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Biedrība “Pegazs”

Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai jau vairāku gadu
garumā ir izveidojusies
laba sadarbība ar
Ciblas vidusskolu.
Arī šogad Ēnu dienas
ietvaros 14. februārī
probācijas dienestu apmeklēja 12. klases skolēni. Šoreiz tie bija Arvis
Šmats, Ilmārs Dukulis
un Aivis Haks.
Valsts probācijas dienesta funkciju klāsts ir
visai plašs, puiši tika
iepazīstināti ar vienu no tām: organizēt
kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi.
Tāpat kā citi kriminālsodi (brīvības atņemšana, naudas sods), arī piespiedu
darbs pauž negatīvu vērtējumu personas
nodarījumam, ierobežo tiesību apjomu un
nosaka konkrētus pienākumus, kas jāievēro soda izciešanas laikā, neizolējot likumpārkāpēju no sabiedrības.
Viens no piespiedu darba mērķiem –
panākt, lai notiesātais un citas personas
pildītu likumus un atturētos no noziedzīgo
nodarījumu izdarīšanas. Probācijas darbā
gadu gaitā uzkrātā pieredze liecina, ka
bieži vien likumpārkāpējs nav aizdomājies par savas rīcības iespējamām sekām.

Tādējādi, iesaistot notiesāto sabiedrībai
nepieciešamajos darbos bez atlīdzības, no
pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā,
tiek veicināta atbildības uzņemšanās par
savu rīcību un vienlaicīgi sniegts labums
sabiedrībai.
Ciblas vidusskolas skolēni tika iepazīstināti ar kārtību, kādā tiek organizēta piespiedu darba izpilde, pārrunāti nosacījumi, kas jāievēro notiesātajam, apsvērumi
piespiedu darba vietas izvēlē, praktiskā
puse piespiedu darba izpildes kontrolē, kā
arī notiesāto atbildība un sekas nosacījumu neievērošanas gadījumā.
(Nobeigums 5. lappusē).

Uzņēmēju balle – 17. martā
Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku
balle šogad notiks
17. martā plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.
Ciblas novada lauku attīstības specialiste Marina Barkane
informe, ka saja pasakuma dažadas nominacijas tiks godinati pasvaldības teritorija registreto užnemumu un žemnieku saimniecību īpasnieki. Bus svetku užrunas un ižklaides dala ar loteriju un atrakcijam. Vakaru vadīs Janīna Rudovica no
Ludžas. Balle mužices Romans Ivanovs no Režeknes.
Nominacijam ižviržītie užnemeji un žemnieki sanems pasvaldības ielugumus.
Ikviens var pieteikt dalību pasakuma, žvanot Marinai Barkanei (talr.
26 403 122) vai Blontu TN vadītajai Janai Petrovai (talr. 28 381 416).
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Paziņojums par
Ciblas novada
Attīstības programmas
2019. - 2025. gadam
izstrādes uzsākšanu
Ciblas novada dome 2017.gada 23.novembrī pieņēma
lēmumu Nr.15., 14 § „Par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadm izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts
darba uzdevums un izstrādes termiņi.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.
Programmas izstrādes uzdevumi:
1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un
rīcību kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to
īstenošanai;
2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā
esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un
blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus;
3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Ciblas novada plānošanas dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;
4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības
programmas izstrādē.
Dokumenta izstrādi veiks Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā Darba grupu un pieaicinātie
konsultanti.
Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018.gada oktobrim.
Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā
Novads/ Attīstības programma.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
1. Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no
2018.gada marts – maijs (aptaujas pieejamas novada mājas lapā un novada bibliotēkās);
2. Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks
2018.gada septembris - oktobris);
3. Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais
laiks – 2018.gada oktobris).
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Ciblas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 15.05.2018. sūtot uz epastu marite.romanovska@ciblasnovads.lv vai iesniedzot
bibliotēkās.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska tālr.: 65700844,
epasts: marite.romanovska@ciblasnovads.lv
Aicinām ikvienu iesaistīties Ciblas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē!
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2. lappuse

Aicinām pieteikties konkursam “Sējējs 2018”
Zemkopības ministrija aicina lauku
uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī
ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs
2018”. Konkursa dalībniekus vērtēs 7
nominācijās un tiks pasniegta arī balva
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Pieteikumi dalībai šajās nominācijās
jāiesniedz LLKC birojos vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai
LAD Centrālajā aparātā līdz 2018. gada
10. maijam.
Iepazīties ar konkursa nolikumu,
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu informāciju var Gada balvas “Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Atvieglotas prasības marķētās DD iegādei
20. februārī valdība atbalstīja izmaiņas MK 2015. gada
14. aprīļa noteikumos Nr. 194, kas nosaka kārtību, kādā
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai jeb
marķētai dīzeļdegvielai (DD) lauksaimniekiem.
Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās
negatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas
noteikumos paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši
VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma
gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka
tiks ņemta vērā tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.
Divus gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu kritērijs par
tām zemes platībām, ar kurām lauksaimnieks paplašina savu
ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu.

Iespēja saņemt atbalstu darba drošības jomā
Valsts darba inspekcija (VDI) aicina uzņēmumus ar nodarbināto skaitu līdz 50 iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai. Tas tiek sniegts ESF projekta „Darba drošības normatīvo
aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.
7.3.1.0/16/I/001 gaitā, kas paredz uzņēmumiem saņemt darba
vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna
izstrādi, rekomendācijas par darba aizsardzības struktūras
izveidošanu, apmācības darba aizsardzības speciālistiem u.c..
Atbalstam var pieteikties uzņēmumi, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumu Nr. 99
“Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs
iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem
komercdarbības veidiem.
Iepazīties ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem un pieteikumu veidlapas ir atrodamas VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv,
sadaļā “Projekti”-> “ESF” -> apakšsadaļā “Atbalsts darba
devējiem”.
Papildus informāciju – pa tālruni 25484719 vai 25702127,
vai nosūtot uz e-pasta adresi info.esf@vdi.gov.lv.
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Sanāksmēs pagastos – par aktuālākajiem jautājumiem
Ir apstiprināti jauni komunālo pakalpojumu tarifi Ciblas novada administratīvajā teritorijā. Janvāra pēdējās dienās visos pagastos tika rīkotas
sanāksmes, lai informētu iedzīvotājus
par šīm izmaiņām un lai atbildētu arī
uz iedzīvotāju jautājumiem (daudzi
jau bija informēti par jaunajiem tarifiem, jo bija lasījuši informāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ciblas Novada Ziņas”).
Iedzīvotāju aktivitāte bija samērā
augsta, bet atšķirīga katrā ciematā.
Pušmucovieši bija ļoti aktīvi. Saruna
ritēja konstruktīvi un lietišķi par vairākiem komunālās sfēras jautājumiem: par
ūdens kvalitāti, par atkritumu apsaimniekošanu, par ceļu uzturēšanu. Tika aktualizēts jautājums par ielu apgaismojumu.
Pašvaldība vēl gaida atbildi no
„Latvenergo” par iespēju Jaunatnes ielas
apgaismojuma laternu uzstādīšanai izmantot elektrības stabus, bet vietējā komunālā dienesta speciālistiem ir pa spēkam ierīkot apgaismojumu jaunajā bērnu
rotaļu laukumā Pušmucovā un ierīkot arī
tā nožogojumu gar brauktuvi (bērnu
drošības nolūkos).
Minimāla aktivitāte bija Blontos, kur
uz tikšanos bija atnākusi viena iedzīvotāja, lai pārrunātu atsevišķus ūdensapgādes jautājumus. Iespējams, zema aktivitāte skaidrojama ar to, ka Blontu ciema
ļaudis ik darbdienu var sastapt pašvaldības vadību un izrunāt visus sasāpējušos
jautājumus.
Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājiem
sanāksme tika rīkota Ezersalas internātpamatskolas telpās. Uz to bija ieradušies
Lucmuižas ciemata un Ezersalas ciemata
ļaudis. Ļoti aktuāls Ezersalas ciemtā ir
ūdens kvalitātes jautājums. Tas ir vienīgais ciemats novadā, kur nav uzstādītas
atdzelžošanas iekārtas. Pašvaldības budžetā 2018. gadam jau ir ieplānoti 20
tūkstoši eiro šīs sistēmas ierīkošanai,
pavasarī darbi sāksies un, cerams, līdz
jūnija beigām arī tiks pabeigti. Tādejādi
ūdens kvalitāte tiks uzlabota. Problēmas
ir arī ar kanalizācijas iekārtām Lucmuižā, pie 10 Līvānu tipa mājām: tverņu
iztukšošana ir dārgs process. Pašvaldība
apsvērs šādus variantus: vietējo bioloģisko iekārtu uzstādīšana vai māju pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas

sistēmai. Ezersalas ciematā būs jāsakārto
atkritumu saimniecība, lai panāktu gan
atkritumu šķirošanu, gan novērstu situāciju, ka konteineros, par kuriem maksā
ciemata iedzīvotāji, atkritumus nemestu
svešinieki. Laba kārtība pašreiz ir Lucmuižā, kur atkritumu konteineri ir iežogoti. Bija vairāki jautājumi par kārtību
Franapoles kapsētā, tie iespēju robežās
tiks risināti, balstoties uz 25.10.2017.
pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem
nr. 6 „Ciblas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”. Arī šoziem vairākās novada kapsētās tiek izgriezti vecie koki, tā Zvirgzdenes kapos nupat
nozāģēti 13 bīstami koki. Pēc iedzīvotāju domām, pārāk daudz krūmu ir saaudzis Lucmuižas ciematā, teritorija būtu
jāsakopj. Tam nevar nepiekrist.
Līdumnieku ciema iedzīvotāji sanāksmē atkal aktualizēja jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu. Problēma ar
to, ka kopējais konteiners tiek piepildīts
arī ar garāmbraucēju iemestiem atkritumu maisiem, būs jārisina, konteineru
pārvietojot uz citu vietu un iežogojot.
Šādi būs iespējams īstenot arī atkritumu
šķirošanu, tādejādi nākotnē samazinot
izmaksas
Atgādināsim: par sašķirotiem atkritumiem nav jāmaksā, ja tam atvēlētajā
konteinerā ievietoti šķirošanai piemēroti
atkritumi; turklāt samazinās nešķiroto
atkritumu apjoms un līdz ar to – arī izmaksas par to savākšanu samazinās.
Tika pārrunāts jautājums par vietējo
kapsētu uzturēšanu. Verumu un Jasencu
kapos šoziem jau nozāģēti 16 bīstami
koki.
Ciblas pagasta ciematu iedzīvotājiem
arī ļoti aktuāls ir jautājums par atkritumu
apsaimniekošanu. Ciblas ciematā maksa
par to ir visaugstākā novadā: 4,24 eiro
no cilvēka mēnesī. Arī te tiks darīts iespējami viss, lai samazinātu izmaksas.
Un daudz kas atkarīgs arī no pašiem
cilvēkiem. Piemēram, tāds it kā sīkums
– konteineros tiek izmesti arī īpašie
ALAAS atkritumu maisi, līdz ar to firmai tiek divas reizes maksāts par atkritumu savākšanu (maisi vienkārši jānoliek
pie konteinera nevis jāmet tajā iekšā,
palielinot kopējo apjomu). Ciblas ciematā tiek plānots pie Līvānu mājām ierīkot
ielu
apgaismojumu,
atļauja
no
„Latvenergo” izmantot elektrības stabus

ir saņemta.
Felicianovas ciema iedzīvotājiem joprojām ir aktuāls ūdens kvalitātes jautājums – gan ciemata centrā, gan Līvānu
māju mikrorajonā. Uzreiz pēc sanāksmes, kurā tika uzklausīti iedzīvotāji,
nekavējoties tika veikti vairāki pasākumi
ūdens kvalitātes uzlabošanai. Situācija
tiks kontrolēta, ja uzlabojumu nebūs –
tiks meklēti efektīvāki risinājumi.
***
Katrā tikšanās reizē iedzīvotāji tika
aicināti uzstādīt ūdens skaitītājus un
veidot dzīvokļu biedrības, kas nepieciešamas, lai pašvaldība varētu pārņemt
daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu.
Pašvaldības ieteikums: lai iedzīvotājam būtu mazāk jāmaksā par minētajiem
pakalpojumiem, nepieciešams uzstādīt
ūdens skaitītājus. Līdz jaunā tarifa spēkā
stāšanās dienai (š.g. 1. maijam) aicinām
iedzīvotājus pieteikties skaitītāja uzstādīšanai, lai jaunie tarifi nebūtu par lielu
finansiālu slogu. Komunālajam dienestam būs rindas kārtībā ūdens skaitītāji
operatīvi jāuzstāda.
Bez tam pašvaldība aicina iedzīvotājus
no daudzdzīvokļu mājām sasaukt māju
kopsapulces, ievēlēt mājas vecākos un
lemt par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldību. Tikai apsaimniekošanā esošās mājas varēs pretendēt uz
jumta remontiem, skursteņu ierīkošanu,
kāpņu telpu un citu koplietošanas telpu
uzlabošanu ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Visos ciematos, kur ir daudzdzīvokļu
mājas, ļoti aktuāls ir jautājums par tukšajiem dzīvokļiem. Ja tie nav apdzīvoti,
cieš visi kaimiņi. Kārtību ciematos pārkāpj atsevišķi neapzinīgi iedzīvotāji,
kuri neievēro mājdzīvnieku (īpaši suņu)
turēšanas noteikumus.
Sanāksmēs iedzīvotājus uzklausīja
pašvaldības vadība: domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, izpilddirektore
Ināra Sprudzāne, pagastu pārvalžu vadītāji, arī pašvaldības deputāti Aldis Tihovskis (bija visās sanāksmēs) un Aivars
Rikums (Pušmucovā).
Paldies visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās sanāksmēs, īpaši tiem, kas bija
rūpīgi gatavojušies sarunai.
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Pieaug valsts atbalsts audžuģimenēm
Ciblas novada pašvaldības Bāriņtiesa informē par izmaiņām sociālajā jomā attiecībā audžuģimenēm.
Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 6 (ieskaitot)
gadu vecumam – 215 eiro, bet bērnam vecumā no 7 līdz 17
(ieskaitot) gadiem – 258 € (līdz šim – attiecīgi 95 un 114 €).
Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē
ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna
kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā
līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti
divi bērni, atlīdzības apmērs ir 222 €, bet ja trīs un vairāk
bērnu – 274 € (līdz šim – 113,83 € neatkarīgi no skaita).
Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).
Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu
vecumam, – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem
atlīdzību maksās esošajā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs
aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.
No 2018. gada 1. jūlija tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu
aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma sniedzējiem.
Sagatavots pēc Labklājības ministrijas ziņām

Ciblas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāvs
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Astrīda Kozlovska (e-pasts:
cibla.borintisa@inbox.lv), tālr. 65729027. Mob. 26174832.
Bāriņtiesas locekle Blontu pagastā Gunta Stolere.
Tālr. 65700895, mob. 29230090.
Bāriņtiesas locekle Pušmucovas pagastā Vija Rudziša.
Tālr. 65728104, mob.28380181.
Bāriņtiesas locekle Zvirgzdenes pagastā Lolita Purina.
Tālr. 65700834,mob.26337607.
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Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr
bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams,
bērns tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā no
25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs,
uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie
(persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā
ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja: bērna vecāki
ir miruši; bērns ir atrasts; bērna vecākiem ar tiesas spriedumu
atņemtas aizgādības tiesības; bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības; bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai
bīstamos apstākļos; izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu
un vecākiem; vecāki ilgstoši slimo.
Kā kļūt par audžuģimeni? Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu,
kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto
(personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas
audzināt bērnu. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par
audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas
kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp
audžuģimeni un pašvaldību.
Lai noskaidrotu precīzāku informāciju par konkrēto audžuģimeni, jāsazinās ar audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesu,
vai konsultējoties ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta reģiona audžuģimeņu konsultantiem.
Plašāka informācija pieejama
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā.

Lielākais loms sacensībās – 4,860 kg Kurjavnovas ezera zivju
10. februārī uz Kurjanovas ezera notika kārtējās zemledus
makšķerēšanas sacensības ''BĻITKA-2018'', kurās piedalījās
makšķernieki no Ciblas, Kārsavas un Ludzas novadiem.
Piecu stundu laikā lielāko lomu saķēra Oļegs Kuzņecovs no
Mērdzenes (4,860 kg), kurš sacensībās ierindojās I vietā. II
vietu ar 4,405 kg smagu lomu ieguva Jānis Beļavskis no Ciblas, viņš arī saķēra lielāko zivi – asaris 0,281 kg. III vietu izcīnīja Normunds Birskis no Ciblas, kura loms svēra 3,099 kg.
IV vietas medaļu un diplomu izcīnīja Guntars Silkāns no
Mērdzenes. Pēc sacensībām visi draudzīgi paēdām garšīgu
putru, iemalkojām karstu tēju un nolēmām, ka jāsatiekas būs
jau pavasarī.
Paldies vecākajam valsts vides inspektoram Ivaram Leščinskim par atbalstu, un Dainim Romancānam, ka viņš atļauj
mums atpūsties savā īpašumā.
Aldis Tihovskis, sacensību rīkotājs
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Ciblas novada skolēni
veiksmīgi piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs

Ciblāniešiem – panākumi CSDD konkursā
13. februārī
Ciblas vidusskolas divas 7. klases
un 8. klases skolēnu komandas piedalījās CSDD
organizētā konkursa "Gribu būt
mobils" Latgales
reģiona pusfinālā
Preiļos.
Komanda
„Eversmuiža2” (Elīza Paula,
Vlada, Amanta, Egita, Diāna) ieguva 236 punktus, „Evesmuiža-1” (Sanda, Tomass, Ilvars, Vitālijs, Ritvars) – 223 punktus.
Konsultējošā skolotāja Renāte Mikaskina.
Tiesības piedalīties pusfinālā ieguva 10 Latgales skolu komandas, kuras visprecīzāk spēja izpildīt neklātienes kārtas uzdevumus 2017. gada rudenī. Un
starp šīm 10 komandām – 2 no Ciblas vidusskolas.
Pusfinālā katra komanda prezentēja mājas darbu par CSDD kampaņām, kā arī
apliecināja savas zināšanas ceļu satiksmes drošības jautājumos un analizēja
CSDD informatīvi izglītojošo kampaņu gājēju drošībai “REDZI – PAREDZI!”,
piedāvājot savus papildinājumus un ieteikumus organizatoriem.
„Eversmuiža-2” ieguva godpilno 3. vietu, šīs komandas dalībnieces ieguva
visaugstāko punktu
skaitu uzdevumā
par ceļa zīmēm un
mājas darba prezentēšanā. Meitenēm tika pasniegti
diplomi un balvas.
Komanda
„Eversmuiža-1”
saņēma Atzinību
un balvas.
Skolēni saņēma
balvas un diplomus.

Aktuālā informācija par Ciblas vidusskolu
— www.draugiem.lv

5. lappuse

Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes,
kuras tiek kopīgi organizētas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
29. janvārī notika latviešu valodas un
literatūras olimpiāde 11. - 12. kl. skolēniem. Ar ļoti labām sekmēm tajā piedalījās
trīs Ciblas vidusskolas audzēkņi, kuru pedagoģe ir Ināra Kuzņecova: 1. vieta – Linards
SADOVSKIS (11. kl.), 2. V. – Sigita LAVRINOVIČA (12. kl)., 3. V. – Arvis ŠMATS
(12. kl.).
1. februārī 4 Ciblas vidusskolas un 3 Pušmucovas pamatskolas audzēknes ļoti sekmīgi piedalījās tekstila tehnoloģijas
(mājturības) olimpiādē. Ciblas vsk. pedagoģes Dainas Purinas audzēkņu sniegums: 2. v.
– Laima ŽUBULE (9.kl.), 3. v. – Elīza Paula
IVANOVA (8.kl.), Atzinība: Amanda PLUCE (9.kl.) un Vlada SEIMUŠKINA (8.kl.).
Pušmucovas psk. pedagoģes Aijas Jonikānes
audzēkņu sniegums: 2. v. – Madara DOMARKA (9.kl.), Atzinība – Iluta JAKOVĻEVA (9.kl.).
8. februārī seši Ciblas vidusskolas vecāko
klašu audzēkņi piedalījās krievu valodas
(svešvalodas) olimpiādē. No tiem vislabāk
veicās 11. kl. audzēkņiem: 2. v. – Linards
SADOVSKIS, Atzinība – Maksims KAIROVS. Pedagogi: Alla Kalvīte un Jurijs
Zelčs.
16. februārī notika matemātikas olimpiāde 5. - 8. klašu skolēniem. Dažādās klašu
grupās piedalījās kopumā 9 Ciblas vidusskolas audzēkņi. 5-klasnieks Einārs ANDŽĀNS
(ped. Terēzija Mizāne) ieguva Atzinību. No
Renātes Mikaskinas audzēkņiem labus rezultātus sasniedza 6. kl. skolnieces Inta
SEIMUŠKINA – 1. v., Antra TOPORKOVA
– 3. v.; 7. kl. skolnieces Sanda AUGUSTOVA – 1. v., Dženeta GUCĀNE – Atzinība.

Ciblas vidusskolas skolēni ēno probācijas darbiniekus
(Nobeigums. Sākums 1. lappusē)

Puiši aktīvi iesaistījās sarunā, uzdeva jautājumus un dalījās
zināšanās par gadījumiem, kad kādam no paziņu loka ticis
piespriests kriminālsods – piespiedu darbs. Dienesta amatpersona puišiem piedāvāja iejusties probācijas klienta ādā un iepazīties ar procedūru, kāda tiek veikta gadījumā, kad notiesātais ierodas dienestā vai piespiedu darba izpildes vietā alkohola reibumā – veikta alkohola koncentrācijas pārbaude ar alkometru. Patīkami, mērījumi bija negatīvi – 0,00 promiles.
Pārdomas viesa jautājums par amatu “probācijas speciālists”
– Profesiju klasifikatorā šāda profesija ir iekļauta, taču nevienā

mācību iestādē to nevar apgūt. Probācijas dienesta darbiniekiem ir nepieciešama augstākā izglītība (jurists, psihologs,
pedagogs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs), bet darbā
nepieciešamās specifiskās zināšanas tiek apgūtas dienesta rīkotās iekšējās apmācībās un semināros, katru gadu tiek atjaunotas, aktualizētas. Valsts probācijas dienests ir dinamiska
organizācija, kas nemitīgi pilnveidojas un attīstās, uzlabo darba kvalitāti un ievieš arvien jaunas un modernas metodes darbā ar likumpārkāpējiem.
Vita Ruduša,
VPD Ludzas TSV vecākā probācijas speciāliste
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Suņu eksponātu izstāde Ciblas bibliotēkā

2018. g. 27. februārī

6. lappuse

Dzeltenā Zemes Suņa gads pēc ķīniešu horoskopa par pilntiesīgu gada saimnieku kļūs 15. februārī 23.05 pēc Latvijas
laika. Tādēļ, visu februāra mēnesi Ciblas bibliotēkā būs skatāma dažādu suņa eksponātu izstāde.
Atsevišķi skatāma Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) vecākās grupiņas audzēknes Simonas Mikaskinas iespaidīgā Dalmāciešu kolekcija: dažādas rotaļlietas, krūzes, puzles,
uzlīmes, kalendāri, fotogrāfijas, grāmatas, burtnīcas, bloknoti,
maisiņi, drēbes, audio grāmata, magnētiņi, pildspalva, auskari
u.c.
Bibliotēkā skatāmi arī 69 dažādi suņu eksponāti, ko atnesa:
Lauma Toporkova, Inta Augustova, Evija Karaševska, Tamāra Ļagušņika, Maija Manukina, Rita Kozlovska, PII un tās
bērni: Dairis, Miks, Haralds, Ramona, Lorenss. Paldies visiem par atsaucību!
Foto galeriju un citu jaunāko informāciju par aktivitātēm
bibliotēkā var apskatīties www.draugiem.lv/ Ciblas bibliotēkas lapā.
Rita Trukšāne, Ciblas bibliotēkas vadītāja

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā – svētki, koncerti, izstādes
11. februārī Lucmuižā, Liepu laukumā vietējie iedzīvotāji svinēja
Meteņus.
Tradicionāli kopā pulcējās pieaugušie
un bērni. Laika apstākļi bija ļoti piemēroti – daudz sniega, tāpēc varējām lieliski izvizināties ar ragavām no kalna. Mielojāmies ar pankūkām, dzērām karstu
tēju un, kā vienmēr, – nodedzinājām
salmu lelli. Nu gaidām pavasari!
***
14. februārī bibliotēkas telpās notika
brīnišķīgās poļu dziedātājas Annas
Germanes piemiņai veltīts koncerts.
Šajā dienā māksliniecei apritētu 82
gadi. Lucmuižas iedzīvotājus, kas sapulcējās uz pasākumu, iepriecināja Cirmas
bibliotēkas vadītāja Marinas Piterānes
stāstījums par Annas Germanes dzīves
gājumu un radošajiem panākumiem.
Dziesmas no mākslinieces repertuāra
izpildīja Marina Barkāne, Marina Piterāne, Sergejs Šļomins un Pjotrs Seļezņovs.
Valdīja sirsnīga noskaņa. Paldies katram, kurš atnāca uz pasākumu un atbalstīja mūsu viesus.

***
Latvijas simtgades laikā mūsu
bibliotēkā sācies
pasākums „Mans
vaļasprieks”.
Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāja
Marina Barkāne
atklāja savus vaļaspriekus, kuru viņai
ir ne mazums. Marina ir ļoti radoša,
vispusīga un optimistiska persona. Savā
darbīgumā viņa allaž atrod kādu jaunu
aizraušanos.
Visai nopietni pēdējā laikā viņa ir pievērsusies dzimtas izpētei. Divu gadu
laikā ir sāka četru dzimtas atzaru izpēte.
Marina pētī savu vecāku Kukšinovu un
Jegorovu dzimtas, kā arī vīra vecāku
Barkānu un Krompānu dzimtas. Šī izpēte prasa lielu rūpību, bet ir ārkārtīgi interesanta. Marina
apmeklē
dažādus seminārus, kas tiek
rīkoti ģenealoģijas
jomā,
viņa tiekas ar
citiem radurakstu pētniekiem un iesaista izpētē
arī citus cilvēkus. Tam visam nav ne

gala ne malas!
Vēl kāds Marinas hobijs – fotografēšana. Ar to viņa nodarbojas jau 5 gadus.
Fotografēšanu Marina apguvusi pašmācības ceļā, bet galvenais te ir interese un
vēlēšanās fotografēt. Fotokamera vienmēr ir viņai līdzi. Un tiek iemūžināts itin
viss: vientuļa pienene, rīta salna, spožs
mēness, darbs tīrumā un ganībās…
Bez tam Marina kolekcionē dažādas
zivtiņas, jo pati pēc austrumu horoskopa
ir Zivs. Un zivis, kā mēs zinām, var iepeldēt ļoti dziļi un tālu… Kas to zina,
kāds būs nākamais Marinas hobijs. Lai
viņai veicas!
No 19. februāra Zvirgzdenes pagasta
bibliotēkā Lucmuižā var aplūkot Marinas Barkānes hobiju izstādi: te ir fotogrāfijas, dzimtas koks un zivtiņu kolekcija.
Gaidām apmeklētājus!
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas
vadītāja Jolanta Prīdāne

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 3 (131)

7. lappuse

Pirmais starts lielajās Sartai 2018 sacensībās
Biedrības „Rikšotāju braucēju klubs „Pegazs”” dalībnieces Sandra SOIKĀNE no Ciblas novada un Ilona MALAHOVA no Ludzas novada februārī piedalījās divās nozīmīgās sacensībās Lietuvā. Par rikšotāju
gūto pieredzi informē Inese RUSKULE.
Kaut arī tika pārceltas par nedēļu vēlāk, tomēr 10. februārī Lietuvas mazpilsētā Dusetos norisinājās vienas no
lielākajām rikšotāju zirgu sacensībām Baltijas valstīs –
Sartai 2018.
Kā parasti sacensībās bija ieradušies apmēram 30 000
skatītāju. Uz skrejceļa sacentās Lietuvas, Igaunijas un
Latvijas sportisti. Balvu fonds šogad arī neatpalika no
citu gadu apjoma, un tas bija 24 000 EUR. Balvu fonds
tika sadalīts uz 8 braucieniem, kuros piedalījās 6 - 8 zirgi.
Apbalvotas tika pirmās 3 vietas katrā braucienā, un pārējie dalībnieki saņēma 50 EUR par piedalīšanos.
Šis gads ir nozīmīgs tāpēc, ka pirmo reizi Sartai sacensībās piedalījās daudz rikšotāju braucēji no Latvijas: Māris Ežmalis (Garkalnes nov.), Nikolajs Galiļejevs
(Dagdas nov.), Līna Berga (Gulbenes nov.), Sandra Soikāne
(Ciblas nov.), Ilona Malahova (Ludzas nov.) un Jānis Ruskulis (Dagdas nov.). Lielākoties mūsu braucējiem bija Amerikas
šķirnes zirgi, un tikai I. Malahova un L. Berga startēja vienā
no braucieniem ar Francijas rikšotāju šķirnes zirgiem.

Jāpiemin, ka I. Malahova bija vienīgā, kura šajās sacensībās
piedalījās ar Latvijā dzimušo AR šķirnes ķēvi Salamandra
(audzētājs: Tatjana Martinsone) - skat. fotogrāfiju.
Vīriešu pārstāvji šajās sacensībās piedalījās jau vairākas
reizes, taču visām trim meitenēm tās bija kā uguns kristības.
Uz neko vieglu neviens necerēja, jo abos braucienos, kur
piedalījās Latvijas pārstāvji, sacentās Igaunijas stiprākie braucēji – Jevgēnijs Ivanovs un Jelena Fironova. Protams, ka abi
braucēji arī guva uzvaru savos braucienos – gan garajā 2400
m distancē (J. Ivanovs ar zirgu Asko Q, 3.12,78 min), gan arī
īsajā 1609 m distancē (J. Fironova ar zirgu Danzel Eson,
2.07,69 m).
Taču mūsu sportisti godam turējās līdzās līderiem. Garajā
distancē mūsu meitenes (ar zirgiem Uppsala D’Isop un Jam
Star O) ierindojās 4. vietā, uzrādot abas vienāds rezultātus:

3.22,00 min. Otrajā braucienā, kur distance jau bija 1609 m,
veiksme vairāk nostājās mūsu braucēju pusē un godalgoto 2.
vietu izcīnīja Sandra Soikāne ar AR šķirnes kastrātu Victory
Boy T.G., uzrādot laika rezultātu 2.08,50 min. - skat. fotogrāfiju. Ilona Malahova ar Salamandru šajā braucienā izcīnīja 5.
vietu, uzrādot laika rezultātu: 2.09,63 min.
Cīņas bija patiesi spraigas, un tikai pēdējie finiša taisnes
metri noteica līderus. Bija arī sacensību noteikumu pārkāpumi, tāpēc braucējiem jābūt uzmanīgākiem, kaut arī
azarts pārņem virsroku sacensību laikā. Vislabāko laika
rezultātu visās Sartai 2018 sacensībās uzrādīja Lietuvas
braucējs Egidijus Gudonis ar zirgu Gardens Fairytale –
2.01,38 min (1609 m).
Jau pēc nedēļas (16. februārī) I. Malahova un S. Soikāne
devās uz attālo Lazdijai pilsētu Lietuvā, kur notika gadskārtējās rikšotāju zirgu sacensības par godu Lietuvas
neatkarības dienai. Šogad tas bija diezgan interesants
pasākums, kas sākās ar zirgu pajūgu gājienu pa pilsētas
centru un noslēdzās ar rikšotāju zirgu sacensībām uz
hipodroma skrejceļa. Šoreiz abas braucējas startēja katra
ar vienu zirgu, atsevišķos braucienos. Pirmā startēja Sandra ar nesen no Norvēģijas iegādāto AR šķirnes kastrātu
Jam Star O un ierindojās 5. vietā, uzrādot laika rezultātu
2.09,79 min (distancē 1600 m). Ilonai ar AR šķirnes ķēvi
Salamandra starts šajās sacensībās bija pavisam neveiksmīgs, jo, pieņemot startu, ķēve saleca lēkšos, un līdz ar
to sportiste tika diskvalificēta. Tā diemžēl sportā ir, ka vienu
reizi veicas labāk, citreiz veiksme paiet garām. Jāatzīst arī, ka
skrejceļš Lazdijai nebija tik labs kā tas bija Dusetos, jo sniegs
šajā reģionā bija ļoti maz.
Abās Lietuvas sacensībās ir gūta liela pieredze, saprasts arī
tas, ka konkurence ir nopietna un sacensību vērtēšana ir ļoti
stingra.
Par prieku visiem līdzjutējiem no vietējiem Ludzas un Ciblas novada, un varbūt arī no kāda attālāka Latvijas novada,
šī gada 10. martā
uz PUŠMUCOVAS skrejceļa
notiks zirgu rikšošanas sacensības,
kur plānots izcīnīt arī Latgales ceļojošo kausu.
Sacensību sākums plkst. 12.00.
Visi laipni gaidīti!
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Ērtākai un ātrākai saziņai ar valsts iestādēm darbojas
Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs.
Pašreiz ir aktuāls jautājums par kārtējo gada valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu, tās Valsts ieņēmumu dienests pieņems līdz 3. aprīlim ieskaitot.
Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) informē, ka arī pēc 1. janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu E-veselības sistēmas lietošanu, ir
nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu VSAA slimības vai
maternitātes pabalstu.
Visos šajos jautājumos jums palīdzību var sniegt Ciblas
novada speciālisti, kas strādā Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotajā KAC Blontos.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30
(pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.

Novada kultūras un
sporta pasākumi 2018. gadā
17. marts – Ciblas novada uzņēmēju/zemnieku balle
(Blontu TN).
4. maijs – Baltā galdauta svētki (Pušmucovas TN).
12. maijs – Bērnu talantu svētki (Ciblas TN).
15. jūlijs – Bērnības svētki novada bērniem, dzimušiem
2014.gadā. (Zvirgzdenes estrāde).
16. - 21. jūlijs – Ciblas novada svētki.
4. augusts – Pilngadības svētki novada jauniešiem
(Blontu TN).
11. augusts – Simtgades zaļumballe (Zvirgzdenes estrāde).
18. augusts – Styprūs skriejīņs (Ciblas peintbola laukums).
25. augusts – Bērtuļa diena (Līdumnieku estrāde).
29. septembris – Starptautiskie tautas muzikantu svētki
(Pušmucovas TN).
13. oktobris – Pasākums novada vecākajai paaudze
(Blontu TN).
27. oktobris – Novada pašdarbnieku balle, sezonu uzsākot
(Ciblas TN).
3. novembris – Starpnovadu skeču parāde (Blontu TN).
16. novembris – LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums (Blontu TN).
30. decembris – Gada noslēguma pasākums
(Pušmucovas TN).
Plāns var tikt papildināts, var mainīties datumi.
Sekojiet informācijai!

2018. g. 27. februārī

8. lappuse

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Valentīna Rivča
(28.08.1958.–16.02.2018.)
Ar Ciblas
pirmsskolas izglītību Valentīna
Rivča ir saistīta
gandrīz 40 gadus.
Darba gaitas
Ciblas bērnudārzā
Valentīna uzsāka
1980. gadā kā
auklīte, bet no
1984. gada viņa
strādāja par audzinātāju. Kopš 1991.
gada Valentīna
bija iestādes
vadītāja. Viņas
vadībā bērnudārzs
attīstījās atbilstoši
laika prasībām,
tajā ir nodrošināta
kvalitatīva pirmsskolas izglītība un vispusīga bērnu attīstība
mūsdienīgā mācību vidē.
No 1998. līdz 2009. gadam Valentīna Rivča strādāja
Ciblas novada bāriņtiesā. Viņa darbojās arī arodbiedrībā.
Kā īstena Ciblas patriote, Valentīna Rivča aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. 2010. gadā viņa ar domubiedriem nodibināja nevalstisko organizāciju “Ciblas Dzirkstelīte”, Valentīnas vadībā tikai realizēti vairāki projekti un iekārtota jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta Ciblas TN telpās.
Valentīna Rivča aktīvi darbojās biedrībā "Ludzas rajona partnerība", bija LEADER projektu izskatīšanas komisijā.
No darba brīvajā laikā Valentīna Rivča ar citām Ciblas
sievietēm darbojās vietējā rokdarbu pulciņā un iesaistījās deju
kopā „EversS”.
Daudzu desmitu audzēkņu atmiņās viņa paliks kā mīļa
un sirsnīga audzinātāja; kolēģu atmiņās kā atbildīga un darbīga vadītāja, bet bērnu vecāku atmiņās – uzmanīga un iejūtīga
pedagoģe.
Novada pašvaldība ir pāragri zaudējusi kompetentu
kolēģi. Vēl rudenī kopīgi spriedām par šī gada budžetā
iekļaujamajiem darbiem, kas jāveic Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē. Diemžēl drīz nāca ziņa par Valentīnas smagu
saslimšanu, cerības uz atveseļošanos nepiepildījās.
Ciblas novada pašvaldība izsaka dziļu līdzjūtību
Valentīnas Rivčas ģimenei, tuviniekiem un draugiem sakarā
ar viņas pāragro aiziešanu mūžībā.
Lai miers viņas dvēselei Debesu valstībā!
Ciblas novada pašvaldība
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