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2015.gada janvāris

Gada sākuma pārdomas
Juris DOMBROVSKIS, domes priekšsēdētājs
Ciblas novada pašvaldībai 2014. gads ir bijis
samērā stabils, ja to vērtē no saimnieciskā viedokļa. Visās budžeta sadaļās labi pildījās ieņēmumi,
līdz ar to varējām paveikt visus gada sākumā plānotos darbus.

Diena beigusies. Blontu PII audzēkņi tiek pavadīti uz autobusu,
lai dotos uz mājām.
Ik darbdienas rītu jau ap plkst. 7.00 pa Ciblas novada
lauku ceļiem sāk kursēt pieci pašvaldības autobusi – uz skolām un bērnudārziem dodas lieli un mazi bērni. Mazākajiem,
ko vecāki ieceļ autobusos, ir tikai 2 gadi.
Ciblas novadā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) –
Blontos un Ciblā. Kopumā tos apmeklē 66 bērni. Ir divas skolas –
Pušmucovas pamatskola un Ciblas vidusskola. Darbojas arī Ezersalas internātpamatskola. Par visām šīm izglītības iestādēm novada pašvaldība ļoti rūpējas, gan uzturot tās, gan gādājot par
audzēkņu skaita saglabāšanu.
Ir agrs rīts, kad Degļevas ciemā autobusā iekāpj pirmie pasažieri – divi bērniņi, kas jau plkst. 7.15 ierodas Blontu dārziņā, un
vairāki skolēni, kam vēl jātiek līdz Pušmucovas pamatskolai,
viņiem kāds laiks jāpavada Blontos, gaidot savu autobusu. Mazajai Milānai gan patīk braukt, un viņa, šofera tuvumā sēžot, vēro
ceļu: vispirms lielais riņķis no Blontiem uz Ludzu, tad uz Zvirgzdeni un atpakaļ uz Blontiem. Te Milāna pārsēdīsies otrā autobusā, lai dotos uz savu skolu Pušmucovā. – Ceļos jau sešos, – smaidot saka meitene.
(Nobeigums 10. lappusē)

Ar pašvaldības līdzfinansējumu tika realizēti vairāki projekti. Lielākais no tiem – Blontu pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas siltināšana. Līdzīgs projekts
izstrādāts Ciblas vidusskolas remontam. Ceram, ka
šogad arī mūsu novada lielākā skola piedzīvos pārmaiņas, bet tas lielā mērā atkarīgs no projekta lielākajiem finansētājiem, to prasībām.
(Turpinājums 2. lappusē)

Par pašvaldības ceļu uzturēšanu
Ciblas novada pašvaldības ceļu kopgarums ir
257 kilometri (visos 5 pagastos). To uzturēšanu
ikdienā nodrošina vairāki traktori – 1 veic ceļu
kaisīšanu, bet 4 veic ceļu tīrīšanu.
Saspringts laiks bija ap 9. janvāri un turpmākajās
dienās, kad zemi pārklāja biezāka sniega sega un
vēlāk, kūstot tam, veidojās liels apledojums. Latvijas
vēsturē 13. janvāris ienāks kā „melnā otrdiena”, jo
šajā dienā uz autoceļiem cieta apmēram 30 cilvēki.
Ciblas novadam šī diena neizvērtās tik traģiska,
bet raizes un nemiers brieda vairākas dienas. Dusmas
lija pār pašvaldību, tika draudēts ar „Bez tabu” un ko
tik vēl ne. Bet... ceļinieki spēja izdarīt tik, cik spēja,
un tādos termiņos, kādi paredzēti. Nav iespējams
vienlaicīgi notīrīt visus vairāk kā 250 novada ceļu
kilometrus.
(Turpinājums 7. lappusē)

Pušmucovas TN sestdien, 31. janvārī:

ŠA
AFI

plkst. 19.00 – Blontu TN amatierteātris „ADUKS” ar Kristīnes Jokstes viencēliena izrādi „Lobokojūs godūs”;
plkst. 21.00 – balle „Lai mums visiem labi klājas”, spēlēs Jana. Ieejas maksa – 2,00 eiro.
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Gada sākuma pārdomas
(Sākums 1. lappusē)

Realizēti vairāki LEADER projekti: atskaņošanas iekārtu iegāde
Ciblas TN, bērnu rotaļlaukumu ierīkošana Blontos un Ciblā. Ar Lauku
atbalsta dienesta atbalstu iegādāti
mūzikas instrumenti Zvirgzdenes
folkloras kopai Saime. Piesaistot
Zivju Fonda finansējumu, pašvaldībai izdevās kārtējo reizi pavairot
zivju resursus – šoreiz Lielajā Ludzas ezerā tika ielaisti zandartu mazuļi. Ar Latgales reģiona attīstības
aģentūras atbalstu iekārtota atpūtas
vieta Lucmuižā pie Lielā Ludzas
ezera.
Pašvaldība, redzot vietējo iedzīvotāju aktivitāti, izsludināja mazo
projektu konkursu, kurā 5 iniciatīvas grupas (no katra pagasta viena)
ieguva 300 eiro lielu finansējumu.
Tiek remontētas ēkas
Pārdomāti veikti ieguldījumi pašvaldības komunālās saimniecības
sakārtošanā. Esam remontējuši vairākas ēkas Felicianovā, Pušmucovā,
Ciblā, Līdumniekos, Ezersalā, Blontos. Turklāt ne vien sabiedriskās, bet
arī dzīvojamās ēkas un atsevišķus
pašvaldības dzīvokļus. Remontus
turpināsim – pakāpeniski, atkarībā

no finansiālajām iespējām. Plānojam
ik gadu atjaunot 1 vai 2 daudzdzīvokļu māju jumtus, kā arī pa vienam
dzīvoklim katrā pagastā, ieguldot
tajā ievērojamus līdzekļus no pašvaldības budžeta.
Attiecībā uz remontiem daudzdzīvokļu mājās atliek vien atgādināt, ka
remonti no budžeta līdzekļiem tiek
veikti tikai tajās mājās, kas pieder
pašvaldībai, vai mājās, kuru īpašnieki ir noslēguši ar mums līgumus par
apsaimniekošanu. Novadā ir mājas,
kurās dzīvokļi savulaik pirkti no
kopsaimniecībām par pajām, un nav
nodibinātas nekādas īpašnieku biedrības, nav slēgti līgumi ar pašvaldību
par māju apsaimniekošanu. Cilvēkiem šādā gadījumā pašiem jārūpējas
par ēkas uzturēšanu un remontiem.
Sāpīgs jautājums – dzeramā
ūdens kvalitāte. Ciematos pastāvīgi
jāveic remonti un uzturēšanas darbi
ūdensvados un ūdenstorņos, nepieciešams izbūvēt jaunas dziļurbuma
akas. Nepieciešamo darbu apjoms ir
bezgalīgs, un izmaksas par tiem nepārtraukti aug. Turklāt valsts institūcijas arvien paaugstina līdz gandrīz
neaizsniedzamiem kritērijiem prasības attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti un kanalizāciju.

Atbalsts kultūrai un
citām jomām
Mūsu novadā pērn bija jau 15
pašdarbības kolektīvi un interešu
pulciņi. Visiem pašvaldība cenšas
palīdzēt ar jauniem skatuves tērpiem,
ar transporta pakalpojumiem un atbalstu dažādām aktivitātēm. Bez
pašvaldības atbalsta nenotiek neviens
kultūras pasākums. Esam priecīgi, ka
tauta ir novērtējusi tradicionālos Novada svētkus, kas ar kādu pasākumu
notiek katrā pagastā. Šo tradīciju
noteikti turpināsim, jo tas vieno novada ļaudis.
Ik gadu pašvaldības cenšas atbalstīt vietējās baznīcas, jo apzināmies
garīgo vērtību lomu cilvēku dzīvē.
Veikti pasākumi drošākas darba
vides radīšanā un ugunsdrošības celšanā: sabiedriskajās ēkās uzstādīti
dūmu detektori, arī zibensnovedēji,
ciematos raktas un sakārtotas ūdensņemšanas vietas utt..
Top 2015. gada budžets
2015. gada budžets tiks pieņemts
pašvaldības deputātu sēdē janvāra
beigās. Līdz tam rit intensīvs plānošanas darbs. Domes vadība tiekas ar
katru pašvaldības iestādes un struktūrvienības pārstāvi, pārrunājot nepieciešamos ieguldījumus un to apjomu. Arī iedzīvotāji var iesaistīties ar
saviem priekšlikumiem.
Gribu pateikties visiem pašvaldības darbiniekiem, algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veicējiem, uzņēmējiem, sadarbības partneriem un
visiem iedzīvotājiem par sapratni un
atbalstu. Tikai visi kopā mēs spēsim
attīstīt Ciblas novadu un sakārtot tā
infrastruktūru.
Jaunajā gadā katram novēlu izturību, pacietību un veiksmi! Aicinu uz
konstruktīvu sadarbību ar pašvaldību.
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Deputāti rīko pieņemšanas. Iedzīvotāji nav aktīvi!
Visi deviņi Ciblas novada pašvaldības deputāti, ko tauta
ievēlējusi 2013. gada jūnija vēlēšanās, regulāri rīko
tikšanās ar iedzīvotājiem. Satikt deputātus iespējams
visās pagastu pārvaldēs. Katram ir divas dienas mēnesī,
kad tiek rīkotas pieņemšanas. Jāatzīst gan, ka cilvēki
nav aktīvi, faktiski neizmanto iespēju kopīgi ar
deputātiem pārrunāt sasāpējušus jautājumus.

11.00, savukārt Pušmucovā, pagasta pārvaldes telpās –
mēneša otrajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00.
– Esmu gatavs pārrunāt ar iedzīvotājiem jebkuru
aktuālu jautājumu un kopīgi meklēt risinājumu problēmām,
– saka Aivars Rikums, – diemžēl cilvēki nav aktīvi.
Aivars Rikums Pušmucovā ir izveidojis kokapstrādes
uzņēmumu, ražo kamīnmalku eksportam. Beztam viņam
pieder veikals. Deputāta godā A. Rikums ir kopš novada
izveidošanas, jo esot interese par to, kas tiek lemts un
darīts pašvaldībā.
Ciblas novads viņam ir dzimtā puse – dzimis Blontos,
dzīvo Pušmucovā. Nekur plašajā pasaulē laimi meklēt nav
devušies arī viņa bērni – dēls un meita ar ģimenēm dzīvo
tepat.
Par novada lielāko problēmu A. Rikums uzskata
iedzīvotāja skaita samazināšanos. Pēc viņa domām,
pašvaldībai būtu vairāk jāpievēršas tukšo dzīvokļu
remontam, lai tos varētu piedāvāt īrniekiem. Būtu ģimenes,
kas nāktu dzīvot uz laukiem, atrastu arī darbu un skolu
bērniem. Pušmucovā bezdarba faktiski neesot, nestrādā
vien tie, kas negrib strādāt vai gaida ļoti lielu algu.
***

Otrdien, 20. janvārī, uz tikšanos ar iedzīvotājiem
Domes mājā Blontos bija ieradies deputāts no Pušmucovas
Aivars RIKUMS (saraksts Likteņdzirnas). Blontos viņš ir
sastopams mēneša trešajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz

Turpmāk katrā izdevuma Ciblas Novada Ziņas
numurā publicēsim sarunu par aktualitātēm ar kādu
pašvaldības deputātu, ar domes un pagastu pārvaldes
vadītāju, speciālistu.

Blontos – seminārs par LEADER
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa rīko
informatīvo semināru
„Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts
un attīstības virzība LEADER pieejas projektos”.
Seminārs norisināsies otrdien, 27. janvārī, Blontos (pašvaldības Domes namā).
No 10.00 līdz 12.00 – Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas. Lektore – Sandra
Palma, biedrības „Ludzas rajona partnerība” projektu koordinatore.
No 12.00 līdz 12.30 – Aktualitātes nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos
normatīvajos aktos. Lektore – Karīna Koroļonoka, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Ludzas biroja grāmatvedības konsultante.
No 12.30 līdz 13.00 – Jauna kārtība darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.
Lektore – Vija Tabūne, Ciblas novada pašvaldības attīstības nodaļas teritorijas plānotāja.
Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
noslēgto līgumu Nr. 2014/14 no 2014. gada 31. janvāra. Pasākums Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā.
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

14. februārī, pl. 19.00
Blontu Tautas namā
notiks tradicionālais
atpūtas vakars
“Ciblas novada uzņēmējs
2014”.

Labai lomai — groziņš.
Vietu skaits ir ierobežots.
Cienījamie Ciblas novada
zemnieki un uzņēmēji, lūgums
galdiņus iepriekš rezervēt,
zvanot pa tālruni 28381416
(Jana Barkāne).
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Izmantojiet feldšeru – vecmāšu punktu pakalpojumus!
Blontu FVP vadītāja Alla STABROVSKA aicina
novada iedzīvotājus izmantot visas iespējas, ko piedāvā Ciblas novada feldšeru un vecmāšu punkti (FVP),
īpaši procedūras – injekcijas un infūzijas, akūtu un
hronisku brūču ārstēšanu.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti bez maksas veikt vakcināciju pret difteriju!
Ja ārsts iesaka, ka efektīvai ārstēšanai derētu saņemt
injekcijas, to iespējams veikt vietējā feldšerpunktā par
samērā zemu maksu (to apstiprina pašvaldība) vai pat bez
maksas maznodrošinātajiem.
Tāpat ikviens var griezties pie feldšeres, lai pārrunātu
slimību simptomus un arī medikamentu lietošanas jautājumus, izmērītu arteriālo asinsspiedienu. Par šīm konsultācijām nav jāmaksā.
– Ir ļoti svarīgi pareizi lietot medikamentus, – uzsver
Alla Stabrovska. – Labus ārstēšanas rezultātus var panākt tikai tad, ja zāles iedzertas pareizā laikā (pirms ēšanas, pēc tās u.tml.) un pareizā devā, arī pareizā kombinācijā ar citiem medikamentiem. Iespējams, vizītē pie ārsta
vai aptiekā teikto par zāļu pareizu lietošanu esat piemirsuši vai neesat par kaut ko pārliecināti – griezieties vietējā feldšerpunktā! Labprāt jums palīdzēsim.
Ir pieejamas ar LEADER programmas palīdzību iegādātās medicīniskās aprūpes ierīces: elektrokardiogrāfs,
inhalators, holesterīna līmeņa analizators, kā arī tiek noteikts cukura līmenis asinīs.

var nodot asinis analīzēm, kuras tiek veiktas Rīgā, Gulbja
laboratorijā (nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums!).
Alla Stabrovska uzsver, ka visi medicīniskie mērinstrumenti, kas ir feldšerpunktu rīcībā, regulāri iziet sertifikāciju. Tātad tie precīzi nosaka gan asinsspiedienu, gan cukura
un holesterīna līmeni asinīs u.c..
Ģimenes ārstu pieņemšanas grafiks nemainīgs:
Lucmuižas FVP – ceturtdienās (izņemot mēneša trešo), dr.
R. Vasiļjevs;
Blontu FVP – katra mēneša 3.ceturtdienā, dr. R. Vasiļjevs;
Ciblas FVP – ceturtdienās dr. V. Rogaļs;
Pušmucovas FVP – otrdienās dr. D. Menis.

– Lai visiem
veselīgs 2015.
gads!
Rūpēsimies
par veselību
savlaicīgi! –
aicina Alla
Stabrovska,
Blontu FVP
vadītāja.

Piektdienās Blontu, Lucmuičas un Pušmucovas FVP
Biedrība „Strauts” ir saņēmusi finansējumu
Biedrība „Strauts” informē, ka tika iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu
iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras
attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.
Biedrība „Strauts” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta
iesnieguma apstiprināšanu. Biedrība īstenos projektu „Aprīkojuma
iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai”. Kopējais projekta finansējums ir EUR 4452,30. Īstenošanas
termiņš – 2015.gada 1.jūnijs.

Blontos uzlabota medicīniskā aprūpe
Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir īstenots projekts
Nr.14-01-LL33-L413101-000004 „Veselības pakalpojumu
pilnveidošana Blontu feldšeru – vecmāšu punktā”.
Projekts tika iesniegts Lauku atbalsta dienestā 2014. 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 mērķis – pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu Blontu feldšeru – vecmāšu punktā, kā rezultātā
uzlabota medicīnas aprūpe Blontu ciema iedzīvotajiem, ir
iegādāts inhalators, medicīniskā kušete, holesterīna mērīšanas aparāts, procedūru statīvs un elektrokardiogrāfs..
Kopējais projekta finansējums 1200,00 EUR bez PVN.
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S v a r ī g i i e v ē ro t m ā j d zī v n i e k u
re ģ i s t r ā c i j a s t e r m i ņ u s !
Ciblas novada Lauku attīstības speciāliste Marina BARKĀNE vērš visu lauksaimnieku uzmanību mājdzīvnieku
reģistrācijas kārtībai.
Pirms pusgada ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi
nr. 393 Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība. Ir ļoti būtiski
ievērot termiņus, kas norādīti šajos MK noteikumos.
Tā noteikumu 27. punkts paredz, ka 7 dienu laikā pēc liellopa,
zirga, aitas vai kazas atnešanās datu centram jāsniedz attiecīga
informācija, reģistrējot jauno mājdzīvnieku.
– Lai 7 dienu laikā pēc mājdzīvnieka atnešanās veiktu reģistrāciju un no datu centra saņemtu krotālijas (numurus), tās
jāpasūta savlaicīgi – divus mēnešus pirms atnešanās, – iesaka
M. Barkāne. – Ja mājdzīvnieks nebūs apzīmēts ar krotāliju
laikā, pastāv iespēja, ka Lauku atbalsts dienests neveiks nekādus maksājumus saistībā ar šo nereģistrēto mājdzīvnieku
(t.sk. MLA – Atbalstu mazāk labvēlīgo apvidu teritorijās).
Lūk, īss ieskats citos Ministru kabineta noteikumos Nr.393,
akcentējot būtiskāko:
17. Īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā ierakstīto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas un informāciju tajā atjauno triju dienu laikā pēc attiecīgā notikuma.
18. Novietnes dzīvnieku reģistru var neveidot, ja tās
īpašnieks ar datu centru ir noslēdzis līgumu par informācijas
reģistrēšanu datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmā.
22. Trušu, kažokzvēru, mājputnu, medus bišu saimju, savvaļas dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz janvāra un jūlija beigām datu centram
sniedz informāciju par ganāmpulku pēc stāvokļa attiecīgā gada
1. janvārī un 1. jūlijā.
24. Ja īpašnieks vai turētājs cūkas (izņemot sivēnmātes) audzē
tikai patēriņam savā uzturā, viņš informāciju datu centram paziņo mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam.
27. Ja liellopu, zirgu, aitu un kazu novietnē ir notikusi dzīvnieku atnešanās, aborti, veikta dzīvnieku kastrācija, dzīvnieki
piedzimuši nedzīvi, tie ir nokauti, nobeigušies, gājuši bojā vai
pazuduši, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centram paziņo (..)
29. Ja lauksaimniecības dzīvnieku pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi), īpašnieks
vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centrā iesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju.
58. Zirgu dzimtas dzīvnieku identificē izsniedzot tam identifikācijas dokumentu (turpmāk – zirga pase), un apzīmē ar
transponderu. Kumeļu apzīmē līdz sešu mēnešu vecumam.
(ja reģistrē kumeļu vecāku par 6 mēnešiem — tiks izdota
izziņa, nevis zirga pase).
Ja kaut kas nav saprotams, zvaniet! Marinas Barkānes
tālrunis – 26403122.

lauksaimniekiem
Jaunieši, apgūstiet dārzkopja profesiju!
Vēl līdz šī gada 17. februārim jauniešiem – bezdarbniekiem ar pamatskolas (9 kl.) izglītību ir iespēja uzsākt
mācības Malnavas koledžā ESF finansētā profesionālās
izglītības programmā Dārzkopība, iegūstot kvalifikāciju
Dārzkopis. Tā ir viengadīga programma. Mācības sākas
23. februārī.
ES fondu programma piedāvā:
- Mācības bez maksas;
- Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
- Mācību līdzekļus un inventāru;
- Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;
- Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā
līdz 71 EUR mēnesī.
- Civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;
Uzņemšanas nosacījumi:
Tiek uzņemti jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki
vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji
NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
Bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas šajā projektā
atkārtoti iesaistīties var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no
mācībām profesionālās izglītības programmā.
Ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju – ja profesionālo
kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā.
Lai iestātos skolā, nepieciešami šādi dokumenti: Apliecība
par vispārējo pamatizglītību; Sekmju izraksts; Medicīniskā
izziņa; pases kopija; 4 fotokartiņas (3x4); Bankas konts.
Dokumentus var iesniegt skolā. Adrese: Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750, 63. kab.
Darba laiks: 8.00 - 16.00.
Tālrunis: 65733274, 29444832.
Papildu informācija par projekta ietvaros piedāvāto izglītību:
http://www.niid.lv/esf_profesijas
Izglītība tiek finansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.
kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”
(projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

Novada Lauku attīstības konsultante
Marina Barkāne (t.26403122) pieņem iedzīvotājus:
pirmdien 9.00 – 16.00 Zvirgzdene,
otrdien 9.00 – 16.00 Pušmucova,
trešdien 9.00 – 16.00 Blonti,
ceturtdien 9.00 – 12.00 Lucmuiža (bibliotēka).

Ciblas Novada Ziņas

6

Ciblas novada domes 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi nr.13 ’’Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos nr.1 ‘’‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’’’ *
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,
MK 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,
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

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
saistošo noteikumu 28. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’28. Dzīvokļa pabalsts ir sociālais pabalsts, ko Sociālais dienests piešķir kurināmā izdevumu apmaksai EUR 80,00
trūcīgai personai, kurai saskaņā ar 17.06.2009. Ministru Kabineta noteikumiem nr. 550, pienākas GMI pabalsts.’’
saistošo noteikumu 29. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’29. Dzīvokļa pabalstu persona/ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalsta saņemšanai kurināmā
izdevumu apmaksai ir nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus”
saistošo noteikumu 48. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’48. Lai saņemtu materiālo palīdzību, klients iesniedz iesniegumu, maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus un pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu, ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojuma
saņemšanai, autobusa biļeti, degvielas talonu.’’
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Ciblas novada domes 2014. gada 27. novembra saistošie noteikumi nr.14 ’’Grozījumi Ciblas novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.2 ‘’‘’Par pašvaldības pabalstiem’’’’ *
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par pašvaldības pabalstiem ”:
1.Saistošo noteikumu nodaļu –II. Pašvaldības pabalstu veidi un pabalsta apmērs – papildināt ar 12. punktu, šādā redakcijā:
‘’12. kurināmā iegādei 80,00 EUR gadā vientuļajiem pensionāriem’’
2. Saistošo noteikumu nodaļu –II. Pašvaldības pabalstu veidi un pabalsta apmērs – papildināt ar 13.punktu, šādā redakcijā:
‘’13.kurināmā iegādei 80,00 EUR gadā personām ar 1. grupas invaliditāti’’
3. Saistošo noteikumu nodaļu –II. Pašvaldības pabalstu veidi un pabalsta apmērs – papildināt ar 14.punktu, šādā redakcijā:
‘’14.kurināmā iegādei 40,00 EUR gadā personām ar 2. grupas invaliditāti’’
4. Saistošo noteikumu nodaļu –II. Pašvaldības pabalstu veidi un pabalsta apmērs – papildināt ar 15.punktu, šādā redakcijā:
‘’15.kurināmā iegādei 80,00 EUR gadā represētajām personām un Otrajā pasaules karā mobilizētām personām’’
5.Saistošo noteikumu 12. pantu izteikt šādā redakcijā:
‘’12.Vienreizējs pabalsts naudā vai materiālā veidā sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes
materiālo stāvokli par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ciblas novadā 12 mēneši pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ciblas novadā.’’
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

*

APSTIPRINĀTI

ar Ciblas novada domes
2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu nr.14
(prot. Nr.14, 12.§.)
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Par pašvaldības ceļu uzturēšanu
(Nobeigums. Sākums 1. lappusē)

– Es aicinātu cilvēkus ar lielāku iecietību un izpratni
reaģēt uz situāciju, kad pēc intensīvas snigšanas ceļi ir
kļuvuši grūti izbraucami, – saka novada Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska. – Nav iespējams visus ceļu
notīrīt vienlaicīgi!
M. Romanovska skaidro, ka pirmie tiek tīrīti ciematu
ceļi un autoceļi, pa kuriem kursē autobuss. Darbu traktoristi sāk faktiski vēl naktī jeb agrās rīta stundās. Ir sniegiem
bagātas dienas, kad maršrutā traktoristi dodas pat divreiz
dienā. Katram traktoram ir savs maršruts.
Pašvaldībā ir izstrādāta instrukcija autoceļu uzturēšanai ziemā, kas traktoristiem ir stingri jāievēro.
Blontu pagastā ceļus tīra SIA „Blonti” traktors, kopgarums – 40 km. Pārējos pagastos ceļu uzturēšanu veic pašvaldības traktori. Viens uztur ceļus Ciblā un Līdumniekos
(105 km), otrs – Pušmucovā (38 km), trešais – Zvirgzdenē
(73 km).
Tomēr nākas atzīt, ka minētajās janvāra dienās pašvaldības komunālais dienests nespēja pietiekami operatīvi
pašorganizēties intensīvam un efektīvam darbam. Budžeta
plānošanas sanāksmē novada vadība norādīja uz to, ka
dienestam jāuzlabo darba organizācija.
Finansējums tiek kontrolēts
Likumdošana neparedz iespēju pašvaldībai tīrīt ceļus
līdz viensētām. Kad tiek veiktas finanšu revīzijas novada
domes grāmatvedībā, Valsts kontrole un citas institūcijas
uzmanīgi seko tam, kā pašvaldībā ir izmantota nauda, vai
tā nav izlietota nepamatoti. Nupat janvārī Latvijas mēdijus
pāršalca ziņas par Valsts kontroles daudzās pašvaldībās
atklātiem pārkāpumiem, sniedzot sociālo palīdzību. Ceļu
tīrīšanu līdz viensētām no likuma viedokļa nevar uzskatīt
pat par sociālās palīdzības veidu.
Tomēr deputāti ir lēmuši, ka ārkārtas situācijās pašvaldība sniegs palīdzību privātpersonām, attīrot ceļus līdz
viensētām par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tāpat attiecībā uz atsevišķu problemātisku valsts ceļu
posmu uzturēšanu pašvaldībai jāievēro finanšu disciplīna.
Ja slavenais Djatlovkas kalns ir uz valsts ceļa, tad pašvaldībai nav tiesību to pat nokaisīt (jo tādējādi tiek tērēta nauda, kas ienākusi novada budžetā). 13. janvārī šis kalns bija
nepārvarama šķēršļu josla. Un tikai 14. janvārī Valsts autoceļu uzturētāja tehnika to sakārtoja daudzmaz drošai
braukšanai.
Ik mēnesi novada pašvaldības budžetā no Satiksmes

ministrijas ienāk valsts mērķdotācija pašvaldības ceļu uzturēšanai. Pērn tie bija 12 000 eiro mēnesī, arī šogad finansējuma apmērs būs līdzīgs.
Vasarā remontēti ceļi
Tā kā iepriekšējā ziema bija visai „plika” – noturīga
sniega sega faktiski neizveidojās, novada pašvaldībai izdevās ietaupīt ievērojamus līdzekļus, ko vasarā varēja izlietot
vietējo grants ceļu remontam.
Ceļu remontdarbiem pērn iztērēti apmēram 60 tūkstoši
eiro. Vairāki nelieli ceļu posmi ir sakārtoti: Bārbuļi – Līdumnieki (1,75 km), Zeltiņi – Kondrati (1,27 km), Cibla –
Felicianova (2,05 km), Felicianova – Stocenova (1,99 km),
Seimaņi – Vecsētas (1,7 km), Kļovi – Zitišķi – Kitkova
(2,4 km), Vonogi – Čodorāni (2,55 km), Bubnu kapsēta –
Čodorāni (0,55 km), Pušmucova – Zujeva (2,86 km), Vacumnieki – Steponi – Šaraki – Mežernieki (5,78 km), Dunakļi – Utičeva (2,1 km). Nomainītas arī vairākas caurtekas. Visi darbi veikti pašu spēkiem – ar pašvaldības tehniku un strādniekiem, iepērkot vien 7 tūkstošus kubikmetru
grants – šķembu maisījuma.
Šogad ir plānots turpināt ceļu remontus, uzsvaru liekot
uz caurteku nomaiņu. Daudzviet tās ir katastrofālā stāvoklī, un tas būtiski pasliktina ceļa kvalitāti. Pavasarī visas
caurtekas tiks apsekotas, lai noteiktu „vājākos posmus”.
Pašvaldība plāno iegādāties arī vēl vienu smilts maisījuma kaisāmo agregātu, ko ziemā varēs izmantot ceļu kaisīšanai ar smilts un sāls maisījumu Ciblas un Līdumnieku
pagastā.
2015. gadā plānots sākt grants – smilts resursu ieguvi
no Kazinieku karjera, kurš ir ierakstīts zemesgrāmatā kā
pašvaldības īpašums, ir saņemta arī derīgo izrakteņu pase.
Mārīte Romanovska saziņai par novada autoceļu
uzturēšanas jautājumiem aicina izmantot tālruni
65700844.
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Futbola turnīrā uzvar viesu komanda

2014. gada nogalē sporta kompleksā Felicianovā notika atklātais
Ziemassvētku turnīrs telpu futbolā
5:5. Sacensībās piedalījās 7 komadas, kuras tika sadalītas divās

apakšgrupās: Ludzas NSS/
Kārsava I; Blonti; Pušmucova;
Kārsava 2; Zilupe; Piļcinis viļcīns
(Felicianova) un No Stress (Ciblas
pag.). Godalgotās vietas sarindo-

jās šādi: 1.v. – Ludzas NSS/
Kārsava I; 2.v. – Zilupe; 3.v. – No
Stress.
Paldies sportistiem un galv.
tiesnesim Anatolijam Stepkānam.

Līdumniekos
dodas pārgājienā
ar nūjām
10. janvārī Līdumnieku
pagasta pārvalde kopīgi ar
Felicianovas sporta kompleksu organizēja pārgājienu
„Nūjo vesels Līdumniekos”.
Pasākumā piedalījās 11
dalībnieki. Sākumā notika
iesildīšanās, tad nūjošana 5
km garumā. Pārgājiena beigās – atsildīšanās.
Vēlāk Līdumnieku bibliotēkā notika dažādas aktivitātes – krustvārdu mīklas,
tests.

Sportosim Sporta kompleksā Felicianovā!
Katru trešdienu no plkst. 18.00 līdz 19.15 – pasākums “Ģimenes sporto” (aicināti bērni ar vecākiem).
Katru svētdienu plkst. 13.30 – nūjošanas pulciņš (pie sporta halles).
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Pasaules Sniega diena Felicianovā
Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās slēpošanas federācijas ikgadējs
sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās
vietās visā pasaulē. Moto: „Vediet
bērnus uz sniega!”
18. janvārī Sniega dienu svinējām
arī Sporta kompleksā Felicianovā, jo
sniega bija nedaudz. Tikai viena no
atrakcijām „Trāpīgākā pika mērķī”
notika svaigā gaisā. Katrs meta pa trīs
pikām un šoreiz trāpīgākie bija Veronika Trona (24 punkti), Dženeta
Gucāne (15 punkti), Jānis Kalvāns (15
punkti) un Vitālijs Zeļcš (14 punkti).
No bērnu vecākiem – Arturs Rutka
(39 punkti), Lilija Protasova (25
punkti), Elza Sandalāne (5 punkti).
Sniega diena turpinājās hallē ar
dažādām stafetēm un rotaļām. Cienājāmies ar karstu tēju, pīrādziņiem un
saldumiem. Nobeigumā visi dalībnieki

saņēma Apliecinājumu, karodziņu un nozīmīti.
Šo pasākumu palīdzēja sagatavot Irēna Pavlova (Līdumnieku bibliotēka),
Silvija Donska (Ciblas sākumskolas skolotāja) un Inga Kalvāne. Paldies viņām!
Paldies arī Sniega dienas dalībniekiem par piedalīšanos!
Ineta MIKLUCĀNE, Ciblas novada sporta organizatore

J a u n u m i n o va d a b i b l i o t ē k ā s
Tematiskās izstādes janvārī
Blontos
Grāmatas „Pasakas par ziediem” autorei Annai Saksei – 110;
„Mielasts mazputniņiem” (kā palīdzēt putniem ziemā).

Felicianovā
Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam – 90;
“Mūsu kalnam nav tādas galotnes, kurā uzkāpuši mēs teiktu –
nu ir viss sasniegts…”. Rakstniecei Annai Saksei – 110.

Bibliotēka joprojām ir iecienīta
Felicianovas bibliotēkas vadītāja Lilita ŠENDO
informē, ka pērn bibliotēka atkārtoti akreditēta, piešķirot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.
Bibliotēkas krājumi papildināti ar 142 grāmatām,
tajā skaitā 94 grāmatas iegādātas par pašvaldības budžeta līdzekļiem (500,04 eiro), 26 krājumā ienākušas kā
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības dāvinājums (162,79
eiro), pēc projekta iegādātas 9 grāmatas (69,87 eiro).
Preses abonēšanai pērn izlietoti 342,12 eiro.
Fondā patlaban ir 5606 grāmatas.

Līdumniekos
„Barikādes barikāžu aizstāvju acīm”;
„Gars un sāpes”, veltīta dzejnieka Friča Bārdas 135 jubilejai;
līdz 3. februārim – sveču izstāde „Neparastas sveces”;
No 1. līdz 27. februārim – „Senču kalendārs februārim”.
Pirmdien, 2. februārī – radošā darbnīca “Liesim sveces!”

Pēdējo trīs gadu laikā lasītāju skaits bibliotēkā ir
stabils– 190 cilvēki. Starp tiem ir 56 bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem.
Gada laikā reģistrēti 2472 bibliotēkas apmeklējumi,
izsniegtas 5833 grāmatas u.c. literatūra.
– Apkopotie statistikas dati liecina, ka bibliotēkas
izmantošanas rādītāji mainās ļoti nedaudz, – secina L.
Šendo.
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Uzmanības centrā – bērnu izglītošana
(Sākums 1. lappusē)

Mazos pirmsskolniekus autobusā
pieskata Blontu PII darbiniece Lilija
GUDAKOVSKA. Viņa rūpējas, lai
bērni pareizi sēdētu, aprunājas, mierinot raudošos. Lilija stāsta: – Vedam
kopumā 11 bērniņus, 2 no tiem Blontu dārziņā pavada visu darba nedēļu.
Autobuss iegriežas visur, kur vien ir
kāds bērns, ja vecāki paši to līdz
izglītības iestādei nogādāt nevar.
Protams, autobusu šoferi ir pieredzējuši un rūpīgi. Uz Ciblu un Līdumniekiem pagasta autobusu stūrē
Juris Zgirskis un Jānis Klešniks, uz
Blontiem – Vladimirs Kuzņecovs,
savukārt Pušmucova, Blonti, Lucmuiža ir Leona Misana, bet Zvirgzdene, Ludza, Cibla – Jāņa Fedotova
maršrutā. Nepieciešamības gadījumā
viņus aizvieto šoferis Jānis Kivrāns.
Faktiski ar šiem autobusiem tiek
nodrošināta arī novada iedzīvotāju
pārvadāšana. Sabiedriskā transporta
pakalpojumi novada teritorijā pieejami ļoti minimāli, reisa autobusu
skaits arvien tiek samazināts.
Pērn Blontu PII piedzīvoja vērienīgu remontu, kurš turklāt tika veikts
samērā īsā nepilnu divu mēnešu laikā
– jau jūlijā bērni varēja sākt apmeklēt savu dārziņu.
Projekta īstenošanas rezultātā
dārziņš ir ieguvis skaistu apveidu –

tā ārpuse atgādina Ciblas novada
ģerboni ar zilo krāsu un dzeltenajām
purenēm. Un galvenais – dārziņš ir
nosiltināts, kas ļaus samazināt energoresursu patēriņu un ietekmi uz
vidi. Renovācijas darbus veica SIA
„Latgalija”. Visā dārziņa tika nomainīti radiatori (kopumā 66), tika izbūvēta rekuperācijas jeb ventilācijas
sistēma, un tika veikti ārsienu un
jumta siltināšanas darbi. Savukārt
šogad līdzīgs liels projekts tiks īstenots Ciblas vidusskolā.
Ik gadu apmēram 40 % no sava
budžeta pašvaldība atvēl izglītības
iestāžu uzturēšanai (neskaitot mērķdotāciju pedagogu algām). Transporta izdevumiem, no kuriem lielākā
daļa aiziet minēto novada autobusu
finansēšanai, tiek iztērēti ap 7,6 % no
budžeta, t.sk. 4,6% – bērnu pārvadāšanai uz izglītības iestādēm.
– Mēs visi novadā saprotam, cik
svarīgi ir rūpēties par bērniem un
jauniešiem. Tā taču ir mūsu nākotne!
– uzskata Ciblas novada pašvaldības
vadītājs Juris Dombrovskis. – Cik
spējām uzturējām Cirmas pamatskolu, ko aizpērn tomēr nācās slēgt.
Patlaban ir satraukums par novada vienīgās vidusskolas likteni, jo
valdībā tiek lemts par jauniem kritērijiem, kas jāievēro 10. – 12. klašu
komplektēšanā u.c. jautājumiem. Jau
tagad tikai no pašvaldības atkarīgs,
vai pastāv pirmsskolas izglītības
iestāde un kāda
tā ir. Un ja turpmāk uz mūsu
pleciem gulsies
vecāko
klašu
skolēnu izglītošana … Tas būs vēl
viens apdraudējums valsts lauku
reģionu nākotnei.

Ciblas novada dārgums –
peternes
Nupat klajā ir nācis unikāls
kultūrvēsturisks izdevums Latvijas
novadu dārgumi. Tajā ir apkopota
informācija par gandrīz visu mūsu
valsts novadu vēsturiskām relikvijām. Stāstījums par Ciblas novadu
veikts saistībā ar peternēm un to
darināšanas meistaru Saļimonu
Ķipļuku.
Grāmatas sastādītāja Ilze Būmane, domājot par Latvijas Republikas
simtgadi, vēl 2013. gadā aicināja
lauku novadu pašvaldību vadītājus
piedalīties grāmatas tapšanā, izvēloties savu dārgumu jeb relikviju, tādu,
kas visprecīzāk atbilstu vietējam
kultūrmantojumam. Nebija viegli
izvēlēties. Toties nu grāmatā ir publicēta ļoti daudzveidīga informācija .
Tā Ludzas novads stāsta par bronzas
zirdziņu no Kivtu kapulauka
(plāksnītes veidā liets piekariņš, izplatīts latgaļiem 11. – 13. gadsimtā),
Zilupes novads – par Pasienes katoļu
baznīcu un Jaunavas Marijas brīnumdarītājas gleznu.
Ciblas novada pašvaldība stāsta
par savu dārgumu – peternēm. Tās ir
no linu auklas pītas vīzes, kas Latgalē plaši tika lietotas 20. gadsimta
sākumā un pat pēc kara, kad nebija
iespēju iegādāties ādas apavus. Saļimons Ķipļuks peterņu darināšanas
prasmi apguvis vēl bērnībā, trīsdesmit gadus nebija to darījis, bet, darbojoties Ludzas amatnieku biedrībā,
atguva savu amata prasmi. Tagad
viņš ir viens no retajiem Latvijā, kas
pieprot šo amatu.
29. janvārī Latvijas Nacionālajā
Vēstures muzejā notiks grāmatas
atvēršanas svētki. Tiek gatavota arī
izstāde, kurā būs skatāmas grāmatā
aprakstītās relikvijas. Grāmatu Latvijas novadu dārgumi meklējiet novada bibliotēkās!
Informē Vija Tabūne
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Skeču parāde Blontos

APTAUJA
Sākam jaunu posmu Ciblas novada pašvaldības
periodiskā izdevuma dzīvē. Centīsimies veidot to
daudzveidīgāku – gan ar oficiālo informāciju, kas
aktuāla iedzīvotājiem, gan ar saimnieciskās un
sabiedriskās dzīves notikumu atspoguļojumu.
Cienījamie novada ļaudis, aicinām atbildēt uz dažiem
jautājumiem par Ciblas Novada Ziņām! Jūsu atbildes palīdzēs mums veidot saturīgāku informatīvu izdevumu.

Ārsti, pacienti, klaču tantiņas, mīlnieki un citi nemazāk
amizanti personāži priecēja skatītājus skeču parādē "Vai
tu neaizmirsi, kas ir smaids?". Humoristiskais sarīkojums
gada nogalē notika Blontu Tautas namā, un nu jau var
runāt par tradīcijām, jo skeču parāde notika otro gadu.
Visus dalībniekus vienoja patiesa teātra mīlestība, neskatoties uz vecumu un nodarbošanos. Skatītājus priecēja
divi dramatiskie kolektīvi no Ciblas novada: Līdumnieku
teātra grupa un pašmāju amatierteātris ADUKS, kā arī
pašdarbnieki no Pildas, Baltinavas, Salnavas, Tilžas un
Lauderu pagasta. Daudzi šāda veida pasākumā piedalījās
pirmo reizi.
Skeču parādes noslēgumā skatītāji izteica savas simpātijas – kā amizantākais un atraktīvākais tika nominēts Ludzas novada Pildas Tautas nama amatierteātris Vysaidi.
Liels prieks, ka arī divi deju kolektīvi no Ludzas Atvasara un Žeperi piedalījās sarīkojumā, padarot to vēl krāšņāku.
Skatītāju smiekli skanēja visa pasākuma laikā. Tātad …
skeču parāde bija veiksmīga. Jācer, ka šāds humoristisks
sarīkojums izveidosies par labu tradīciju, kas gadu gaitā
nerims, vien augs.
Jana Barkāne, Blotnu TN vadītāja

Putnu barotava no iepakojuma…
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludina
konkursu, kurā ikvienu aicina sagatavot putnu barotavu no
otrreiz izmantotiem materiāliem. Gatavā barotava jānofotografē un kopā ar barotavas pieteikuma anketu (atrodama
www.lob.lv) jānosūta līdz 2015. gada 28. februārim.
Tiks vērtēta barotavas funkcionalitāte, vizuālais noformējums un izmantotie materiāli. Vērtēšana notiks 4 vecuma
grupās, un tiks noteikti katras grupas trīs labāko darbu
autori. Balvās: dāvanu kartes no Motacilla.lv, bezmaksas
ekskursijas, grāmatas, žurnāla “Putni dabā” komplekti u.c.
Konkursa nolikums u.c. informācija – www.lob.lv!

Kāda informācija Ciblas Novada Ziņās ir visnepieciešamākā:
 Oficiālā informācija: domes lēmumi, Saistošie noteikumi u.c..
 Lauksaimniecības u.c. novada speciālistu ieteikumi.
 Ziņas par novadā realizētajiem projektiem.
 Kultūras, sporta un izglītības notikumu atspoguļojums.
 Biedrību ziņas.
 Stāsti par interesantiem novada cilvēkiem.
 Atskats vēstures notikumos.
 Komunālo u.c. problēmu risinājumi.
 ___________________________________________
Kādā veidā jūs vēlētos saņemt Ciblas Novada Ziņas:
 Savā pastkastē
 Pagasta pārvaldē
 Bibliotēkā
 Tuvējā veikalā
 Pietiek ar publikāciju internetā (to var izdrukāt)
 ___________________________________________
Vai un kādus preses izdevumus regulāri lasāt
(nosauciet!):
 Reģionālos laikrakstus _________________________
 Valsts mērogā iznākošo presi ___________________
 Ārvalstu preses izdevumus _____________________
 Neko nelasu
_________________________________________________

Informācija par aptaujas dalībnieku (turpmākai saziņai. Varat savus datus arī neminēt)
Jūsu vārds, uzvārds ______________________________
Adrese ________________________________________
Tālrunis, e-pasts ________________________________
Anketu iespējams aizpildīt un nodot kādā no pagastu
pārvaldēm vai sūtīt uz Domes adresi:
Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Demogrāfiskā
situācija neiepriecina

SĒRU VĒSTS
Veronika KUKURĀNE
(15.05.1942. – 12.01.2015.)

Ir apkopota statistika par
demogrāfisko situāciju novadā.

12. janvāra rītā klusi mūžībā
aizgāja
ilggadēja
Pušmucovas
pamatskolas Skolotāja Veronika
Kukurāne.
Grūti noticēt, ka šī jaukā, sirsnīgā, atsaucīgā un enerģiskā cilvēka
vairs nav mūsu vidū, ka neatskanēs
viņas rāmā un sirsnīgā balss. Viņas
glīto kaligrāfisko rokrakstu glabās
vairs tikai ieraksti skolēnu atestātos,
skolas dāvinātajās grāmatās, apsveikuma kartītēs un gaumīgajā noformējumā skolas muzeja stendos.
Veronika Kukurāne (dzim. Krištopāne) dzimusi 1942. gada 15. maijā
Ciblas pagasta Morozovkā. Pabeigusi
Ciblas vidusskolu un izvēlējusies
skolotājas profesiju, Veronika no
1961. līdz 1965. gadam studēja bioloģiju un ķīmiju Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Piecus gadus strādāja
Vīksnas pamatskolā Balvu pusē. Tad
dzīves ceļš jauno skolotāju ar ģimeni
atveda uz dzimto pusi. Darba gaitas
Pušmucovas pamatskolā Veronika
Kukurāne uzsāka 1971. gada
1.septembrī. Te nostrādāti kopumā 43
gadi – līdz 2013. gadam.
Ar lielu cieņu un pateicību skolotāju atceras jau trīs pušmucoviešu
paaudzes, kuriem skolotāja ir mācījusi bioloģiju, ķīmiju, vēsturi un kristīgo mācību. Skola Veronikai Kukurānei bija visas dzīves piepildījums, jo
viņa nekad nebija malā stāvētāja. Nenovērtējams ir Veronikas Kukurānes
ieguldījums Pušmucovas skolas muzeja iekārtošanā. Skolotāja nenogurstoši aprūpēja telpaugus, kopa un
labiekārtoja skolas apkārtni, iesaistot
darbos arī skolēnus, tādējādi ieaudzinot dabas mīlestību un darba tikumu.

Nozīmīgs ir Veronikas Kukurānes
nopelns kristīgo vērtību iedzīvināšanā
un saglabāšanā gan skolā, gan Pušmucovas katoļu draudzē.
Zinoša, prasīga, pacietīga, nosvērta, mīļa – tā skolotāju atcerēsies viņas
audzēkņi un kolēģi. Saskarē ar cilvēkiem viņa vienmēr bija taktiska, iejūtīga un sirsnīga. Viņas cilvēcība, atsaucība un ieinteresētība raisīja cilvēkos
atklātību un uzticēšanos, kopīgi tika
pārspriestas arī personiskās problēmas.
Viņa viegli atrada kopēju valodu ar
jebkuru, prata uzklausīt, uzmundrināt,
dot padomu sarežģītās situācijās. Ar
viņu bija interesanti runāt, bija patīkami būt viņas tuvumā un smelties dzīvesgudrību.
Pavadot Mūžības ceļos, dziļā cieņā
un pateicībā noliecam galvas par Veronikas Kukurānes dedzīgo un nesavtīgo
kalpošanu Dievam un cilvēkiem. Viņas
ieguldījums skolas un pagasta labiekārtošanā, viedais padoms un iedegtā ticības liesmiņa vēl ilgi sildīs mūsu sirdis.
Izsakām līdzjūtību Veronikas Kukurānes ģimenei – bērniem, mazbērniem un tuviniekiem.
Lai miers viņas dvēselei un prieks
Debesu valstībā!
Pušmucovas pamatskolas
kolektīvs
Pušmucovas pagasta pārvalde

Pērn, salīdzinot ar 2013.
gadu, ir reģistrēts lielāks dzimušo un mazāks mirušo
skaits. Tomēr joprojām mirušo skaits krietni pārsniedz
jaundzimušo skaitu.
2013. gadā dzimuši 27,
2014. – 29 bērni.
2013. gadā miruši
2014. – 51 cilvēks.

56,

Uz pusi audzis laulību
skaits: 2013. gadā sastādīti 2,
pērn – 4 laulību reģistri.

Bezdarba līmenis
ļoti augsts – 23%
Pēc Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) datiem, Ciblas
novadā 2014. gada 31. decembrī
bija reģistrēti 403 bezdarbnieki,
tajā skaitā 205 sievietes, 51 invalīds un 34 jaunieši (no 15 līdz 25
gadiem).
Bezdarba līmenis sasniedzis
23%.
Kopējais bezdarbnieku skaits
pagastos ir šāds:
Blonti – 45,
Cibla – 127,
Līdumnieki – 53,
Pušmucova – 77,
Zvirgzdene – 101.

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 550 eks.

