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—
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pašvaldības mājaslapā internetā.

Tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle notiks
šo sestdien, 17. martā, plkst. 19.00 Blontu Tautas namā.
Ciblas novada lauku attīstības speciāliste Marina Barkāne informē, ka šajā pasākumā daţādās nominācijās tiks godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzľēmumu
un zemnieku saimniecību īpašnieki (viľi ir saľēmuši ielūgumus). Būs svētku uzrunas
un izklaides daļa ar loteriju un atrakcijām.

Gaidām priekšlikumus
Attīstības programmai!

Lieldienu dievkalpojumi
katoļu baznīcās

29. marts, Lielā Ceturtdiena, Pēdējo
vakariņu sv. Mise:
Uzsākta Ciblas novada Attīstības
Eversmuiţā – 18.00,
programmas 2019. - 2025. gadam
Pušmucovā – 14.00,
izstrāde.
Ludzā – 18.00.
To veic Ciblas novada pašvaldības At30.
marts,
Lielā Piektdiena, Kristus cietīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā Darba
šanu
dievkalpojums
(stingrs gavēnis):
grupu un pieaicinātie konsultanti. AttīstīEversmuiţā
–
18.00,
bas programmas izstrāde ilgs līdz 2018.
Pušmucovā – 13.00,
gada oktobrim.
Aizpūrē – 10.00;
Ar esošo Attīstības programmu var
Ludzā – 15.00.
iepazīties Ciblas novada pašvaldības
31.
marts,
Lieldienu vigilija:
mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā
Evermuiţā – 15.00,
Novads/ Attīstības programma.
Pušmucovā – 19.00,
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus
Aizpūrē – 10.00,
Ciblas novada attīstības programmas
Ludzā – 19.00.
2019.-2025. gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 15.05.2018. sūtot uz 1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās
sv.Mise:
e-pastu:
Eversmuiţā
– 9.00
marite.romanovska@ciblasnovads.lv
Pušmucovā
–
12.00.
vai iesniedzot bibliotēkās.
Ludzā – 9.00.
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Par traktortehnikas ikgadējo apskati
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei (TA). Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai
OCTA polisei. Par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts TA laiki un vietas Ciblas novadā:
Blonti – 4. aprīlī pl. 10.00 un 25. maijā pl. 9.00,
pie darbnīcām (Kluba iela 12);
Pušmucova – 4. aprīlī pl. 11.45 un 25. maijā pl. 10.45,
pie pagasta pārvaldes ;
Zvirgzdene – 20. aprīlī pl. 9.00 un 15. jūnijā pl. 9.00,
pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē;
Lauči – 20. aprīlī pl. 9.30 un 15. jūnijā pl. 9.30,
pie bijušās fermas Laučos;
Lucmuiža – 20. aprīlī pl. 10.00 un 15. jūnijā pl. 10.00,
pie darbnīcām Lucmuiţā;
Cibla – 20. aprīlī pl. 11.00 un 15. jūnijā pl. 11.00,
pie pagasta pārvaldes;
Felicianova – 20. aprīlī pl. 12.00 un 15. jūnijā pl. 12.00,
pie darbnīcām (Vecā iela 12);
Ozupine – 20. aprīlī pl. 13.00 un 15. jūnijā pl. 13.00,
pie veikala Ozupinē;
Līdumnieki – 20. aprīlī pl. 14.00 un 15. jūnijā pl. 14.00,
pie pagasta pārvaldes.

2018. g. 15. marts

2. lappuse

Ciblas novada pašvaldība izsludina
atklātu konkursu uz vakanto
Ciblas pirmskolas izglītības iestādes
vadītāja amatu.
Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Ciblas pirmskolas izglītības iestādes (PII) vadītāja amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu.
Pieteikšanās termiľš — līdz 16.03.2018 plkst.16.30.
Pieteikumi saskaľā ar Nolikuma prasībām jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu Ciblas novada administratīvā centra kancelejā, 5. kab.. Adrese: Domes nams,
Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706 .
Pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv) publicēts
amata konkursa Nolikums, iesniegums un anketa PII vadītāja
pretendentiem.

Zemes īpašnieku ievērībai!
Ainavu elementus var precizēt līdz 3. aprīlim
Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam.
Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.
aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt
precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeľu kaudzes vai dīķi.
Pēc šī norādītā termiľa Vienotā iesnieguma pieľemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.
LAD atgādina, ka 2018. gadā stājas spēkā izmaiľas nosacījumos, kas jāľem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības,
tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

LAD informatīvais seminārs Rēzeknē 9. aprīlī
Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus
interesējošajiem jautājumiem, LAD šā gada martā un aprīļa
sākumā organizē seminārus visā Latvijā.
Austrumlatgales RLP organizētais seminārs: 9. aprīlī plkst.
11.00 Austrumlatgales RLP, Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne.
Ar visu semināru grafiku var iepazīties dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Plašāk – zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.
Dienests aicina visus interesentus apmeklēt seminārus!

Ieteikums autorizēties zemesgrāmatā
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir
izstrādājusi elektronisko pakalpojumu , kas nodrošina, ka
nekustamā īpašuma īpašnieks uz elektroniskā pasta adresi
saľem paziľojumu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu.
VZD visiem, kam pieder nekustamais īpašums, kas ierakstīts zemesgrāmatā, iesaka autorizēties zemesgrāmatā un pēc
4. Pielikumā esošā paskaidrojuma ierakstīt to epasta adresi,
uz kuru gribat saľemt ziľu, ja par jūsu īpašumu zemesgrāmatā tiek iesniegts nostiprinājuma lūgums. Šis pakalpojums
jums ziľu nosūtīs arī tad, ja kāds nelikumīgi būs viltojis jūsu
parakstu uz nostiprinājuma lūguma: šādā veidā jūs uzzināsiet,
ka kāds grib ko mainīt zemesgrāmatā par jūsu īpašumu.
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Paziņojumi par NĪN un nomas maksas rēķini
Jau februāra sākumā ir sagatavoti
un izsūtīt rēķini personām, kas no
Ciblas novada pašvaldības iznomājušas zemes vienības, kā arī Nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumi. Informāciju par to
sniedz Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska.
Diemţēl sakarā ar tehniskām problēmām, sākumā ne visiem zemes gabaliem tika aprēķināts papildusaprēķins
1,5% par aizaugušo un nekopto zemi.
Pašvaldība atkārtoti sūtīja paziľojumus.
Tiem, kas saľēmuši 2 paziľojumus, par
pareizo lūdzam uzskatīt paziľojumu ar
lielāku kārtas numuru.
Neraugoties uz šo tehnisko ķibeli, jau
ļoti ļoti daudzi īpašnieki jau ir samaksājuši NĪN par visu gadu. Daudzi cenšas
to izdarīt jau gada sākumā, neatliekot
maksājumu uz pēdējiem termiľiem.
Paldies!

Par zemes nomas rēķiniem
Aprēķini par pašvaldības zemes nomu
sagatavoti 461 nomas līgumiem.
Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiľš ir 15.11.2018. Ja
maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda.
Parādniekiem ir sarēķināta arī kavējuma nauda par 2017. gadu. Šī kavējuma
nauda ir ierakstīta kārtējos (jaunajos)
rēķinos, summa atbilst tai, kāda izveidojusies uz rēķina izrakstīšanas brīdi
(piemēram, uz 02.02.2018). Tas nozīmē
– ja rēķins tiek maksāts vēlāk, piemēram, kaut kad pavasarī, precīza kavējuma naudas summa, kāda izveidojusies
uz apmaksas dienu, jānoskaidro pie
kasiera pagasta pārvaldē vai domē (tālr.
65700844).
Maksājot nomas maksu, ir jānorāda
rēķina vai līguma numurs vai personas
dati.
Šo nosacījumu īpaši svarīgi ievērot, ja
maksājums tiek veikts par citai personai
piederošu vai nomā esošu īpašumu.
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā
var būt ierakstīta ne vien nomas maksa,
bet arī sniegts atgādinājums par nomas
līguma termiľa beigām, ja tas iestāsies
šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem
kadastra numura ir ierakstīts datums –
tas ir zemes vienības nomas līguma
beigu termiľš 2018. gadā.

Šādu atgādinājumu ieviesām, lai nomniekam atgādinātu par nepieciešamību
savlaicīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. Aicinu rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma
nebūs. Ja nomnieks savlaicīgi neizmantos savas tiesības pagarināt līgumu,
zemes vienību pašvaldība varēs piedāvāt nomā citām personām.
Arī šogad tiem, kas zemi nomā no
pašvaldības, būs divi rēķini: viens
par Nekustamā īpašuma nodokli, otrs
– par zemes nomas maksu.
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Sniegotie autoceļi siltā laikā
var kļūt slideni

Gaisa temperatūrai Latvijā pakāpeniski paaugstinoties virs nulles, reģionālie
un vietēji autoceļi, kuru uzturēšanas
klase pieļauj piebraukta sniega kārtu (C
un D uzturēšanas klase), dienas laikā
kūstot, bet naktī piesalstot, var kļūt slideni. VAS ―Latvijas autoceļu uzturētājs‖ (LAU) veic autoceļu uzturēšanas
klasei atbilstošus uzturēšanas darbus –
satiksmei bīstamo posmu rievošanu, kaisīšanu.
Par slideniem ceļu posmiem vai
avārijas bedrēm uz valsts autoceļiem
Par NĪN maksāšanu
LAU aicina informēt Satiksmes inforKopumā novadā ir vairāk kā 3400 mācijas centru, zvanot pa diennakts
bezmaksas tālruni 8000 5555.
īpašumi (visvairāk Zvirgzdenes pag.,
vismazāk Blontu pag.), kuru īpašniekiem izsūtīti maksāšanas paziľojumi.
Pagastu kapsētās izgriezti
Maksāšanas paziľojums par NĪN ir
administratīvs akts, to nav nepieciešams
bīstamie koki
noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.
Ciblas novada kapsētās Līdumnieku
NĪN termiľi šogad: 03.04.2018.;
pagastā
un Zvirgzdenes pagastā ir iz15.05.2018.; 15.08.2018.; 15.11.2018.
griezti
kopumā
29 koki, kas radīja apInformācija ir nosūtīta uz pagastu
draudējumu:
bija
veci un varēja lūzt,
pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārnodarot
kaitējumu.
valţu kasēs, kur var arī samaksāt noTāpat kā iepriekšējos gadu, koku izdokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvalgriešanu
veica uzľēmums no Aglonas
dības klientu apkalpošanas centrā Blonnovada
–
SIA „Spero SK‖. Savukārt
tos.
teritoriju
pēc
koku griešanas sakārtoja
Ja NĪN maksātājs vai viľa pilnvarota
bezdarbnieki,
kas ir iesaistījušie NVA
persona (ja par tādu paziľots pašvaldīprogrammā
„Algoti
pagaidu sabiedrisbai) līdz kārtējā taksācijas gada 15. febkie
darbi‖.
ruārim nav saľēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir mēneša laikā
Latgales Radio
rakstveidā par to informēt pašvaldību,
kura iekasē nodokli.
katru pirmdienu
Ikviens savus nodokļus var apskatīt,
plkst. 11:05 un 18:05
izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu
(atkārtojums)
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
dzirdamas
tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un
apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā
“Ciblas novada ziņas”
arī daļa banku savās internetbankās.
ar pašvaldības sniegtu
Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma
aktuālu informāciju.
paziľojuma numurs vai konta nr. un
īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši Esiet ar mums, klausoties Latgales
Radio — 103.0 FM!
svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts
par citai personai piederošu vai nomā
esošu īpašumu.
***
Ja konstatējat kādas neatbilstības savos rēķinos vai ja rodas jautājumi, droši
jautājiet saviem pagastu pārvalţu kasieriem, kas risinās problēmas uz vietas
vai sazināsies ar kolēģiem.
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Par veselības veicināšanas projektu Ciblas novadā
Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās
dažādas aktivitātes, īstenojot ESF un Latvijas valsts
finansētu projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/067 ―Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā‖.
Projekts tiek finansēts darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.
pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi" ietvaros.
2017. gada sešos mēnešos īstenoti 6 veselības veicinā
šanas pasākumi. Bet no šī gada sākumā jau realizētas 4
aktivitātes. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada beigām.

Vingrošanas nodarbības
2018. gadu jau janvārī iesākām ar ve
selību veicinošām vingrošanas nodarbībām, ko vadīja fizioterapeite Marita Joņina:
Pušmucovas Tautas namā – vingrošanas nodarbības pieaugušajiem divas reizes nedēļā (kopā 10 nodarbības, apmēram 20 dalībnieki);
Ciblas vidusskolā, Ciblas pirmsskolas
izglītības iestādē un Pušmucovas pamatskolā – vingrošanas nodarbības pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai (notika 10 nodarbības katrā iestādē).
Fizioterapeite Marita Joľina, vadot
vingrošanas nodarbības divās skolās un
bērnudārzā, ievērojusi, ka vairākiem
bērniem diemţēl ir nepareizas stājas. M.
Joľinas ieteikums: – Viľiem būtu ļoti
ieteicams turpināt vingrot, būt aktīvākiem, diemţēl tieši tie bērni, kuriem
visvairāk vajadzīga stājas korekcija, ir
visslinkākie un kūtrākie. Projekta ietvaros nevaram atrisināt viľu problēmas,
taču vēršu vecāku uzmanību šai problēmai. Aicinu jebkādu aizdomu gadījumā
vērsties pie speciālistiem. Bērnu organisms vēl aug, un, savlaicīgi konstatējot
problēmu un to risinot, var sasniegt ļoti
labus rezultātus.
Projekta izmaksas:
Vingrošana bērnudārzā – 400 eiro,
Vingrošana skolās (abās kopā) –
600 eiro,
Vingrošana pieaugušajiem Pušmucovā – 400 eiro.

Skolēniem – peldēšana baseinā
Ar lielu prieku Pušmucovas pamatskolas audzēkľi apmeklēja peldēšanas nodarbības Rēzeknes pilsētas pašvaldības
peldbaseinā.
Šādas 5 aktīvas sestdienas peldbaseinā
Rēzeknē no 3. marta paredzētas arī Ciblas vidusskolas audzēkľiem. Vienas
dienas laikā notika 2 nodarbības, ko
vadīja sertificēts treneris Sergejs Kudrjavcevs.
Projekta aktivitātēs piedalījās 18 Pušmucovas pamatskolas 2. – 7. klašu skolēni. Lūk, ko par šīm nodarbībām saka
paši skolēni:
Sintija: – Man šis projekts ļoti patika,
jo varēja bez maksas braukt mācīties
peldēt. Esmu īpaši priecīga, jo šo nodarbību laikā iemācījos peldēt, ko līdz šim
nepratu. Es būtu ļoti priecīga, ja arī nākamgad mums būtu šādas peldēšanas
nodarbības.
Aurēlija Aleksa: – Man ļoti patika šīs
nodarbības. Gribu teikt lielu paldies novada domei par iespēju piedalīties šajā
projektā. Paldies šoferim, kas mūs veda
uz nodarbībām, kā arī apmācību treneriem par brīnišķīgajiem mirkļiem baseinā. Mēs jautri un veselīgi pavadījām
laiku baseinā.
Odrija: – Visvairāk patika pēdējā nodarbība, kad mēs spēlējām volejbolu
ūdenī! Gribam vēl veselīgas aktivitātes!
Milana: – Es jau pratu peldēt, bet šī
bija iespēja uzlabot savas prasmes. Treneru uzraudzībā varējām lēkt ūdenī,

meklējām ūdenī daţādus priekšmetus.
Amanda, Adrians: – Mums patika šīs
dienas, kad braucām peldēties. Treneri
bija laipni un palīdzēja uzlabot mūsu
peldētprasmes. Paldies novadam par šo
lielisko iespēju!
Skolotāja Irēna Skutele, kas pavadīja
un uzraudzīja skolēnus baseinā, arī piekrīt bērnu teiktajam: – Skolēniem nepieciešamas veselību veicinošas aktivitātes,
un peldētprasme būtu jāapgūst ikvienam! Bija prieks redzēt aktīvus, darboties gribošus un laimīgus skolēnus! Paldies novada domei par šo projektu!
Projekta izmaksas:
Peldēšanas nodarbību izmaksas
vienai skolai (10 nodarbības):
peldbaseina celiľa izmantošana –
416 eiro;
trenera pakalpojumi – 509,47 (alga
ar nodokļiem);
pavadošās personas – 281,44
(atalgojums ar nodokļiem 2 personām).
Pie izmaksām – arī degviela pašvaldības
autobusam.

Vecāku komentāri par projekta
aktivitātēm:
– Mūsu bērnudārzā bija iespēja apmeklēt vingrošanu fizioterapeita vadībā,
un bērns gaidīja tās dienas, kad būs vingrošana. Visvairāk patika vingrojumi ar
bumbām.
(Turpinājums 5. lappusē)
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Par veselības
veicināšanas projektu
Ciblas novadā
( Turpinājums no 4. lappuses)

– Fizioterapeitei lūdzu apskatīt atsevišķi manu puiku, viņa stāju. Pēc apskates
sazinājos un saľemu lietderīgu ieteikumu no speciālista. Uzskatu, ka šāds pasākums – vingrošana – ir ļoti laba projekta aktivitāte. Bērnam sākumā nepatika vingrošanas nodarbības, jo kaut kas
nepadevās tik labi, kā citiem bērniem,
bet uz cikla beigām viľš labprāt arī mājās rādīja vingrošanas elementus un mācīja tos citiem ģimenes locekļiem.
– Mūsu meita (6. kl.) ir ļoti apmierināta ar iespēju apmeklēt baseinu. Ārkārtīgi
labi, ka bija šāda iespēja mācīties peldēt,
un arī brīvais laiks saunas apmeklējumam.
– Mana meita (1. kl.) piedalījās vingrošanas nodarbībās skolā. Tas viľai ļoti
patika. Labi, ka fizioterapeite skaidroja,
kāpēc vajadzīga vingrošana. Un tagad
mājās meita māca brālim un māsai, kas
jādara, lai būt pareiza stāja.
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5. lappuse

Ciblas novada skolēni veiksmīgi piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs
Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes, kuras tiek kopīgi organizētas
Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes
novadu vispārizglītojošo skolām.
31. janvārī notika ekonomikas olimpi
āde 11. un 12. klašu audzēkņiem. Tajā
piedalījās 5 Ciblas vidusskolas audzēkľi
(pedagoģe Renāte Mikaskina). 11. kl.
grupā 3. vietu ieguva Linards SADOVSKIS un Adrians RAKSTIĽŠ, Atzinību
– Maksims KAIROVS. 12. kl. grupā
Atzinību ieguva Arvis Šmats.
6. februārī notika ķīmijas olimpiāde 9.
– 12. kl. audzēkņiem. Tajā piedalījās 2
Ciblas vsk. 11. kl. audzēkľi, Atzinību
ieguva Maksims KAIROVS (ped. Rūta
Trukšāne).

8. martā mūzikas olimpiādē Ciblas
vsk. 6. kl. audzēkne Antra TOPORKOVA ieguva 1. vietu (ped. Dzintra
Toporkova).
Saņemti uzaicinājumi piedalīties
valsts mēroga olimpiādēs:
Uz Filozofijas valsts 4. olimpiādi uzaicināti Ciblas vidusskolas audzēkľi Viktorija LEŠČINSKA (11. kl.) un Arvis
ŠMATS (12. kl.), ped. Malvīne Loce.
Uz Krievu valodas (svešvalodas) valsts
22. olimpiādi uzaicināts Linards SADOVSKIS (Ciblas vsk. 11. kl., pedagogi
Alla Kalvīte un Jurijs Zelčs).
Uz Matemātikas valsts 68. olimpiādi
uzaicināts Maksims KAIROVS (Ciblas
vsk. 11.kl., pedagoģe Ināra Evertovska).

Abas folkloras kopas „Ilžeņa‖ grupas – finālā

Ciblas vidusskolas folkloras kopa
Kopas "Ilţeľa" jaunākā grupa startēja
„Ilžeņa” (vadītāja Dzintra Toporkova) ar 2 kategorijās: 1. līmeņa Rotaļdeju un
teicamām sekmēm piedalījās reģionālajā pāru deju konkursā un Deju tematiskajā
skatē — Ziemeļlatgales novada folkloras programmā "Tāva sāta". Abās kategorikopu konkursā "Vedam danci", kas noti- jās iegūti 1. pakāpes diplomi.
ka 2. martā Rēzeknes novada Sprūţevā.
Arī vecākā "Ilţeľa" grupa starēja 2
Šī skate bija nozīmīgs posms Latvijas kategorijās: Rotaļdeju un pāru deju kon
bērnu un jauniešu folkloras kopu Nema- kursā, kur iegūta 1. pakāpe, un KadriļdePasākumi būs arī turpmāk
teriālā kultūras mantojuma apgūšanas un ju konkursā, kur gūta 2. pakāpe!
Noteikti būs arī citi veselības veicināpārmantošanas programmā ―Pulkā eimu,
Abas "Ilţeľa" grupas izvirzītas konšanas un slimību profilakses nolūkā orpulkā teku‖.
kursa finālam, kas notiks 21. aprīlī Rīgā.
ganizēti pasākumi, par kuriem informāciju sniedzam Ciblas novada pašvaldības
Pateicība par piedalīšanos eseju konkursā
informatīvajā izdevumā un mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv).
16. februārī Rīgā, ES
Projekts
Nr.
9.2.4.2/16/I/067 Mājā norisinājās augsta
“Veselības veicināšana iedzīvotājiem līmeľa pasākums par
Ciblas novadā‖ noritēs līdz 2017.gada Latvijas turpmākajiem
31.decembrim.
izaicinājumiem un EiroAicinu ikvienu aktīvi izmantot iespē- pas nākotni.
jas, nākt vingrot, doties pārgājienos,
Tajā tika apbalvoti Latklausīties speciālistu padomus lekcijās, vijas mēroga projekta
jo tas viss ir ļoti vērtīgi un par to mums ''Latvijas nākotne… Eiropašiem nav jāmaksā – finansējums nāk pā" eseju konkursa laure
no Eiropas Sociālā fonda un valsts bu- āti. Starp viņiem – Ciblas
dţeta!
vidusskolas audzēknis
Aicinu arī izteikt priekšlikumus par to, Linards SADOVSKIS, kurš saņēma Pateicības rakstu.
kādus vēl pasākumus pašvaldība varētu
Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tika aicināti iesniegt argumentētu eseju (no 3000
organizēt minētā veselības veicināšanas līdz 5000 vārdu) par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā ES valstu
un slimību profilakses projekta ietvaros. saimē līdz 2030. gadam, ľemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.
Ieteikumus sūtiet man uz epastu vai pa gadā. Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontelefonu, jo pasākumu programma var tekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi šo problēmu risināšatikt mainīta, ja ir pieprasījums.
nā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto scenāriju ieskicēju
mus. Konkursa ietvaros iegūtās idejas tiks apkopotas un iesniegtas valsts politikas
Mārīte Romanovska, plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē Eiropas Jaunatnes Portāls un sociālajos tīCiblas novada Attīstības nodaļas mekļos, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziľas līdzekļos.
vadītāja
Fotogrāfijā: Konkursa žūrija un dalībnieki.
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6. lappuse

Mīlestība un senču aicinājums
9. martā Pušmucovas Tautas namā ar lirisku koncertu “Lai mīlestību
satiekam ikviens‖ uzstājās Nadežda Cado. Skanēja dzeja un dziesmas
krievu valodā par mīlestību visās tās izpausmēs. Pusotru stundu ilgušajā
koncertā varēja aizmirst laika tecējumu, vien ļauties skaistām melodijām, atmiņām un sapņiem. Bravo! Brīnišķīga balss. Emocionāli piesātināts uzvedums. Ziedi no talanta pielūdzējiem.
Nadežda ir talantīga māksliniece, un jau četrus gadus viņa dzīvo Pušmucovas pagasta Staupinē, sava vīra Jāzepa Ločmeļa mājās ―Pavasari‖.
Skaistā balss Nadeždai ielikta šūpulī, tā mantota no vecākiem un vecvecākiem.
Nadeţda ir dzimusi Omskas apkaimē.
Omska ir otra lielākā pilsēta Sibīrijā un
astotā lielākā Krievijā. Uz turieni vēl 19.
gadsimtā ir pārcēlušies daudzi latvieši,
tajā skaitā Nadeţdas senči. Nadeţda ļoti
spēcīgi izjūt savas dzimtas saknes Latvijā, Latgalē. Viľa ir pētījusi radurakstus
un var īsi pastāstīt dzimtas vēsturi.

Dzimtas vēsture
Nadeţda ir centusies pētīt, kā viľas
senči ir nokļuvuši Sibīrijā. Tas varētu
būt ap 1895. gadu, kad viľi aizbrauca uz
Vladimirovkas sādţu, jo bija sākusies
Transsibīrijas dzelzceļa būvniecība.
Nadeţdas tēvs bija Viktors Cado –
Ludviga dēls, vectēva Ludviga tēvs bija
Ertmans Cado. Vectēvs Ludvigs bija
precējies ar Veru Nagli, kuras vecāki ir
cēlušies no pašreizējā Kārsavas novada
Nesteriem: Naglis Silvestrs (dz. 1869.
g.) un Naglis Varvara (dz. 1872. g.). Vēl
ilgi pēc pārcelšanās uz Omskas apgabalu
dzimtas mājās skanēja latgaliešu valoda.
Vecvecākiem bija 11 bērni, un viľi savā
starpā runāja latgaliski, bet katra nākamā
paaudze to zināja arvien sliktāk.
Nadeţdas mātes Cado Ľinas Gļeba
meitas vecvecāki Rubins Danila Trofima
dēls (dz. 1876.) un Čertkova Ustinija
Jefima m. (dz. 1878. g.) uz Sibīriju pārcēlās no Vitebskas guberľas. Vecmāmiņa Marina (viņu meita), pēc Nadeždas
atmiľām, krieviski runāja ar spēcīgu
baltkrievu akcentu. Sibīrijā viľi dzīvoja
pārticīgi, tika ieskaitīti kulakos, bet no
represijām izvairījās, pateicoties vecvectētiľa Danilas brālim, vietējā kolhoza
priekšsēdētājam.
Abas šīs dzimtas - Cado un Rubini pārcēlās uz Transsibīrijas dzelzceļa ciematu tāpat kā daudzi ukraiľi, igauľi un
citu tautību ļaudis no tālaika cariskās
impērijas malu malām. Nadeţdas senču
pirmā pietura bija Vladimirovka, tuvumā
bija arī ciemats ar nosaukumu „24. kilometrs‖ un „Dragunskaja‖ (šīs apdzīvotās
vietas saglabājušās līdz mūsdienām).
Vairākus gadu desmitus radi ciemojās

viens pie otra – no Sibīrijas brauca
uz Latviju, no Latvijas uz Sibīriju.
Un Nadeţdas tēvs Viktors bija neapturams ceļotājs. Ik gadu viľš
brauca ciemos pie sava radinieka
Jāzepa Nagļa, kurš ieľēma augstu
amatu padomju varas iestādēs, un
kopā ar sievu Rozāliju dzīvoja Rīgas centrā un vasarnīcā Jūrmalā. Ar
lielu sajūsmu, atgriezies mājās,
Viktors stāstīja par Latviju. Un
Nadeţdai likās – tā ir pasakainākā
un laimīgākā zeme uz pasaules.
Reiz oktobrī tēvs no Latvijas atveda
pilnu čemodānu ar smarţīgiem āboliem. Kas tas bija brīnumu sešgadīgam meitēnam! Sibīrijā tolaik āboli
bija retums.
Nadeţda neiemācījās latviešu valodu.
Tolaik ciemā mājās vēl runājuši daţādās
valodās (latgaliski, ukrainiski, baltkrieviski, vāciski), bet, kad bērni kopīgi
rotaļājušies, savā starpā runājuši krieviski. Arī skolā mācības bija krievu valodā.
Iespēju bērnībā iemācīties senču valodu
reti kurš izmantoja. Uzvārdi tika krieviskoti, pievienojot galotnes: Naglis – Naglovs, līdzīgi arī Ločmeļi, Gabrāni u.c..
Nadeţda par sevi saka: – Es nevaru
precīzi pateikt, kas esmu pēc tautības, jo
starp maniem senčiem ir latgalieši, ir
baltkrievi, ir vācieši, laikam ar ebreji.
Saku, ka esmu „etno-latviete‖. Un Latvija man ir tik dārga! Man sāp, ka ir cilvēki, kuri atļaujas rīkoties necienīgi, tā
apkaunojot Latviju, vai runāt par Latviju
slikti.

Sapņu zemē
Nadeţdas vecāki 1973. gadā ar visām
trim meitām pārcēlās uz Latviju, Pudinovu. Te viľiem iedeva māju Rūzaros,
darbs bija fermā. Arī meitenes Nadja,
Ļuba un Vera palīdzēja slaukt un ganīt
govis. Viľas bija sajūsmā par to, ka Latvijā ir āboli, mellenes, ka tuvumā plūst
skaista upīte un kas tik vēl ne! Omskas
apkaimē daba bija vienmuļa un skopa.
Viľas bija sajūsmā par kārtību un tautas

tradīcijām, arī Sibīrijā latvieši ar to izcēlušies. Šī pasakainā zeme likās tik tuva
un mīļa, gaiša, sakopta, kulturāla, draudzīga.
Cado ģimene te nodzīvoja 2,5 gadus,
tomēr vecāki nolēma atgriezties Krievijā, Pleskavas apgabalā – iespējami tuvu
Latvijai. Nadeţdai tas bija grūti. Viľa
atceras, ka arī skolas direktore Valērija
Kudare mēģinājusi vecākus pierunāt
atstāt Nadeţdu vismaz, kamēr viľa pabeidz 8. klasi… Pāris gadu laikā meitene
bija pārsteigusi ar saviem mākslinieciskajiem talantiem un centību, viľa pārstāvēja savu skolu un Mērdzeni daţādos
svētkos Ludzā. Nadeţdai īpaši iespiedušies prātā Ludzas rajona dziesmusvētki
ar gājienu skaistos tērpos pa pilsētas
ielām un koncertu parka estrādē. Tolaik
Nadeţda dziedāja pilskalnā, Draudzības
kurgānā… un dziedāja arī ikdienā. Nadeţda atceras, kā, ganos iedamas, abas
ar māsu dziedājušas, laiku īsinot, un
vietējie vēruši vaļā māju logus, lai klausītos skanīgās balsis.
Šie pāris gadi Mērdzenē atstāja dziļas
pēdas Nadeţdas nākotnē – viľa alka
darboties kultūras jomā. Uz visu mūţu
mazais Latgales ciemats viľai iespiedās
prātā kā izkoptas kultūras un cilvēcīgu
attiecību etalons.
(Turpinājums 7. lpp.)
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7. lappuse

“Cibla” iegūst 3. vietu telpu futbola turnīrā

(Nobeigums. Sākums 6.lpp.)

Atpakaļ uz Krieviju
Savu izglītību meitene turpināja Pleskavas apgabalā, tehnikumā Pustoškā
viľa ieguva kultūras darba metodiķa
specialitāti.
Kad Cado ģimene atgriezās Omskā,
Nadeţda sāka studijas. Viľa ieguva reţisora diplomu, absolvējot F. Dostojevska
Omskas Valsts universitāti, un turpmāko
dzīvi saistīja ar skatuvi, vadīja bērnu
studiju, pasniedza aktiermākslu un skatuve runu, veidoja soloprogrammas.
Krievijā strādājot, nopelnīja pensiju.
Diemţēl 90-tajos gados izjuka ģimene.
Nadeţdas dēls Igors Zaharko dzīvo Omskā, ir ieguvis labu izglītību, izveidojis
savu biznesu, nodibinājis ģimeni un rudenī gaida pirmdzimto.
Nadeţdai ļoti patīk Latvijā. Vienīgā
sāpe – savā priekā viľa nevar dalīties ar
mīļoto dēlu. Audzinot viľu, bijusi stingra un prasīga, liekot mācīties, tagad tā
gribētos ar visu sirds siltumu savu bērnu
sasildīt… Attiecības ar dēlu ir labas,
viľš palīdz finansiāli, bet kilometri šķir.
Cado ģimenes trīs māsas tagad dzīvo
daţādās valstīs: Nadeţda Latvijā, vecākā
māsa Ļubova – Omskas apgabalā (studējusi etnogrāfiju, vada Dragunskas kultūras namu), jaunākā Vera – Vācijā
(Omskas universitātē pabeidza fizmatus,
Vācijā apguva ķīmiju, ir pedagoģe).

Notur skaistais un labais
Ar bērnības draugiem no Latvijas Nadeţda, dzīvodama Omskā, sazinājās
internetā, meklēja paziľas. Tad atbrauca
ciemos uz savu sapľu zemi, un sastapa
Jāzepu. Tiks nolemts: jādzīvo Latvijā.
Nadeţda atklāj, ka viľai visu mūţu
sapnī rādījies, kā viľa brauc autobusā uz
Mērdzeni, atveras autobusa durvis un …
sapnis ar to beidzies. Bet tagad tas it kā
pārcēlies reālā dzīvē, kur diemţēl izplēn
sapnis par skatuvi. Nadeţda ir sapratusi,
ka latviešu valodu (neraugoties uz centieniem) vairs nespēs iemācīties tik labi,
lai varētu tajā pilnā mērā izpausties radoši – kā reţisore un skatuves māksliniece.
Kopā ar vīru Jāzepu Nadeţda saimnieko lauku mājā „Pavasari‖ un spēj atrast
skaisto un labo itin visā: apkārtējā dabā,
saskarsmē ar cilvēkiem, mūzikā.
Ļoti lielu prieku Nadeždai sagādā uzstāšanās koncertos.
– Lai nepazustu, šajā pasaulē meklēju
skaisto, kam pieķerties. Un paslavēju
sevi: „Malacis, Nadja!‖, – ar smaidu
saka Nadeţda.

Ar komandas ―Zveri‖ uzvaru noslēdzās 2018. gada atklātais telpu futbola
turnīrs ―Latgola kauss – 2018‖. Otrajā vietā ―Šellat‖, trešajā – ―Cibla‖.
Šo turnīru organizēja Ludzas novada
pašvaldība sadarbībā ar SK ―Latgols‖.
Turnīrā piedalījās telpu futbola komandas no Ludzas (―Zveri‖), Ciblas un Rēzeknes (―Šellat‖ un ―RTA‖).
Ciblāniešu spēļu rezultāti pirmajā kārtā
nebija iepriecinoši – 3 spēlēs piedzīvoti
zaudējumi: ar rezultātu 0:6 komandai
“RTA”, ar 2:3 “Zveri” un ar 2:3
“Šellat”. Pēc komandu savstarpējām
cīľām 21. februārī notika spēles par 1.4. vietu un 2. - 3. vietu. Mārtiņš Laizāns
stāsta: – Par iekļūšanu finālā Play-of
spēlēs sākām ar, mūsuprāt, stiprāko
pretinieku “Šellat”. Dramatiskā cīņā,
tikai pēc spēles soda sitienos piekāpāmies rēzekniešiem ar rezultātu 5:6!
23. februārī bija pusfināla un fināla
spēle. Par godalgoto 3. vietu cīnījās
“Cibla” un “RTA”, par 1. - 2. vietu –
“Zveri” un “Šellat”. Spēle starp komandām ―Cibla‖ un ―RTA‖ noslēdzās ar
ciblāniešu uzvaru - rezultāts 5:0.
Spraiga bija finālspēle, kur tikās līdz-

vērtīgas komandas. Pamatlaiks noslēdzās ar 4:4, papildlaiks – ar 5:5. Soda
sitienu sērijā labāks izrādījās ―Zveri‖
vārtsargs Intars Caune no Blontiem.
Turnīra noslēgumā tika apbalvoti labākie spēlētāji Raivis Kozlovskis (―Cibla‖)
un Armands Arbidāns (RTA). Tika izveidota simboliskā turnīra izlase: vārtsargs Intars Caune (―Zveri‖), aizsargi
Vjačeslavs Puļčs (―Zveri‖) un Edgars
Vjalkins (―Šellat‖), uzbrucējs Arvīds
Karačkovs (―Šellat‖). Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju atzīts Edvīns Savickis
(“Zveri”), kurš guva kopumā 10 vārtus.
Ciblas novada futbola komandā spēlēja: Mārtiľš Laizāns, Raivis Kozlovskis,
Mārtiľš Pavlovs, Endijs Romanovs,
Kristaps Tereško, Edijs Budrevičs, Rihards Riţovs, Rihards Aleksandrovičs,
Alens Kalvāns, Egīls Jegorovs, Deniss
Berjoza, Andrejs Kravčenko.
Komandas ―Cibla‖ kapteinis Mārtiľš
Laizāns: – Liels paldies no visas komandas mūsu līdzjutējiem un atbalstītājam
Aldim Tihovskim, kas sponsorēja mūsu
komandu šajā turnīrā, samaksājot dalības maksu, kā arī ir atbalstījis mūs visos
iepriekš organizētajos turnīros.

24. martā plkst. 12.00 Ciblas novada sporta halle Felicianova —
Atklātās sacensības galda spēlēs.
Sacensībam var pieteikties visi, kas grib piedalīties, sadas disciplīnas:
galda teniss, galda futbols, gaisa hokejs, dambrete, novuss.
Plasaka informacija:
Raivis Kozlovskis, sporta organizators, e-pasts: raivis109@inbox.lv
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Bērnu žūrija noslēdzas ar pasākumu

7. martā, pierimstot lielajam salam, Ciblas bibliotēkā
beidzot notika „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas –
2017” noslēguma pasākums.
Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2017. gadā
žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies ap 20 000 lasītāju 668 bibliotēkās. Ciblas bibliotēka šajā programmā piedalās jau 13 gadus.
Vairākus mēnešus eksperti lasīja Bērnu ţūrijas kolekcijas
grāmatas un vērtēja tās elektroniskajā anketā. Katram dalībniekam bija jāizlasa sešas grāmatas, trīs no savas vecuma
grupas, bet atlikušās trīs varēja izvēlēties no blakus grupām.
Tradicionāli, pateicībā par piedalīšanos, ekspertus gaida
noslēguma pasākums. LNB dāvanā šogad bija sarūpējusi
aproces sarkanbaltsarkanā krāsā.
Pasākuma gaitā atcerējāmies lasīto, meklējot pazudušos
vārdus dzejolī un risinot atraktīvos uzdevumus, kas saistīti ar
kolekcijas grāmatu saturu. Izskaľā visi dalībnieki saľēma
pateicības rakstus ar balviľām un baudīja svētku kliľģeri ar
konfektēm un limonādi.
Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā piedalījās 21 eksperts. Daudzi piedalās jau vairākus gadus pēc kārtas, bet ir tādi, kas
iesaistījās pirmo gadu: Jānis Augustovs (PII), Adrians Miklucāns (1.kl.), Melānija Dmitrijeva (1.kl.), Gunta Čiţevska,
Anita Daudiša, Evita Ozolniece, Ilze Sidorčenko no 2. klases; otro reizi iesaistījās: Lauma Toporkova (PII), Patrīcija
Paula Melbārde (2.kl.), Rūta Rutka (3.kl.), Jānis Kalvāns
(9.kl.), Ivita Birnika (vecāku ž.); trešo: Lauma Kuzņecova un
Lana Rivča no 3. klases; ceturto: Vanesa Beatrise Ļagušľika
(5.kl.) un Zenta Bule (vec.ž.); septīto: Antra Toporkova
(6.kl.), Sanda Augustova (7.kl.), Izabella Stelikova (9.kl.),
Laura Daliba un Veronika Ļagušľika no 11. klases.
Paldies visiem dalībniekiem un jaunāko lasītāju vecākiem
par atbalstu un sadarbību!
Fotogrāfijas par pasākuma norisi var apskatīties
www.draugiem.lv/ Ciblas novada Ciblas bibliotēka lapā un
bibliotēkas blogā: www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/ .
Rita Trukšāne, Ciblas bibliotēkas vadītāja

2018. g. 15. marts

8. lappuse

Ciblas novadā tiks demonstrētas jaunās filmas no
programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei‖.
Blontu TN: „Paradīze „89” – 23. martā plkst. 18.00,
„Turpinājums” – 30. martā plkst. 18.00.
Ciblas TN: „Paradīze „89” – 22. martā plkst. 18.00,
„Turpinājums” – 27. martā plkst. 18.00.
Biļetes cena – 2 eiro.
Filmas „Paradīze'89‖
reţisore ir Madara Dišlere, filmas garums 1 h 29
min. Ţanrs – sirsnīga
filma visai ģimenei. Filmas siţets: Ir 1989. gada
vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas
un Lindas. Savā vaļā
atstātā četru meiteľu
komanda bauda brīvību,
iztēlojas pieaugušo dzīvi
un iekuļas satraucošos
piedzīvojumos. Uz patiesiem notikumiem balstīts deviľgadīgās Paulas pieaugšanas
stāsts laikā, kad Latvija spēra pirmos soļus pretī neatkarībai.
Otra filma, uz kuru aicinām, ir latviešu kino klasiķa/
vecmeistara Ivara Selecka dokumentālais stāsts
"Turpinājums".
Filma ir
ārkārtīgi
skaista un
sirsnīga,
tā lieliski
turpina
iepriekšējās filmas
" Paradīze
„89"
aizsākto
tēmu par priecīgo un reizē arī smeldzīgo bērnības stāstu. Pieci
Latvijas bērni no daţādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā
klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas ģimene
no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu meţu ielokā, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes mamma dzīvo
Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.
***
Nacionālā Kino centra programma Latvijas
filmas Latvijas simtgadei aptver 16 pilnmetrāţas filmas, kuras pie skatītājiem nonāk
pakāpeniski jau kopš 2017. gada augusta.
Pirmizrāţu sērija beigsies 2018. gada novembri, bet filmu ekrāna dzīve turpināsies gan kinoteātros, gan
citos izplatīšanas modeļos.
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novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

