošā telts” bija interesanta ar to, ka
iestudējuma procesā tika iesaistīti visi klātesošie.
Skolēni zīmēja, dejoja, dziedāja, pilnveidoja
sadarbības prasmes. Bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem ir grūtības atvērties un radoši
izpausties svešā vidē. Piedaloties tādos pasākumos,
viņiem rodas šī pieredze.
Jāatzīst, ka programma „Latvijas skolas soma”
dod brīnišķīgu iespēju redzēt un iepazīt kultūras
vērtības, vēsturisko mantojumu, rast jaunas
emocijas, zināšanas un prasmes. Ezersalas
internātpamatskolas skolēni ir gandarīti par šo
iespēju un gaida nākamajos pasākumus.
Informāciju sagatavoja
direktora vietniece Sanita Reinika

Ciblas vidusskolas skolēniem — panākumi LLKC konkursā “Šodien laukos”
2018. gada 24. oktobrī Ciblas
vidusskolas 7.- 9.kl. skolēni devās uz
Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kur
notika LLKC akcijas/konkursa "Šodien
laukos" noslēguma pasākums.
Pasākums izvērtās ļoti interesants,
bagāts un iedvesmojošs - pieredzes
stāsti par dzīvi Latvijas laukos (sevi
prezentēja uzņēmēji, zemnieki, ražotāji), ekskursija pa Bulduru Dārzkopības vidusskolu, iespaidīgi eksperimenti
no
www.laboratorium.lv/,
fotosesijas www.instabox.lv/ fotobūdiņā,
apbalvošanas daļa, kā arī
sagaidīšana ar smalkām brokastīm,
pasākuma vidū bijām nodrošināti ar
pusdienām un noslēgumā - ar lielu un
garšīgu svētku kūku.
Šis konkurss šosezon ilga 6 mēnešus,
un bija jāizpilda 6 uzdevumi un vairāki
papilduzdevumi.
Komandu vērtējumā Ciblas vidusskolai ir Atzinība (4. labākais rezultāts).
Bet Antra TOPORKOVA (7. kl.)
konkursā piedalījās arī individuāli un
ieguva 3. vietu, viņai balvā — Samsung

planšetdators, kā arī citas balvas.
Mājās devāmies ar dažādiem Latvijā
ražotiem produktiem – sukādēm,
Jersikas čipsiem u.c..
Paldies Ciblas novada pašvaldībai par
noorganizēto transportu!
Lai raisītu interesi un izpratni par
norisēm laukos, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs
(LLKC) jau trešo gadu aicināja 6.- 9.
klašu audzēkņus piedalīties konkursā
“Šodien laukos”. Konkurss norisinājās

sociālo
tīklu
vietnēs
www.facebook.com/sodienlaukos
un www.draugiem.lv/sodienlaukos .
No marta līdz septembrim kopumā
tika izsludināti 6 konkursa lielie
uzdevumi lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Konkursa
organizētāji uzsver, ka ir svarīgi izglītot
skolēnus par iespējām strādāt reģionos,
nodrošinot to dzīvotspēju arī turpmāk.
Informē Renāte Mikaskina,
Ciblas vsk. skolotāja
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Jaunākie apciemo vecākos
novada iedzīvotājus
27. decembrī Blontu pirmsskolas
izglītības iestādes bērni un pedagogi
apciemoja pašvaldības Veco ļaužu
mājas iemītniekus.
Laučos bijušās Cirmas pamatskolas
ēkā pašlaik uzturas vairāki Ciblas
novada
iedzīvotāji,
kas
savas
vecumdienas nolēmuši vadīt sociālā
dienesta aprūpē.
Blontu dārziņa audzēkņi un pedagogi
pārsteidza sirmgalvjus ar lielisku
koncertu un bagātīgām dāvanām.
Arī ciemiņi bija patīkami pārsteigti
par mājīgumu un sakoptību. Mājas
saimnieki Ināra un Antons Čodori veco
ļaužu aprūpei velta visus savus spēkus
un sirds siltumu.
Sirmgalvji nebija gaidījuši tik
patīkamu tikšanos. Zvanot Sociālās
dienesta darbiniecēm, viņi izteica
milzīgu pateicību ikvienam, kurš

pielicis pūles, lai sagādātu skaistu
svētku pārsteigumu.
Blontu PII vadītāja Gunta Stolere veltī
sirsnīgus pateicības vārdus bērnu
vecākiem, kas sarūpēja lieliskas, pašu

Blontu PII izsludina audzēkņu uzņemšanu
Plānojot Blontu pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
darbību nākamajā mācību gadā, aicinām vecākus savlaicīgi
- jau šī gada sākumā pieteikt bērnus no 1,5 gadu vecuma.

rokām darinātas, dāvanas sirmgalvjiem:
zeķes un cimdus, tēju, medu, kārumus
un konservējumus.
Nekavēsimies darīt labu! Tā mēs
darām gaišāku pasauli un savu garu!

Tālrunis pieteikumiem – 29 230 090.
Mācību gada sākums – 2019. gada 2. septembrī.
Blontu PII vadītāja Gunta Stolere

Blontos notika PII vadītāju un metodiķu seminārs
12. decembrī Blontu pirmsskolas izglītības iestādē uz
ikgadēju semināru pulcējās PII vadītāji un metodiķi no
Ciblas, Ludzas un Zilupes novada pašvaldībām.
Pasākumu vadīja Gunta Stolere, Blontu PII vadītāja.
Seminārs sākās ar nelielu koncertu, ko sniedza dārziņa
audzēkņi un pedagoģes.
Kolēģes no kaimiņu novadiem ar lielu interesi iepazina
Blontu dārziņa telpas, kurās tajā laikā ritēja ikdienas
nodarbības.
Tika pārrunāti dažādi aktuāli pedagoģiski un darba
organizācijas jautājumi pirmsskolas izglītības jomā.
Blontu PII audzinātāja Iveta Savicka piedāvāja viešņām

iesaistīties sveču gatavošanas darbnīcā. I. Savicka ir
mājražotāja, nodarbojas ar biškopību un tās produktu
pārstrādi. PII vadītājas un metodiķes aizrautīgi gatavas
sveces noformēja dekupāžas tehnikā, veidoja jaunas sveces
no vaska un lēja sveces, izmantojot sveču atlikumus, vasku
un dažādus rotājumus. Bija iespēja arī iegādāties I. Savickas
darinātās vaska sveces.
Minēto trīs novadu pašvaldību pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājas un metodiķes regulāri tiekas semināros.
Katru reizi kādā citā bērnudārzā.
Šādi tiek dibināti darbā ļoti nepieciešamie kontakti ar
kolēģiem un gūta jauna pieredze.
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2. februāris plkst. 8:00.
KURJANOVAS ezers
(Ciblas nov. Līdumnieku pag.).
Zemledus makšķernieku sacensības

BĻITKA 2019
Tikšanās vieta: Kurjanovas ezera austrumu puse.
Reģistrēšanās: no plkst. 7:30
BALVAS — 3 visveiksmīgākajiem
individuālajā vērtējumā!
Visiem - putra, tēja!
Dalības maksa — 5 eiro.
Tālrunis — 26162066.

2019. g. 15. janvārī

8. lappuse

Notiks atklātais futbola turnīrs
„Ciblas kauss – 2019”
20. janvārī Ciblas novada pašvaldības sporta kompleksā
Felicianovā notiks atklātais telpu futbola turnīrs „Ciblas
kauss – 2019”. Turnīra sākums plkst. 10:00.
Aicinātas pieteikties komandas (sastāvā jābūt 7
spēlētājiem), pieteikumus līdz 18.01.2019. plkst. 19:00
iesūtot Ciblas novada jauniešu centra „Impulss” vadītājam
Aldim Tihovskim, e-pasts aldons777@inbox.lv/.
Tiks apbalvotas 3 labākās komandas.
Futbola turnīru organizē Ciblas novada pašvaldība
sadarbībā ar Ciblas JC „IMPULSS”. Sacensību organizatori
A.Tihovskis (JC „IMPULSS” vadītājs) un E.Romanovs
(telpu futbola treneris).
Turnīra Nolikums un Pieteikuma forma – pašvaldības
mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).

Florbola turnīra kauss atkal aizceļo uz Rēzekni

Ciblas novada atklātais florbola turnīrs „Jaungada kauss
2018” pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā notika jau
trešo reizi. Sacensības 27. decembrī organizēja Ciblas
novada pašvaldība un jauniešu centrs ''IMPULSS''.
Šoreiz sacensībās piedalījās 5 komandas. Viena komanda
ar nosaukumu „Strauts” – no Ciblas novada. No Rēzeknes
bija divas komandas „VUGD” un „Rēzekne”. No Ludzas un
Zilupes atbrauca pa vienai komandai „Ludza” un „Zilupe”.
Sacensības, kuras ilga 5 stundas, plkst. 11:00 atklāja Ciblas
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Miervaldis
Trukšāns.
Ļoti spraigā cīņā pirmo vietu izcīnīja ciemiņu komanda
„VUGD”, līdz ar to 2018. gadā ceļojošais kauss otro reizi
pēc kārtas aizceļoja uz Rēzekni.
Otro vietu izcīnīja komanda „Strauts”. Ciblas „Strauts”
spēlē ar „VUGD” bija neizšķirts rezultāts, diemžēl ciblānieši
negaidīti zaudēja komandai „Zilupe”.

Trešo vietu izcīnīja komanda „Rēzekne”, ceturto –
komanda „Ludza”, un piekto – komanda „Zilupe”.
Turnīra noslēgumā 1. – 3. vietas ieguvēji tika apbalvoti ar
kausiem un medaļām.
Par 2018. gada sacensību labāko vārtu guvēju (7 vārti)
kļuva Aleksandrs Grehovs no komandas „Rēzekne” (viņš arī
2017. gada turnīra labākais snaiperis). No mūsējiem labāk
veicās Endijam Romanovam, kurš guva 6 vārtus.
Ceļojošais kauss pirmajā gadā palika Līdumniekos, bet nu
jau divas reizes aizceļojis uz Rēzekni. Cerams, 2019. gadā
tas paliks Ciblas novadā.
Paldies visiem sportistiem, kuri piedalījās sacensībās, kā
arī līdzjutējiem, kuri atbalstīja savas komandas.
Informē Aldis Tihovskis,
jauniešu centra „IMPULSS” vadītājs
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