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20. janvārī Līdumniekos un Ciblā notika
1991. gada barikāžu piemiņas dienas sarīkojumi. Dienā Līdumniekos bija tikšanās
ar feldšeri Zoju Policāni, kas pirms 25 gadiem bija Ciblas ciema padomes priekšsēdētāja un organizēja braucienus uz manifestācijām un barikādēm Rīgā.
Vakarā Ciblas ciemata centrā tika iedegts
simbolisks „Barikāžu ugunskurs”. Ar klusuma brīdi tika pieminēti barikāžu laikā
kritušie, tajā skaitā felicianovietis Antons
Fjodorovs, kurš gāja bojā avārijā atceļā no
Rīgas, uz kurieni bija vedis barikāžu aizstāvjus.
Ciblas Tautas namā bija sarīkots atmiņu
vakars, atceroties Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumus un ciblāniešu līdzdalību tajos. Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova izveidoja izstādi, tās
ekspozīcijā – dažādi materiāli par Atmodas
laiku, arī saraksts ar Ciblas pagasta iedzīvotājiem, kas pirms 25 gadiem atradās uz
barikādēm Rīgā. Uz ekrāna bija iespēja
noskatīties dokumentālus kadrus par barikāžu laiku Rīgā, 1991. gada janvārī. Atmiņu vakarā par piedzīvoto stāstīja Jānis Kononovs, robežsardzes pulkvedis. Viņa stāstījums vijās ar dziesmām, kas dziedātas
Atmodas laikā. Dziedāja arī Valdis Naglis
un Sigita Lavrinoviča.

Arī Ciblas vidusskolā 20. janvārī notika
barikāžu 25. gadadienai veltīts sarīkojums,
kurā ar skolēniem tikās Jānis Kononovs un
Valdis Naglis.
Savukārt vairāki Ciblas novada jaunieši
21. janvārī Ludzā svinīgā sarīkojumā tika
uzņemti 304. Ludzas jaunsargu vienībā.
Kopumā todien vienību papildināja 19
jauni jaunsargi – dažādu vecumu skolēni
no vairākām mācību iestādēm Ludzā un
Ciblā (skat. — fotogrāfijā).
Svinīgo solījumu pieņēma Jaunsardzes
un informācijas centra, Jaunsardzes departamenta, 2. novada nodaļas vadītājs Juris
Lelis. Svinīgu, sirsnīgu runu un labākos
novēlējumus jauniešiem veltīja Ludzas
pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta. Pasākumā piedalījās arī NBS pārstāvji
– Zemessardzes 32. KB zemessargi.
Pie īstas jaunsargu izveidotas barikādes
un pie ugunskura Juris Lelis un Jānis Mikažāns, kas piedalījušies barikāžu notikumos Rīgā 1991. gada janvārī, kavējās atmiņās, stāstīja skolniekiem un visiem klātesošiem par skarbajiem, aizraujošiem to laiku
notikumiem Ludzā, Rīgā un visā Baltijā.
Ne katrs vēstures stundu mācību materiāls
var sniegt tādu izsmeļošu un saprotami
pieejamu informāciju, kā pašu tā laika aculiecinieku pārdzīvotais, redzētais.
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LAD uzsāk lauku bloku/ainavu elementu
precizēšanu 2016. gada sezonai
Informē LAD
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2016., izmantojot
LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login),
ir iespējams iesniegt lauku bloku un
ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016. gada Platību maksājumu sezonai.
Arī šogad, lai saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro Zaļināšanas prasības. Zaļināšanas prasību ievērošanas aprēķinam LAD ir sagatavojis
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru (https://
eps.lad.gov.lv/login), kurā, ievadot informāciju par savu saimniecību, ir iespējams uzzināt un aprēķināt, vai plānotās
zaļināšanas prasības saimniecībā ir ievērotas. Lūdzam veikt atkārtotu Zaļināšanas prasību aprēķinu saimniecībā pavasarī - pirms 2016. gada Platību maksājumu sezonas sākuma, lai pārliecinātos par
saimniecības atbilstību prasībām!
Ainavu elementi ir viens no veidiem,
kā ir iespējams nodrošināt Zaļināšanas
maksājumam nepieciešamās ekoloģiski
nozīmīgās platības. Tās mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana un
uzlabošana saimniecībā. Ainavu elementi ir piederīgi LAD lauku blokam un var
būt tikai aramzemes platībās.
Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums ir
jāiesniedz LAD, ja:
Jūsu kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir
izveidojis ainavu elementu slāni, kurā
šobrīd ir iekļauti dīķi un koku, krūmu
grupas:
• nav norādīts dabā esošs ainavu elements - dīķis vai koku, krūmu grupa;

• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements - dīķis vai
koku, krūmu grupa.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja
LAD lauku bloku kartē (sk.informāciju
Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā) zemei, kuru apstrādājat:
• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts
dīķis, uzcelta ēkā, izcirsti krūmi un sakopta platība;
• ja Jūsu apsaimniekotā platība šobrīd
ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD
lauku blokos.
Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu
slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu
elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti - http://karte.lad.gov.lv/
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī
atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt papildu izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav jāsniedz!
Ir pieejama Rokasgrāmata lauku
bloku/ainavu elementu precizēšanas
pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījums nav Vienotais iesniegums! Lai platību pieteiktu uz atbalstu,
tā, pēc atbildes saņemšanas no LAD par
bloku precizēšanas pieprasījumu, jāpiesaka uz atbalstu Vienotajā iesniegumā.
EPS lietotājiem visas darbības saistītas
ar Vienotā iesnieguma datu izmaiņām
jāveic elektroniski.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar LAD speciālistiem,
nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 67027843 vai
27876161.

LAD pieņems projektu iesniegumus
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Ludzas nodaļa informē, ka Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.
Plašāku informāciju par pasākuma nosacījumiem var saņemt SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” LUDZAS NODAĻĀ, Ludzā, Raiņa ielā 16a, 20.
kab. vai, sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultanti Beāti NARNICKU (mob. tālrunis: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv).

2. lappuse

Valsts kontrole Ciblas
pašvaldībā veic
plānveida pārbaudi
21. un 22. janvārī Ciblas novada
pašvaldības domē un iestādēs strādāja
Valsts kontroles (VK) revidenti. Tika
veikta revīzija „Vai pašvaldības rīcība
ar mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošinot savām funkcijām atbilstošus
maksas pakalpojumus iedzīvotājiem,
ir efektīva un ekonomiska?”. Stāsta
galvenā grāmatvede Inta PIRAGA:
– Par Valsts kontroles revīziju pašvaldība tika informēta savlaicīgi – 2015.
gada nogalē. Tā bija plānveida pārbaude,
kurā pašvaldības darbiniekiem bija jāsniedz informācija par maksas pakalpojumu organizēšanu, plānošanu, iekasēšanu un uzskaiti. Patlaban šāda pārbaude
notiek 10 Latvijas novados. Revidentus
interesēja komunālie, ēdināšanas (izglītības iestādēs), telpu nomas un zemes
noma pakalpojumi – kā aprēķināti tarifi
un izcenojumi, vai tie pareizi apstiprināti
un tamlīdzīgi. Revīzijas mērķis bija iepazīt un izprast Ciblas novada pašvaldībā pastāvošo maksas pakalpojumu
sniegšanas kārtību. Revīzija tika veikta
par 2014. un 2015. gadu. Grāmatvedības, attīstības nodaļas speciālistiem, kā
arī dienestu un iestāžu vadītājiem bija
jāsagatavo dažādi dokumenti: kvītis,
kases grāmatas, kases orderi, virsgrāmata, reģistri u.c.. Tika pārbaudīta arī datorizētā uzskaite, kā tā ir sakārtota, vai labi
pārskatāma. Visu pašvaldības iestāžu
vadītāji bija savlaicīgi informēti par revīziju un bija gatavi pārbaudei. Revidenti apmeklēja Ciblas pagasta pārvaldi,
Ciblas vidusskolu, Ezersalas speciālo
internātpamatskolu, Zvirgzdenes pagasta
pārvaldi, Blontu pirmsskolas izglītības
iestādi.
Revidenti ir saņēmuši ļoti daudzu dokumentu kopijas, daļa tika iesniegta
elektroniski. Patlaban VK darbinieki
veic dokumentu analīzi, pārbaudes. Iespējams, būs nepieciešamas papildus
ziņas, ko Ciblas novada pašvaldība ir
gatava sniegt. Valsts kontroles atzinums
tiks sagatavots pēc vairākiem mēnešiem.
22. janvārī šī revīzijas posma noslēgumā Valsts kontroles pārstāvji atzina, ka
viņiem esot radies visumā labs iespaids
par to, kā Ciblas novada pašvaldībā organizēti maksas pakalpojumi. Bet, kā jau
teicu, pārbaude vēl turpinās. Par Valsts
kontroles secinājumiem informēsim
iestāžu vadītājus, domes deputātus un
iedzīvotājus.
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2015.gada 28.decembra sēdes
lēmumu nr.15
(prot. Nr.15, 13.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 ’’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,
Ministru kabineta 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 šādus grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada
23. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Par sociālās
palīdzības pabalstiem”:
1. Saistošo noteikumu 3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi
savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek atteikts personai (ģimenei):
3.1. kuri nepilda līdzdarbības pienākumus,
3.2. kuri atsakās no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā darba vai sabiedriskajiem darbiem.”
2.Saistošo noteikumu 4 punktu papildināt ar 4. 1, 4.2, 4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“4.1. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ciblas
novada Sociālais dienests izvērtē MK 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajā kārtībā.
4.2. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes
(personas) ienākumu līmenis ir EUR 200.00 vienai personai
mēnesī.
4.3. Atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam
izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai”.
3.Saistošo noteikumu 28. punktu papildināt ar 28.1, 28.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“28.1. EUR 80,00 apmērā trūcīgai ģimenei (personai), kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma;
28.2. EUR 40,00 apmērā trūcīgai ģimenei (personai), kurai
īpašumā ir mežs”
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Saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2014. gada 23. janvāra Saistošajos noteikumos
Nr.1 "Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepie- Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz
ciešamības pama- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
tojums
likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
Ciblas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, nodrošinot finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām), kā arī citām ģimenēm (personām),
kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas
to saņemt, lai ap-mierinātu to pamatvajadzības
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
2. Īss projekta
satura atstāsts

Šie saistošie noteikumi paredz izmaiņas Ciblas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidos un apmēros, dažu pabalstu piešķiršanas
un izmaksas kārtībā.

3. Informācija par Pašvaldības domes budžetu būtiski neietekmē
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par Nav attiecināms.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo
administratīvajām institūciju funkcijas netiks
procedūrām
paplašinātas.Normatīvais akts tiks publicēts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas mājaslapā internetā, Ciblas novada
pašvaldības domes mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’

6. Informācija par Konsultācijas nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
(paraksts) Juris Dombrovskis

Ar Ciblas novada pašvaldības domes 2014. gada 23. janvāra Saistošo noteikumu nr.1 “Par sociālās palīdzības
“38. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir EUR 200,00”
pabalstiem” aktuālo redakciju (uz 01.01.2016)
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā
(paraksts) Juris Dombrovskis
www.ciblasnovads.lv/.
4.Saistošo noteikumu 38. punktu izteikt šādā redakcijā:
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Apliecības augu aizsardzības
līdzekļu lietošanai - pēc apmācībām
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes
konsultāciju birojs Rēzeknē Dārzu
ielā 7a rīkos maksas apmācības
tiem, kam nepieciešams iegūt apliecības augu aizsardzības līdzekļu
lietošanā vai pagarināt lietotāja
apliecību derīguma termiņu.
Apliecību derīguma termiņa pagarināšana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības notiks 2. februārī un 4. februārī plkst. 9:00
(2 atsevišķas grupas, katra mācās 1 dienu). Šīm apmācībām
ieteicams pieteikties un sakārtot nepieciešamos dokumentus
līdz 29. janvārim.
Apmācības un jaunā apliecība ir par maksu.
Uz apmācībām līdzi jāņem 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība, kurai
beidzies derīguma termiņš, pase un viena fotogrāfija (izmērs
3×4 cm).
***
Apliecības iegūšana 2. reģistrācijas klases profesionālo
augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības notiks 6
dienas, sākums 9. februārī plkst. 9:00. Noteikti jāapmeklē
visas apmācību dienas: 9., 11., 16., 18., 23. un 25. februārī.
Pēdējā dienā paredzēts eksāmens.
Apmācības ir par maksu.
Līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm).
***
Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
operatoru apliecību iegūšanai —
3. martā, plkst. 10.00.
Pretendentiem, kuriem ir augstākā vai vidējā speciālā (jābūt
apgūtam augu aizsardzības priekšmetam) lauksaimnieciskā
izglītība, apmācības nav obligātas. Savukārt, pretendentiem,
kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības, uz apmācībām
līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm). Apmācību noslēgumā paredzēts eksāmens.
Šīm apmācībām pieteikties un nepieciešamos dokumentus
ieteicams sakārtot līdz 1. martam.

2016. g. 28. janvāris
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Atkritumu konteineru izvešana –
mēneša 2. un 4. pirmdienā
SIA „ALAAS”, kas Ciblas novada pašvaldībā nodrošina
atkritumu konteineru izvešanu, informē par datumiem, kad
2016. gadā notiks par atkritumu konteinera (u) izvešana pagastos.
Pušmucovā, Līdumniekos, Ciblā, Felicianovā, Blontos,
Lucmuižā, Zvirgzdenē, Ezersalā no „ALAAS” nomāto konteineru izvešana notiks divas reizes mēneši – otrajā un
ceturtajā pirmdienā.
Pašvaldības mājas lapā (www.ciblasnovads.lv) publicēts
grafiks katram konteineram. Šo grafiku varat saglabāt vai
izdrukāt zināšanai

Bezdarba līmenis Ciblas novadā
joprojām augsts
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka Ciblas novadā 2015. gada 31.
decembrī bija reģistrēti 393
bezdarbnieki, tajā skaitā 192
sievietes, 45 personas ar invaliditāti, 29 jaunieši vecumā
no 15 gadiem. Bezdarba līmenis – 22,7%. Tas tiek rēķināts, vadoties pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem
par darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Pirms gada kā bezdarbnieki

NVA bija
reģistrēti
403 Ciblas
novada
iedzīvotāji, bezdarba līmenis bija
23%.
Tātad būtiskas izmaiņas
2015. gada laikā nav notikušas – oficiālais bezdarba līmenis joprojām ļoti augsts.
Latvijā kopumā 2015. gada
beigās bija reģistrēti 81780
bezdarbnieki, bezdarba līmenis – 6,6%.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC)
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks:

Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai 64625254,
Tālrunis: 29613699.
kā arī rakstot uz e-pastu sintija.subrovska@llkc.lv.
GANĀMPULKU ĪPAŠNIEKU ZINĀŠANAI!
No 2016. gada 1. janvāra, veicot maksājumu
Latvijas datu centrs (LDC) kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. Veicot pasūtījumu telefoniski,
rēķinu var saņemt e-pastā vai pa pastu.
Informējam, ka veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu
elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā.

www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
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NVA aicina biedrības iesaistīt jauniešus
darbā sabiedrības labā
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad aicina
biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā, piedaloties pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kas kopš
2014. gada sākuma tiek īstenots Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantija” ietvaros.
Veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem aicināta
jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot
politiskās partijas), kas veic sociāli nozīmīgu darbību dažādās
jomās.
NVA palīdzēs izvēlēties visatbilstošākos kandidātus no
NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18
līdz 24 gadiem. Jaunietim, kas piedalās pasākumā, NVA maksās ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī
nostrādātajām dienām un apdrošinās pret nelaimes gadīju-
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miem. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc
iepriekšējās dalības pabeigšanas.
Kopš pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā" īstenošanas sākuma tajā jau ir iesaistījušās 270 nevalstiskās organizācijas, kas 1 627 jauniešiem bezdarbniekiem deva iespēju iegūt darba pieredzi un
attīstīt darba iemaņas.
Detalizētāka informācija izlasāma NVA mājaslapā.

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES
NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

Ludzas muzejā — keramiķa Diegļa darbu izstāde
Izcils novadnieks
Atzīmējot viena no mūsu novada
izcilākajiem poddariem Apolinārija
Diegļa 110 gadu jubileju, Ludzas novadpētniecības muzejā līdz februāra
beigām skatāma viņam veltīta izstāde.
Amata meistarības un keramiskās formas spilgtuma ziņā vadošais Ludzas –
Kārsavas apkaimes keramiķis Apolinārijs Dieglis dzimis 1906. gada 5. janvārī
Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta Lielajos Blontos trūcīgā zemnieku ģimenē.
Sūrā bērnība viņu jau agri rūdījusi darbam un mācījusi saprast, cik dārgs ir
katrs maizes rieciens. Apolinārijs bija
vecākais bērns ģimenē (pavisam ģimenē
bijuši 5 bērni), tāpēc viņa skolas gaitas
ilgušas tikai vienu ziemu. Lai palīdzētu
ģimenei iztikt, reizē ar kalpa gaitām
nācās apgūt arī podnieka amatu. Šo amata prasmi viņam ierādīja kaimiņš, savulaik plaši pazīstamais keramikas meistars Jāzeps Šmulāns. Mācības ilga tikai
trīs mēnešus, un jau 1922. gada pavasarī
Apolinārijs patstāvīgi sāka veidot un
apdedzināt piena podus, alus kausus, kā
arī citus saimniecības traukus, kam bija
pieprasījums tirgū.
Keramikas darbnīcu podnieks ierīkoja
vecajā ciema klētiņā. Sākotnējo meistara
darba posmu par īpaši radošu nosaukt
grūti, jo iztikas līdzekļu iegūšanai nācās
pielāgoties pircēju vēlmēm. Lieli vezumi
ar sienā guldītiem podniecības izstrādājumiem pa putekļainajiem ceļiem tirgus
dienās ripoja uz Ludzu, Mērdzeni, Kārsavu. Tirgus bija ne tikai trauku pārdošanas, bet savā ziņā arī pieredzes apmaiņas
vieta starp dažādu pagastu keramiķiem.

5. lappuse

Apolinārija rokās mīkstās māla pikas
atdzīvojās, iegūstot dažādas formas, tapa vāzes, krūzes, šķīvji, pat veselas
servīzes. Meistara rokas un prāts ikvienai formai centās piešķirt savdabīgu,
neatkārtojamu veidolu. Viņa veidotais
raksts ir klusināts, dažreiz zem glazūras
tikko jaušams. Podniekam vistuvākais ir
zaļganais tonis, brūnā un melni zilā nokrāsa. Tautas dzīves vērojumi izkopa šai
cilvēkā īsta mākslinieka dvēseli. Tas
kļuva redzams, tiklīdz meistars pievērsās
mākslas keramikas veidošanai. Viņa
darbos atspoguļojās dzimtās Latgales
dabas skaistums.
Pēckara gados, kad Latgales mākslas
zinātnieks Jānis Pujāts ciemojās pie
Apolinārija Diegļa, viņš atklāja, ka keramiķim ir labs pamats mākslinieciskajai

izaugsmei. Izcilā mākslas zinātnieka
ietekmē Dieglis radīja darbus, no kuriem
daudzi laika gaitā tika atzīti par īstiem
mākslas šedevriem. Tajos atspoguļojas
senās Latgales keramikas tradīcijas, nokrāsas, formas, ornamenti. Pēc mākslas
zinātnieka J. Pujāta domām, tie spilgti
sasaucas ar vissenākajiem podniecības
paraugiem, kuru lauskas tika atrastas
Ludzas ezera krastos un apkārtnes pilskalnos. Dažādu ķemmīšu, irbulīšu vai
vienkārši pirksta atstātie nospiedumi ir
tuvi tradicionālajiem seno latgaļu keramikas rotāšanas paņēmieniem.
Kad mākslas pazinēji sāka pētīt keramiķu darbus, noskaidrojās, ka A. Dieglim amata meistarības un keramiskās
formas spilgtuma ziņā visā apkaimē nav
sāncenšu. Keramikas darbu izcilības
ziņā viņš var cienīgi nostāties blakus
silajāniešu meistariem P. Vilcānam, A.
Paulānam, P. Čerņavskim. Apolinārijs
Dieglis Ludzas keramikas centrā piederēja daudzžuburu svečturu aizsācējiem,
viņš bija arī pats rosīgākais dekoratīvo
vāžu darinātājs.
Apolinārija Diegļa darbi pirmo reizi
parādījās mākslas izstādē Rīgā 1958.
gadā, pēc tam Cēsīs, Ludzā, Daugavpilī.
Drīz pēc tam viņa veidotās vāzes aizceļoja uz izstādēm ārzemēs. Viņa darbi
guvuši atzinību gan Maskavā, gan Ženēvā, gan Briselē, par tiem jūsmojuši latviešu mākslas izstādē Bukarestē.
Keramiķis miris 1984. gada 15. jūnijā,
apglabāts Seļakovas kapos.
Keramiķim veltītā izstāde Ludzas
Novadpētniecības muzejā būs skatāma līdz februāra beigām. Visi tiek
laipni aicināti!
A. LOSEVIČA, muzeja speciāliste
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6. lappuse

Turpinās uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās
Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās. Kopumā 25 profesionālās izglītības iestādes
visā Latvijā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem
piedāvā bez maksas apgūt
20 darba tirgū pieprasītas
profesijas.
Ciblas novadam tuvākās
skolas, kas piedāvā izglītības
programmas šajā projektā,
atrodas Malnavā, Rēzeknē,
Barkavā, Daugavpilī, Jēkabpilī u.c..
Ieskatīsimies piedāvājumā!
Malnavas koledžā var apgūt 3 profesijas: finanšu darbinieks, dārzkopis, lauku
īpašumu apsaimniekotājs
(Višķos).
Rēzeknes tehnikumā –
3 profesijas: klientu apkalpošanas speciālists, autoatslēdznieks, pavārs.
Barkavas prof.vidusskolā
(Madonas novads) – 3 profesijas: lietvedis, apdares darbu
tehniķis, pavārs.
Daugavpils būvniecības
tehnikumā – 4 profesijas:
autoatslēdznieks (Dagdā),
autoelektriķis, betonēšanas
tehniķis, apdares darbu strādnieks.
Jēkabpils Agrobiznesa
koledžā – mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesiju.
Vecbebru prof. vidusskolā
(Kokneses novads) var apgūt
konditora profesiju.

Jauniešu garantijas profesiju loks katru gadu tiek noteikts, konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm. Tādējādi jaunieši var būt droši, ka
šīs profesijas ir darba tirgū
pieprasītas. Šobrīd Jauniešu
garantija piedāvā apgūt tādas
profesijas kā pavārs, frizieris,
lietvedis, māsas palīgs, kā arī
šuvēja un drēbnieka profesijas.
Uzsākt mācības kādā no
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmām var jaunieši ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai
profesionālo vidējo izglītību.
Pieteikties aicināti arī jaunieši, kas strādā algotu darbu vai
ir pašnodarbināti, kā arī tie
jaunieši, kas mācās vakarskolā, iegūst vidējo izglītību tāl-

Ciblas novada Sociālais dienests aicina!
Aicinām novada iedzīvotājus, kam ir noteikta
invaliditāte, informēt par to savas pašvaldības
sociālos darbiniekus.
Dienestam nav pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datu bāze, kur būtu redzami dati
par personām, kam ir noteikta invaliditāte.
Lai saņemtu dažādu pašvaldības Saistošajos noteikumos paredzēto sociālo palīdzību, personām, kam uz to
tiesības, pašām jāpiesakās!

mācībā vai studē nepilna laika studiju programmās.
Mācoties Jauniešu garantijas programmās, audzēkņi
saņem dažāda veida atbalstu,
tai skaitā stipendiju no 70 līdz
115 eiro mēnesī. Papildus
tam tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta
viesnīcā un karjeras atbalsta
pasākumi. Mācības ietver arī
15 nedēļu ilgu kvalifikācijas
praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un
naktsmītne, ja tas pamatoti
nepieciešams.
Plašāka informācija par
projektu Jauniešu garantija
pieejama VIAA interneta
v i e t n e s
s a i t ē
www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija vai sadaļā

“Jauniešu garantija”. Ar projekta Jauniešu garantija piedāvātajām izglītības programmām var iepazīties nacionālajā izglītības iespēju datubāzē
www.niid.lv/JGprofesijas. Ar
visām izglītības iestādēm, kas
piedāvā februārī uzsākt mācības gadu ilgajās Jauniešu
garantijas programmās, var
iepazīties šajā saitē.
Projekta Jauniešu garantija
aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar Eiropas Savienības
Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas un Eiropas Sociālā
fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.
Informē Valsts izglītības
attīstības aģentūra

AS “Latvenergo” nodrošina elektroenerģiju par zemāku
cenu valsts noteiktām mērķa grupām.
Daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi
par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām var norēķināties par subsidētu cenu, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Maznodrošinātas un trūcīgas
mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru
aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu
pirmajām 100 patērētajām kilovatstundām.
Ja jums ir jautājumi par pieteikšanos valsts atbalstam,
lai saņemtu “Latvenergo” atlaides — griezieties Ciblas
novada pašvaldības Sociālajā dienestā (t. 65700870)!
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Konkursam aicina pieteikt
aktīvus un izcilus lauku bibliotekārus
Arī šogad Latvijas
Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība (Biedrība)
izsludina konkursu „Pagasta
bibliotekārs – gaismas
nesējs“ un aicina pieteikt
aktīvus, radošus un izcilus
lauku bibliotekārus.
Konkurss norisināsies devīto reizi. Tā ir lasītāju balva un
atzinība saviem bibliotekāriem.
Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri – viens no katra
Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales
un Rīgas.
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrast un
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo
„gaismas piļu” darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa
Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri
palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.
Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastāstīt par saviem
bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un radošuma pilni, rūpējas
par saviem lasītājiem, sagaida tos ar smaidu, izveidojuši savu
bibliotēku par vietējo gaismas pili, organizē pasākumus un
apmācības, veido pievilcīgu un mājīgu bibliotēkas vidi.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par
bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 1. martam pa
pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai epastā
(gaisma@gaisma.lv).

Abonētā prese novada bibliotēkās 2016. gadā
Blontu bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis;
Dārza Pasaule; Ieva; Ievas Padomu Avīze; Ievas Stāsti; Ievas
Veselība; A 12-ceļš uz Latgali; Ilustrētā Junioriem; Lauku
Avīzes Tematiskā Avīze; Likums un Taisnība; 100 Labi Padomi; Spicīte; Zintnieks; Наша Кухня.
Ciblas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis;
A 12- ceļš uz Latgali; GEO; Ieva; Ievas Padomu Avīze; Ievas
Stāsti; Ievas Veselība; Ilustrētā Pasaules Vēsture; Ilustrētā
Zinātne; Lata Romāns; Leģendas; Santa.
Felicianovas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis; A 12- ceļš uz Latgali; Ieva; Ievas Padomu Avīze; Ievas
Māja; Ievas Stāsti; Ievas Veselība; Omītes Zālītes; Planētas
Noslēpumi; Santa; Shape; Семь Супер Секретов.
Līdumnieku bibliotēkā: Ludzas Zeme; A 12- ceļš uz Latgali; Annas Psiholoģija; Citāda Pasaule; Copes Lietas; Čaklās Rokas; Dārza Pasaule; Ieva; Ievas Dārzs; Ievas Mājas;
Ievas Stāsti; Ievas Veselība; Ievas Virtuve; Ilustrētā Zinātne;
Mājas Viesis; Mans Mazais; Mazajam Floristam; Nezināmā
Vēsture; Praktiskais Latvietis; Privātā Dzīve; 100 Labi Padomi; 36.6° C.
Pušmucovas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Ieva; Ievas Stāsti;
Mājas Viesis; Patiesā Dzīve; Zintnieks.
Zvirgzdenes bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis; Ievas Māja; Ievas Veselība; Ievas Virtuve; 100 Labi Padomi; Ko Ārsti Tev Nestāsta; Aзбука здоровья; Домашний
очаг; Семеро с ложкой; Люблю.
Ziņas apkopoja Rita TRUKŠĀNE
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7. lappuse

Mācību priekšmetu olimpiādēs startē mūsējie
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni
arī šajā mācību gadā piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Vietējā līmenī tās notiek, apvienojoties Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu izglītības iestādēm.
Informātikas olimpiāde
notika 12. janvārī
7. klašu grupas olimpiādē
piedalījās 4 Ciblas vidusskolas audzēkņi (pedagoģe Sarmīte Leščinska) un 1 Pušmucovas pamatskolas audzēkne
(ped. Sandra Laganovska).
Gūtie rezultāti: Amanda
PLUCE – 2.vieta, Madara
DOMARKA (Pušmucovas
psk.) – 3.vieta, Izabella STELIKOVA un Artis RIMŠA –
Atzinība.
11. klašu grupā 3.vietai
atbilstošu rezultātu guva divi
Ciblas vidusskolas audzēkņi:
Linards SADOVSKIS un
Lauris VONOGS (ped. S.
Leščinska).

Vēstures olimpiāde notika
14. janvārī
9. klašu grupā sekmīgi piedalījās 3 mūsu skolu audzēkņi. Rezultāti: Daiga ABRAMĀNE – 1.vieta, Linards
SADOVSKIS – 2. vieta (abi
no Ciblas vsk., pedagoģe
Dagnija Piterāne); Maksims
KAIROVS – 3. vieta (Pušmucovas psk., ped. Elvīra
Rimicāne).
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.
klasēm notika 18. janvārī
Piedalījās divas Ciblas vsk.
12. kl. audzēknes, ped. Ināra
Kuzņecova. Gūtie rezultāti:
Līga ŠMATE – 2.v., Aleksandra SEIMUŠKINA – 3.v..

A kt u ā l ā ka i s p a r
C i b l a s v i d u s s ko l u
w w w.d r a u g i e m.l v
Pušmucoviešiem pieejama garīgā literatūra no
katehētes Veronikas Kukurānes bibliotēkas
Pušmucovas Romas katoļu
draudze un pagasta bibliotēka janvārī saņēma ļoti vērtīgu garīgās literatūras dāvinājumu no mūžībā aizgājušās
skolotājas un katehētes Veronikas KUKURĀNES personīgās bibliotēkas.
Aicinu
ieskatīties garīgās literatūras
apcirkņos un atrast vērtīgas
atziņas savai dzīvei.
— Paļaujieties uz Dieva
mīlestību un žēlastību, esiet
stipri ticībā, — tā vienkārši
un patiesi savā sirdsgudrībā
bieži teica skolotāja Veronika Kukurāne un priecājās
par ikvienu, kas meklēja ceļu
pie Dieva.
Nododot bibliotēkai grāmatas un žurnālus, meita Iveta
teica, ka māmiņa noteikti
ļoti ļoti priecātos, ja šīs grāmatas kāds lasītu, pārdomātu

un veidotu garīgi bagātāku
savu iekšējo pasauli.
Kādu laiku šīs grāmatas
pakavēsies bibliotēkas izstāžu plauktā, bet tad ceļos uz
Pušmucovas baznīcu, kur tās
varēs paņemt lasīšanai uz
mājām ikviens interesents.
12. janvārī apritēja viens
gads, kopš skolotāja Veronika Kukurāne aizgājusi mūžībā, bet viņa dzīvos mūsu
atmiņās kā gaišs, sirsnīgs,
atsaucīgs un aktīvs cilvēks
Pušmucovas sabiedriskajā
dzīvē.
— Lai Dievs bagātīgi atalgo viņu Debesīs! — tā skolotāju kolektīva pārstāvji lūdzās, iededzot kapos svecīti
viņas gaišajai piemiņai.
Ilga BAZIĻEVIČA,
Pušmucovas bibliotēkas
vadītāja
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Pasaules Sniega diena – Ciblas novadā
17. janvārī
Felicianovā
notika Pasaules Sniega dienas pasākums.
Uz to pulcējās
ap 70 dažādu
vecumu cilvēki no Ciblas,
Felicianovas
un arī Ludzas.
Svētkus rīkoja
Ciblas novada
sporta organizatore Ineta
MIKLUCĀNE sadarbībā ar Līdumnieku bibliotēkas vadītāju
Irēnu PAVLOVU.
Ineta Miklucāne, vadot pasākumu,
iejutās Sniegavīra lomā un Sniegpārsliņas lomā. Tas tāpēc, ka dažādas aktivitātes notika gan ārā, kad
derēja Sniegavīra tērps, gan halles
zālē. Kopumā bija 3 āra stafetes un
4 stafetes zālē, kā arī dažas individuālas sacensības. Kopējā tēma –
sniegs. Stafešu starplaikā Irēna Pavlova vadīja viktorīnu, katrs varēja
nodemonstrēt savu erudīciju jautājumos par ziemu un sniegu. Par
katru veiksmīgu startu dalībnieki
saņēma žetonus ar konfektītēm.
Bet vislielākā interese bija par
vizināšanos. Zirga vilktās kamanās
svētku dalībniekus vizināja Sandra
Soikāne. Ar sniega motociklu –
vietējais uzņēmējs un domes deputāts Aleksejs Ivanovs. Pie halles
bērni aizrautīgi vizinājās ar mazo
kvadraciklu, ko braucieniem piedāvāja Andris Miklucāns.
Iepriecinoši, ka šī svētdiena izvērtās par notikumiem bagātu dienu
vairākām ģimenēm. Un laika apstākļi bija burvīgi – neliels sals,
pietiekams sniega daudzums, saule.
Visi pasākuma dalībnieki varēja
baudīt karstu tēju ar kliņģeri.

8. lappuse

CIBLAS TAUTAS NAMĀ
1. februārī, plkst.15.00 –
radošā darbnīca "Sveču liešana",
kurā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar
Sveču dienas tradīcijām, sveču liešanas pamatprincipiem un pašu rokām izliet sveces.

13. februārī, plkst.14.00 –
atpūtas pēcpusdiena
"Sanāksim kopā!".

Ineta Miklucāne ir priecīga par
sarīkojuma dalībnieku skaitu un
aktivitāti. Tā bija lielāka nekā pirms
gada, kad Ciblas novads pirmo reizi
piedalījās Pasaules Sniega dienā.
– Paldies visiem, kas piedalījās,
un īpaši S. Soikānei, A. Ivanovam,
A. Miklucānam, kā arī Antoņinai
Hindoginai, kuru līdzdarbošanās un
personiskais ieguldījums padarīja
Pasaules Sniega dienu jautrāku un
piedzīvojumiem bagātāku! – saka
Ineta Miklucāne. – Bijām iepriecināti par Ciblas pagasta pārvaldes
vadītāja Miervalža Trukšāna klātbūtni visu svētku garumā. Paldies
Sandrai Beļavskai, Ciblas Tautas
nama vadītājai, par fotogrāfijām.
Man personīgi bija svarīgi, ka ciemiņiem no Ludzas ļoti patika Felicianovas sporta halle un mūsu svētku
atmosfēra, viņi sola braukt atkal –
gan uz kādiem svētkiem, gan ikdienas treniņiem hallē.
Sacensību dalībniekiem tika pasniegti skaisti noformēti Apliecinājumi par piedalīšanos Pasaules
Sniega dienā, nozīmītes un karodziņi – no Latvijas Slēpošanas savienības un Starptautiskās Slēpošanas
federācijas.
Ciblas Sniega svētku rīkošanu
finansēja Ciblas novada pašvaldība.

Gaidām vecākās paaudzes iedzīvotājus un
ikvienu, kuram ir vēlēšanās būt kopā, satikties un labi pavadīt laiku, līdzi ņemot
"groziņu".
12. februārī, plkst. 18.00
BLONTU TAUTAS NAMĀ
pirms gada
romantiskākajiem svētkiem

visi tiek aicināti uz
radošo darbnīcu

„Sev un citiem par prieku”
Veidosim svētku sirdis, baudīsim siltu tēju un
dalīsimies stāstos…
Nāc arī tu, un iepriecini savus mīļos
ar pašrocīgi darinātu piemiņas velti!

FELICIANOVĀ ASINA SLIDAS!
Ciblas novada sporta hallē Felicianovā ir iespēja veikt slidu asināšanu. Novada iedzīvotājiem maksa par šo pakalpojumu ir 2
eiro, pārējiem – 3 eiro. Pieteikt slidu asināšanu var, zvanot halles vadītājai Inetai Miklucānei pa tālruni 27822104.
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 600 eks.

