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Sestdien — „Ciblas novada uzņēmējs 2016”
Šajā izdevumā:
Z/S “Griezītes”
pievēršas aitkopībai un putnkopībai

2

Trūcīgās personas
statuss netiek piešķirts automātiski

3

“Dzilnās” saimnieko
strādīgie Andžāni

4

5
Ar Zvirgzdenes
pagastu savu mūžu
saistījuši Barkāni

Šonedēļ Pušmucovā notiks viens no
vērienīgākajiem pašvaldības organizētajiem ikgadējiem pasākumiem – „Ciblas
novada uzņēmējs 2016‖. Tajā tiks godināti cilvēki, kuri kopj savu zemi, darbojas lauksaimniecības vai kokapstrādes
jomā, vada savus uzņēmumus un sniedz
novada iedzīvotājiem daţādus pakalpojumus, kā arī nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.
Pasākumu „Ciblas novada uzņēmējs
2016” pašvaldība rīko jau piekto reizi.

No pagastiem tiek izvirzīti cilvēki konkrētās nominācijās. Šogad uz svētkiem
aicinātas vairākas ģimenes, kuras nevar
lepoties ar lielu saraţotās lauksaimniecības produkcijas apjomu, bet kuras čakli
diendienā kopj senču zemi un līdz ar to
ir stabils pamats Latgales lauku pastāvēšanai. Šajā informatīvajā izdevumā stāstām par Andţāniem Līdumnieku pagastā
un par Barkāniem Zvirgzdenes pagastā,
kā arī par to, kā pārmaiņas piedzīvo Z/S
„Griezītes” Pušmucovas pagastā.

Novada bibliotēkās 6
— dažādi pasākumi
Skolēni tiek iesaistīti arī ārpusskolas
notikumos

7

8
Par veselība aprūpes pakalpojumiem

Uzņēmēju ievērībai!
14. martā plkst. 14.00
Blontos, Domes ēkā, —
uzņēmēju ārkārtas
sanāksme
par ceļu stāvokli.
28. martā
Blontos, Domes ēkā, —
seminārs par LEADER
projektiem, ko organizē
biedrība “Ludzas rajona
partnerība”
(laiks tiks precizēts).

Plašāka informācija —
pa tālruni 657 00 844.

18. martā pl. 19.oo Pušmucovas Tautas namā
notiks tradicionālie svētki
“Ciblas novada uzņēmējs 2016”.
Pasākuma gaitā tiks godināti Ciblas novada uzņēmēji un
lauksaimnieki dažādās nominācijās.
Būs izklaides programma, ko vadīs Vanda Žulina: konkursi un
loterija, kā arī balle - spēlēs grupa “Ginc un Es”.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās — līdz 15. martam,
zvanot Marinai Barkānei pa tālr. 26 403 122.
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Pārņemot saimniecību, attīsta jaunas nozares
Zemnieku saimniecību
„Griezītes” Pušmucovas pagasta
Sipkos 1992. gadā izveidoja
Rita un Pēteris JONIKĀNI.
Te ir uzaugusi abu meita Zanda.
Izmantojot Eiropas Savienības
un valsts finansējumu jauno lauksaimnieku atbalstam*, pagājušajā
gadā „Griezītes” pārņēma Zanda
ar vīru Gunti TRUKŠĀNU.
Šobrīd „Griezītēs” dzīvo un
strādā divas paaudzes –
Jonikāni un Trukšāni.
„Griezītes” apsaimnieko 31,29 ha
zemes, kopš 2008. gada tai ir bioloģiskās saimniecības statuss. Rita un Pēteris
vairāk kā 20 saimniekošanas gados ir
nodarbojušies gan ar tradicionālām lauksaimniecības nozarēm, gan izmēģinājuši
arī ko eksotiskāku – audzēti sparģeļi,
austersēnes un šitaki sēnes. Jaunā Trukšānu ģimene pievēršas putnkopībai un
aitkopībai.

nika: traktors, ruļļu ietinējs,
kultivators, diskotājs. Minētajā
jauno zemnieku atbalsta pasākumā bija iespējams gūt 100%
atbalstu saimniecības attīstīšanai (sākumā – 80%, bet 20%
tiks atmaksāti pēc 4 sekmīgas
saimniekošanas gadiem). Trukšāni plāno turpināt attīstīt saimniecību, kā to prasa arī atbalsta
programmas nosacījumi.
Saprātīgi izplānots, ka pašreiz
ir iespējams turēt 40 aitas, Latvijas tumšgalves šķirne. Produkcijas realizācija notiek, sadarbojoties ar SIA „Baltic –
Calves‖.

No savā saimniecībā vistu
dētām olām izinkubēts prāvs
skaits – 200 – jaunu dējējvistu,
kas jau sāk dēt. Vistas tuvākajā
laikā tiks reģistrētas Pārtikas un
veterinārajā dienestā, un jau
Par 2016. gadā LAD atbalstītā projekta marta beigās „Griezītes‖ varēs
līdzekļiem – 40 tūkstošiem eiro – uzsākt olu pārdošanu paziņām,
„Griezītēs” iegādātas aitas un jauna teh- kā arī tiešās pirkšanas pulciņā Rēzeknē.
„Griezītēs” zeme tiek izmantota
kartupeļu, dārzeņu un graudu
audzēšanai, kā arī ganībām.
Daļa raţas tiek realizēta, daļa
paliek pašpatēriņam, t.sk. mājdzīvnieku barošanai. Nelieli
ienākumi tiek gūti no kartupeļu
audzēšanas cietes ieguvei, par
ko ir līgums ar fabriku Alojā, kā
arī no ķirbju realizācijas uzņēmumā „Lat Eko Food‖, kas raţo
bioloģisko pārtiku.

Zanda un Guntis TRUKŠĀNI

bā augstskolā RISEBA, kur līdzās uzņēmējdarbības zinībām tiek mācīta psiholoģija, kas ir nozīmīga veidojot un motivējot komandu, organizējot darbu. Studijas Zanda uzskata par nepieciešamām,
pirmkārt, sevis pilnveidošanai, otrkārt,
iespējamai tālākai karjerai.

Zanda un Guntis ir skolasbiedri – mācījušies Ludzas pilsētas ģimnāzijā. Kādu
laiku abi dzīvoja Rīgā, bet tad pārcēlās
atpakaļ uz Ludzu, un visbeidzot – uz
Sipkiem. Abiem jauniešiem sirdij tuvi
tomēr ir lauki ne Rīga, tur jutušies kā
Zanda un Guntis Malnavas kole- svešinieki.
dţā ir ieguvuši dārzkopja zināDaudzi Zandas un Gunta vienaudţi
šanas, kas ir nepieciešamas cenšas palikt Latgalē. Daļai tas izdodas,
saimniekojot. Pēc Zandas vār- daļai – ne. Galvenais, kas nepieciešams
diem, Malnavas koledţā tiek jauniem cilvēkiem, – iespēja strādāt un
piedāvāta ļoti laba visaptveroša nopelnīt vai, ja tādas iespējas nav, pieRita un Pēteris JONIKĀNI programma. Viņa turpina bizne- tiekami liela uzņēmība sava biznesa
sa psiholoģijas studijas tālmācī- uzsākšanai. Pārējais, kas nepieciešams
jauna cilvēka dzīvei, pieejams arī LatgaAtbalsts 40 000 eiro apmērā saņemts Lauku attīstības programmas (LAP) apakšpasākumā
lē – ir labas iespējas bērnu vispārējai
„6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kura mērķis –
sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt izglītībai un interešu izglītībai, ir daudzdarbaspēka atjaunošanos un paaudţu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados veidīgas izklaides iespējas, jo var piejaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspē- vērsties daţādiem hobijiem un apmeklēt
jīgu saimniecību, lai raţotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu
kultūras pasākumus gan tuvējos Tautas
saimniecību. Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. namos, gan pilsētās.
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Mācības augu aizsardzības jomā
Vai Jūs interesē kā
pareizi lietot augu
aizsardzības līdzekļus? Kādi ir kultūraugiem kaitīgie organismi – kā tos atpazīt un
ar kādām metodēm ierobeţot? Kā aizpildīt augu aizsardzības
līdzekļu reģistrācijas ţurnālu? Par šiem un daudziem citiem ar
augu aizsardzību saistītiem jautājumiem varēs uzzināt mācībās, ko rīko SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs‖ Rēzeknes konsultāciju birojs Rēzeknē Dārzu ielā 7a.
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Par trūcīgās personas statusa piešķiršanu
Informē Sociālais dienests

Ciblas novadā š.g. februārī 215 ģimenes (423 iedzīvotāji)
bija atzītas par trūcīgām. Atbilstību šim statusam vērtē
pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumiem nr. 299, kas ir pieņemti 2010. gada
30. martā.
Trūcīgās personas statuss var tikt piešķirts uz 3 mēnešiem
vai uz 6 mēnešiem. Un, kad šis termiņš ir tuvojas beigām,
cilvēkam atkal jādodas uz Sociālo dienestu, ja ienākumu līmenis nav audzis. Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums,
jāaizpilda Iztikas līdzekļu deklarācijā, jāiesniedz ienākumus
Apliecības iegūšana 2. reģistrācijas klases profesionālo vai kādu statusu apliecinoši dokumenti (piemēram – izziņa
augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Apmācības notiks par darba algu, izziņa no mācību iestādes u.c.). Izvērtējot,
četras dienas – sākums 14.03.2017. plkst. 10:00.
ģimenes vai personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
Apliecību derīguma termiņa pagarināšana 2. reģistrāci- Sociālais dienests, ja klients to atļauj, var izmantot pašvaldījas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietoša- bas un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni/
nā. Apmācības notiks 28.03.2017. un 30.03.2017. plkst. 9:00 personu: piemēram, ir pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati par bezdarbnieka statusu, VSAA informācija
(2 atsevišķas grupas, katra mācās 1 dienu).
par pensijas vai pabalsta apmēru personai, CSDD dati par
Pamata apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas reģistrētiem transporta līdzekļiem, zemesgrāmatas dati par
operatoru apliecību iegūšanai (var lietot augu aizsardzības īpašumā esošo zemi u.c..
līdzekļus, nevar iegādāties). Mācības notiks vienu dienu
Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi kat04.04.2017. plkst. 10:00. Šajā dienā paredzēts kārtot arī eksā- ram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārmenu.
sniedz 128,06 eiro un ja ir ievēroti vairāki kritēriji attiecībā uz
Sīkāka informācija par visām mācībām un obligāta pieteikša- naudas uzkrājumiem un īpašumiem. Uz trūcīgās personas
nās tām — zvanot SIA ―Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī- statusu nevar pretendēt persona, kas atrodas pansionātā vai
bas centrs‖ Rēzeknes konsultāciju biroja ieslodzījumā. Lai varētu pretendēt uz trūcīgās personas statuaugkopības konsultantei Anitai Dzenei, mob. 26571714, vai su, personai jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekam. Precīzāks
rakstot uz e-pastu anita.dzene@llkc.lv skaidrojums – iepriekš minēto MK noteikumu 19. punktā.
Ciblas novadā daudzām ģimenēm trūcīgā statuss piešķirts
uz 3 mēnešiem, jo šajās ģimenēs ir darbspējīgi cilvēki. Ja
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem
ģimenē nav darbspējīgu cilvēku (tajā ir pensionāri un persoValstī ir noteikti biodrošī- pulku un bija iesnieguši pār- nas ar invaliditāti), statuss tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.
Trūcīgās personas vai trūcīgās ģimenes statuss netiek
bas pasākumi, visiem māj- skatu, jāņem vērā, ka gadījuautomātiski
pagarināts! Atkārtoti vēršam uzmanību – lai
putnu īpašniekiem un turē- mā, ja pēc noziņotā atskaites
saglabātu
šo
statusu,
ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības Socitājiem (arī tad, ja saimniecī- datuma ir bijušas izmaiņas
bā tiek turēti tikai viens vai mājputnu skaitā kādā no no- ālajā dienestā. Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā no dodivi mājputni) Lauksaim- vietnēm vai reģistrēta jauna kumentu saņemšanas dienas. Sociālā dienesta darbiniecēm ir
niecības datu centrā (LDC) novietne, kurā tiks turēti māj- jāpārbauda dati par personu ienākumiem visos pieejamajos
ir jāreģistrē gan ganām- putni, tad, norādot jaunu at- reģistros, viņu lēmumam par statusa piešķiršanu jābūt labi
pulks, gan novietne un jā- skaites datumu, ir obligāti pamatotam, kā to prasa valsts likumi un valdības noteikumi.
sniedz informācija par put- jāaktualizē vēlreiz šo mājputNo šī gada 1. marta pakāpeniski ieviesti smagsvara
nu skaitu divreiz gadā uz nu skaits visās novietnēs.
autotransporta satiksmes ierobeţojumi, uzstādot ceļa
1. janvāri un 1. jūliju.
Gadījumā, ja putnu gripa
zīmes Nr. 312 „Masas ierobeţojums 5 t”, uz šādiem
Ganāmpulku un novietni tiks konstatēta novietnē, kura
Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:
mājputnu īpašnieks var reģis- nav reģistrējusi mājputnus Blontu pagastā: Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici; Dubtrēt LDC vai Zemkopības LDC, tā nevarēs saņemt komrovka – Perevozki;
ministrijas Klientu apkalpoša- pensāciju par slimības dēļ Ciblas pagastā: Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā;
nas centros (ZM KAC), ie- likvidēto ganāmpulku.
Kondrati – Voloji – Ozupiene; Zeltiņi – Balalaiki;
sniedzot elektroniski vai papīPapildu informāciju var Līdumnieku pagastā: Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubra formā ganāmpulka kartīti iegūt LDC, zvanot pa tālruni:
rovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki;
un novietnes kartīti, vienlai- 67027240 vai rakstot uz e- Pušmucovas pagastā: Pušmucova – Zujeva; Pušmucova –
kus paziņojot par mājputnu pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv,
Vornaiši – Šmati;
skaitu novietnē, iesniedzot vai apmeklējot klātienē LDC Zvirgzdenes pagastā: Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki;
pārskatu par stāvokli ganām- esošās filiāles. Tāpat var vērZvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Raţanopulka novietnē.
sties ZM KAC, zvanot pa
va; Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi –
Mājputnu īpašniekiem, kuri tālruni: 67095000 vai apmekKitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova.
jau bija reģistrējuši ganām- lējot to klātienē.
Sīkāka informācija — pa tālr. 65700844.
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„Dzilnās” saimnieko strādīgie Andžāni
Inga un Uldis ANDŢĀNI
ir jauni cilvēki, kuri dzīvo
Līdumnieku pagastā,
audzina trīs bērnus un kopj
senču zemi. Viņus prom
tālēs nav aizvilinājusi glancētos ţurnālos, TV šovos un
internetā atspoguļotā
„lielā” dzīve ar tās kaislībām un labumiem. Ingu un
Uldi bez mīlestības (tā ir
pamatā laulībai) vieno arī
kopīga bērnības pieredze
un tradīcijas – abi viņi ir
izauguši Līdumnieku un
Ciblas pusē.
Ģimene dzīvo Ulda vecvecāku
mājās kopā ar Ulda tēvu StaņisInga un Uldis Andţāni ar saviem bērniem — meitiņas Initas kristību dienā.
lavu. Pirms daţiem gadiem ir
mirusi Ulda mamma, un jaunajai ģimenei viņas atbalsta
pietrūkst, kad gribas kaut uz daţām die- nāts aitu ganāmpulks. Lauku sētā līdzās un zaļumi. Ir mājputni. Govs gan nav,
nām izrauties no ikdienas darbiem, lai citiem mājdzīvniekiem vienmēr bijušas piena produktus Ingai sarūpē mamma
apciemotu radus Rīgā vai paceļotu pa daţas aitas, bet nu ganāmpulks izaudzis Emīlija, kura dzīvo Ciblas pagasta GreLatviju. Šādi Andţānu ģimene savulaik līdz aptuveni pussimtam, ja pieskaita čos.
atpūtusies. Nu nekas. Tagad kopīgi tiek šoziem dzimušos jēriņus. Andţāni audzē
Ik rītu no „Dzilnām‖ ar skolēnu autoapmeklētas tuvākas pilsētas un ciemi, ko Latvijas tumšgalves. Tā ir iecienīta aitu busu vai kaimiņu mašīnā uz Ciblu dodas
var izbraukāt vienas dienas laikā. Ingu šķirne, kas izveidota Latvijā. Aitas trīs bērni: vecākais dēls Einārs, kurš
un Uldi var sastapt Ciblas novada svēt- „Dzilnu” saimnieki audzē savas ģimenes mācās Ciblas vidusskolas 4. klasē, jaukos un sarīkojumos. Viņi nav norobeţo- vajadzībām un radiem. Inga un Uldis nākais dēls Intars – 2. klases skolnieks
jušies no sabiedriskās dzīves, lai gan uzskata, ka aitas audzēt esot vienkāršāk, un mazā meitiņa Inita, kura nu ir Ciblas
dzīvo samērā dziļā nomalē.
kā citus mājdzīvniekus, piemēram, govis pirmsskolas izglītības iestādes audzēkne.
Februāra beigās Inga pēc dekrēta atva- vai cūkas. Ganāmpulka straujāks pieau- Brāļiem uzticēts savu mazo māsiņu paļinājuma atgriezās darbā pastā. Viņa ir gums panākts, pateicoties maksājumiem, vadīt līdz dārziņam.
pastniece un priecājas par savu darbu, jo ko saimniecība var saņemt no LAD par
Gan Inga, gan Uldis auguši laukos un
tajā satiek cilvēkus. Pēc Ciblas vidus- katru mājdzīvnieku.
kopš mazotnes strādājuši. Tāpēc ir izskolas absolvēšanas Inga devās uz DauAitas tiek turētas kūtī, kam līdzās ierī- kopts darba tikums. Vaicāti, vai bērni arī
gavpili, lai mācītos par medmāsu, bet kots noţogots aploks. Arī ziemā aitas tiek iesaistīti lauku darbos, vecāki atzīst,
mācības nepabeidza. Liekas, jaunā sie- var iziet laukā no kūts. Vasarā ganām- ka jaunākajam dēlam pašreiz ir lielāka
viete to nenoţēlo, jo pastnieka darbs pulks tiek laists ganībās – ar elektrisko interese par saimniecību, bet vecākais,
viņai iet pie sirds. Sākusi darbu, aizvie- ganu vai citādi noţogotās pļavās. An- tāpat kā daudzi vienaudţi, vairāk pievērtojot pastnieci Ciblā viņas atvaļinājuma dţāni paši gatavo sienu. Smagāk gājis šas datoram. Tomēr bērni vēl nav tik
laikā, piedzīvojusi pārmaiņas pastā, kad pērnvasar, jo ilgstoši lijis. Tomēr nepie- lieli, lai būtu pilnībā skaidras viņu intebija jāpāriet uz pasta sūtījumu motorizē- ciešamo siena daudzumu izdevās sagā- reses, bērnu uzmanību daudz kas pieto piegādi un piekritusi jaunajiem nosa- dāt. „Dzilnās‖ ir savs traktors – vecs saista, un to var pavirzīt uz vienu vai
cījumiem. Ja vien būtu labāki ceļi, pa MTZ ar daţādiem agregātiem. Pēdējos otru pusi.
kuriem jābrauc, nebūtu nekādas vainas.
gados apmēram 1 ha platībā tiek sēti arī
Strādīgums, čaklums ir liels tikums,
Andţāni nav reģistrējuši zemnieku graudaugi, iegūto raţu izmanto savā kas stiprās dzimtās no paaudzes uz paausaimniecību. Viņu „Dzilnām‖ ir piemā- saimniecībā.
dzi tiek nodots kā tradīcija. Ir pašsaprojas saimniecības statuss, tiek apsaimnieKā jau katrā lauku sētā, arī „Dzilnās‖ tami, ka jāstrādā, jo bez darba jau nekas
koti kopumā 30 ha zemes Līdumnieku ir sakņu dārzs, kur tiek izaudzēti visi pats no sevis nerodas – to apzinās Inga
un Ciblas pagastā. Pakāpeniski ir palieli- ģimenes galdam nepieciešamie dārzeņi un Uldis Andţāni.
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Barkāniem mīļa ir lauku vide
Zvirgzdenes pagasta Vierņūs ir
zemnieku saimniecība „Mālaine”.
Tā izveidota kā viena no pirmajām
Zvirgzdenes pagastā pēc Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanas. „Mālainē” saimnieko Zinaīda
un Jānis BARKĀNI, kā arī Zinas
māte Vanda Marija Missa, kas
savos 87 gados itin ņipri palīdz,
kur vien var.
„Mālaine” nav vēsturisks saimniecības
vārds, to Barkāni izdomājuši, kad bija
jāreģistrē saimniecība. Un tajā ir apvienoti abu senču īpašumi – zemes reformas gaitā 90-tajos gados Jānis savu Malnavas pagasta Barkānos mantoto zemi ir
pārcēlis uz Zvirgzdenes pagastu un pievienojis sievas dzimtas īpašumam.
Barkāni Vierņūs pastāvīgi dzīvo un
saimnieko kopš 2009. gada, kad Jānis
izmantoja iespēju doties izdienas pensijā, un drīz viņam pievienojās Zina.
Abiem viņiem ir ievērojams darba stāţs
iekšlietu sistēmā – Jānim 33, Zinai 28
gadi. Bet saite ar laukiem saglabāta, arī
strādājot policijā un robeţsardzē.
Zina un Jānis darbam nepieciešamo
izglītību ieguva Policijas akadēmijā,
kādu laiku arī paši tur strādāja, Jānis
direktora vietnieka amatā. Vēlāk sekoja
darbs robeţsardzē, Imigrācijas nodaļas
priekšnieka amatā un atkal darbs Policijas koledţā, kas arī bija abiem pēdēja
darba un dienesta vieta.
Dzīvojot Ludzā un rajonā vai tālumā,
Zina un Jānis ik nedēļas nogali brauca
uz Vierņim, lai palīdzētu mātei saimniekot. Tā sanāca, ka daţādu pārmaiņu un
reformu gados darbs bija Rīgā, un no tās
līdz Vierņim un atpakaļ braukāts 10 gadus ik nedēļu. Bija ļoti grūti.
Barkāniem patīk laukos. Bija izvēle,
varēja palikt Rīgā dzīvot, bet dzimtā
puse un pienākums pret māti noteica
izvēli par labu Latgales laukiem. To nav
nācies noţēlot. Pilsēta nesaista. Mīļa ir
lauku vide ar brīvību, ar savu gadskārtu
ritmu. Īpaši skaistas ir vasaras.
Barkāni apsaimnieko 20 ha aramzemes
(jeb lauksaimniecībā izmantojamās zemes) un 20 ha meţa. Ir neliels govju
ganāmpulks, ir mājputni un visas lauku
sētā tradicionālas lietas. Čakli un stipri
būdami, Zina un Jānis varētu turēt lielā-

Zinaīda un Jānis Barkāni savu mūţu saistījuši ar Zvirgzdenes pagastu
ku ganāmpulku un saimniekot ar vērie- viesiem dodas kādā izbraucienā. Arī dēls
nu, bet izsprieduši, ka nav vērts – cenas ar izredzēto meklējuši kādu iespēju. Un
par pienu pārāk zemas, liellopu audzēša- kāzu vadītāja izteikusi domu, ka lieliski
nā jāzina šādi tādi pārdošanas knifi, dār- būtu viesus izklaidēt pie vecāku mājām.
zeņu audzēšana arī nevarētu būt izdevī- Tā tapa pirmie izklaides objekti – trepes
ga, jo ir konkurence gan iepirkumos dīķī un lielais galds. Vēlāk nāca citi:
vietējām skolām, gan arī Ludzas tirgū. ķēde ap ozolu, uz kuras tiek slēgtas simZina sprieţ, ka tuvējās saimniecībās ar boliskas atslēgas, lielgabals u.c..
piena raţošanu laikam neviens vairs
Izveidojies arī ābeļdārzs, kur jaunlaunenodarbojas, ja gribētu pienu nodot – lātie stādījuši ābeles. Šo dārzu Barkāni
nebūtu kam, piena mašīna ceļā no Zvirg- arī paši papildina, iestādot pa ābelei.
zdenes līdz Laučiem nav redzēta ga- Viesu uzņemšanai jāgatavojas apmēram
diem. Viss, ko izaudzē savā „Mālainē‖, 3 dienas, jo ārkārtīgi rūpīgi tiek appļauta
paliek pašiem un radiem, draugiem.
un sakārtota plaša teritorija.
Abi Barkānu bērni dzīvo Latvijā. Dēls
Īpaši daudz kāzinieku Barkāni savās
Ojārs vairākus gadus ir pavadījis Īrijā, mājās uzņēma 2010. gada vasarā un arī
bet nu atgriezies, iegādājies māju Ludzā turpmākajos gados, bet nu šis „bizness‖
un plāno dzīvi saistīt ar dzimto pusi apsīkst. Šādu iespēju Barkāni īpaši ne(tiesa, uz īsu laiku, lai nopelnītu mājas reklamē, bet tas ir sagādājis lielu prieku.
remontam, pašreiz nācies doties uz ārze- Kā saka Jānis: – Pārņem lieliska sajūta,
mēm). Meita Zanda ar ģimeni dzīvo un kad redzi, ka viesiem tavās mājās patīk.
strādā Rīgā. Abiem bērniem patīk ciemoties „Mālainē‖, palīdzēt
lauku darbos. Un par šādiem
apciemojumiem Zina un Jānis,
protams, priecājas. Liels iepriecinājums ir arī mazbērni Oskars un
Rebeka.
Gatavojoties dēla kāzām, 2010.
gadā iesākās Barkānu „kāzu bizness‖, kas drīzāk esot tāds riktīgs
stimuls teritorijas sakopšanai ap
mājām. Laika aizpildīšanai starp
laulību ceremoniju un kāzu mielastu tradicionāli jaunie pāri ar
Savu ābelīti iestādījis arī Oskars Barkāns

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 5 (113)

2017. g. 14. martā

6. lappuse

Aktivitātes Ciblas bibliotēkā
Februāris Ciblas bibliotēkā bija
ievērojams ar daţādām aktivitātēm.
28. februārī Ciblas bibliotēkā ar
īpašu pasākumu noslēdzās “Bērnu,
jauniešu un vecāku ţūrijas 2016” lasīšanas un vērtēšanas maratons. Ciblas
bibliotēka jau 12 gadus iesaistās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas
veicināšanas programmā ―Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija‖. Katram dalībniekam bija jāizlasa sešas savas grupas grāmatas un jāaizpilda elektroniskā vērtēšanas anketa.
Žēl, ka daudzi dalībnieki nevarēja ierasties uz noslēguma pasākumu slimības
dēļ. Pasākuma gaitā, pēc sagatavotiem
teksta fragmentiem, vajadzēja atpazīt
kolekcijas grāmatas, atšifrēt dzejoļa rindas un veikt citus uzdevumus. Izskaņā
ekspertiem tika pasniegti LNB pateicības raksti un magnētiņš ar lasītāju sabiedrības attēlojumu, kā arī neliela dāvaniņa un baudīts svētku kliņģeris.
Prieks, ka šogad vecāku ţūrijai pievienojās trīs jauni dalībnieki, tā atbalstot
savus jaunākos ģimenes locekļus - lasīšanas ekspertus. Kopā grāmatas lasīja un
vērtēja 20 dalībnieki: Lauma Toporkova
(PII), Patrīcija Paula Melbārde (1. kl.),
Rūta Rutka (2. kl.), Lauma Kuzņecova
(3. kl.), Madara Juškāne (3. kl.), Lana

Rivča (3. kl.), Vanesa Beatrise Ļagušņika (4. kl.),
Antra Toporkova
(5.kl.), Sanda Augustova (6. kl.), Osvalds
Savickis (6. kl.), Elīza
Paula Ivanova
(7.kl.), Izabella
Stelikova (8. kl.),
Laima Ţubule (8.
kl.), Laura Daliba
(10. kl.), Veronika
Ļagušņika (10. kl.),
kā arī vecāku ţūrijā: Ivita Birnika, Dzintra Toporkova,
Inita Ļagušņika, Valentīna Rivča un
Zenta Bule. PALDIES visiem par piedalīšanos!
Skolas projektu nedēļas laikā bibliotēku apmeklēja 1. klases skolēni ar
audzinātāju Terēzi Mizāni, lai iepazītos
ar bibliotekāra profesiju.
27. februārī pirmsskolas izglītības
iestādes bērniem bibliotēkā bija rīta
stunda “Ielūkosimies pasaku pasaulē,”
kurā bērniem audzinātāja lasīja pasaku
par Pieciem kaķiem, daţi aktīvākie bērni
paši lasīja fragmentus, klausījāmies internetā, kā pasaku stāsta paši bērni, skatījāmies pasaku multfilmas.

No 1. marta bibliotēkā skatāma kaķu
fotogrāfiju, mīksto rotaļlietu un citu atribūtu izstāde, kas veltīta Starptautiskai
kaķu dienai, ko pasaulē atzīmē 1. martā.
Šī izstāde varēja tapt, pateicoties 13 cilvēku atsaucībai. PALDIES Elzai Abramānei, Airai Aleksānei, Intai Augustovai, Ivitai Birnikai, Mārītei Bulei, Evijai
Karaševskai, Taņai Laizānei, Renātei
Mikaskinai, Maijai Manukinai, Ilzei
Matvejevai, Ditai Miklucānei, Inetai
Miklucānei, Lilitai Šendo!
Sekojiet līdzi bibliotēkas jaunumiem
www.draugiem.lv lapā un blogā:
www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/.
Ciblas bibliotēkas vadītāja
Rita TRUKŠĀNE

Lucmuiţā svinēti tautā iemīļoti svētki

Februāra pēdējā svētdienā, 25. februārī, Lucmuiţas Liepu laukumā tika svinēti Aizgavēņi. Priecājāmies par pēdējo
kārtīgo sniegu, kas ļāva izbaudīt braucienu no kalna. Mielojāmies ar daţādajām pankūkām un karsto tēju, minējām mīklas
un gājām rotaļās. Un, aizvadot ziemu, dedzinājām arī Masļenicas babku! Bija ļoti jauki šajos svētkos pirms gavēņa satikt
draugus un kaimiņus.
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā Lucmuiţā 7. martā norisinājās Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts sarīkojums.
Bibliotēkas apmeklētājus ar skaistu lirisku uzstāšanos iepriecināja Cirmas pagasta bibliotēkas vadītāja Marina Piterāne.

Izpildot paša sacerētās dziesmas un dzeju, sievietes sveica
autordziesmu izpildītājs Sergejs Šļomins no Ludzas.
Pēc nelielā koncerta pie kafijas tases raisījās patīkamas sarunas.
Pateicos visām jaukajām bibliotēkas lasītājām, kuras ieradās
uz šo sarīkojumu. Īpašs paldies Zentai Tutinai, kura visus
uzcienāja ar gardu pīrāgu.
Sveicu visus, sākoties pavasarim, un novēlu saulainu, priecīgu noskaņojumu!
Jolanta PRĪDĀNE,
bibliotēkas vadītāja

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Pedagogi karjeras konsultanti uzsāk darbu
Š.g. 27. februārī tika parakstīts Ludzas un Ciblas novadu
apvienības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības
līgums par ES fondu darbības programmas ―Izaugsme un nodarbinātība‖ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ―Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs‖ projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖, īstenošanu.
Ar šī gada 1. martu Ludzas un Ciblas novadu skolās darbu
jau ir uzsākušas trīs pedagoģes karjeras konsultantes (kopējā
darba slodze - 2,01 likmes). Ludzas novada skolās darbu uzsāka Inese Mikaskina un Iveta Labāne, bet Ciblas vidusskolā,
Pušmucovas pamatskolā un Ludzas Mūzikas pamatskolā strādās Elvīra Rimicāne. Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta
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personālu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu,
nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu
izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns tiks īstenots, izmantojot pieejamo projekta finansējumu, kuru piešķir atbilstoši izmēģinājumskolu
skolēnu skaitam. Visā projekta darbības laikā (līdz 2020. gada
30. decembrim) pedagogi karjeras konsultanti sadarbosies arī
ar NVA, darba devējiem un tālākizglītības iestādēm.
Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti
pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu karjeras atbalsta īstenošanai
izglītības iestādēs, interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, kā arī pats galvenais – dzīvei sagatavoti absolventi.
Informē projekta koordinatore Inese ROMANOVA,
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe

Ezersalas internātpamatskolas audzēkņi piedalījās daţādos ārpusskolas pasākumos
Februāris izglītības iestādē sākās ar diviem ārpusskolas pasākumiem.
1. februārī skolēni ar skolotājiem devās uz Baltinavas
Kristīgo internātpamatskolu,
kur notika netradicionālo tērpu modes skate par tēmu „Es
gribu būt gaiss, būt vējš un
pacelties…‖. Skolotājas Inga
Sidarāne un Nadeţda Maksimova kopā ar bērniem no
netradicionāliem materiāliem
izveidoja tērpu kolekciju
„Četri vēji”. Tai žūrija piešķīra nomināciju „Ekstravagantākā tērpu kolekcija‖.
2. februārī skolotājas Veltas
Seimuškinas vadībā skolēnu
komanda devās sportot uz
Raudas internātpamatskolu,
kur notika Latgales zonas
speciālo skolu sacensības
„Dari kā mēs, dari ar mums,
dari labāk par mums!‖ Šīs
sacensības atšķiras no citām
ar to, ka skolēni nestartē kā
skolas komanda, bet gan tiek
sadalīti komandās no daţādām skolām. Līdz ar to - vienmēr uzvar draudzība.
7. februārī skolotāja Tatjana
Gruzdova skolēnus un skolotājus pulcēja skolas zālē uz
angļu valodas pēcpusdienu.
Skolēni gan dziedāja angļu
valodā, gan radīja interesantu
skeču par skolas dzīvi, iestudētu angļu valodā. Skolotāja
piedāvāja arī daţādus konkursus, saistītus ar angļu valodu,
kuros skolēni aktīvi iesaistījās.

9. februārī skolotāja Inga
Sidarāne ar 6. un 7. klases
zēniem skolā gan skolēniem,
gan pieaugušajiem piedāvāja
interesanti pavadīt laiku sveču
liešanas darbnīcā. Skolēni
demonstrēja, kā mājas apstākļos var izliet dažādu formu un
krāsu sveces. Tika piedāvāta
arī sveču izstāde, kur varēja
aplūkot 6. un 7. klases zēnu
veidotās sveces. Pēc sveču
liešanas darbnīcas visi devās
skatīties video filmu par
«griezto» sveču tapšanas procesu.
14. februārī skolas gaiteņus
rotāja sirsniņas un daţādi
Valentīndienas simboli. 1.
stāva gaitenī bija izveidota
foto siena, kur varēja nofotografēties gan skolēni, gan pieaugušie. Šajā dienā skolu apmeklēja arī Ludzas BJC mei-

ja skolēniem diskotēku un
piedāvāja piedalīties daţādās
aktivitātēs, saistītās ar Valentīndienu.
28. februārī skolēni, kuriem
ir labas sekmes mācībās, laba
uzvedība, kuri aktīvi iesaistās
skolas un ārpusskolas pasākumos, skolotājas Ingas Sidarānes pavadībā devās uz ELKOR PLAZA centru Rīgā,
kur notika robotikas izstāde
„Robotu balle.” Skolēniem
bija iespēja apskatīt daţādus
robotus, iesaistīties pašiem
daţādās aktivitātēs. Pasākuma
apmeklējumu sponsorēja Latvijas Bērnu bāreņu fonds.
Vairāk informācijas :
tenes: kopīgi tika veidotas
www.ezersalasskola.lv/
Valentīndienas apsveikuma
pasakumi/
kartiņas, spēlētas daţādas
spēles. 15. februāra vakarā Informē direktora vietnieces
skolotājas Velta Seimuškina A. TEREŠKO un S. REINIKA
un Nadeţda Maksimova rīko-

Mihails spēlē tenisu ar robotu Rīgā, robotikas izstādē
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Par veselības aprūpes pakalpojumiem novadā
Gada sākumā ir īpaši saasinājies jautājums par veselības aprūpes pakalpojumiem Ciblas novadā. Taisnības labad jāsaka, ka tā ir problēma
lielākajā daļā Latvijas lauku teritoriju.
Ciblas novada pašvaldības teritorijā darbojas četri feldšeru un vecmāšu punkti (FVP): Blontos, Ciblā, Lucmuiţā (Zvirgzdenes pag.) un Pušmucovā. Daļā no tiem reģistrētas ģimenes ārstu prakses, bet tās ir tā
saucamās 2. prakses vietas (abiem ārstiem pamatprakse ir Ludzā), tāpēc
pacientu pieņemšana organizēta ne bieţāk kā reizi nedēļā.
Felicianovas ciematā (Loka ielā 13) ir Svetlanas Griščenko zobārstniecības prakse.
Diemţēl novada teritorijā nav vairs nevienas aptiekas. Pērn vēl darbojās IK ‖Ciblas aptieka‖, bet aptieka slēgta sakarā ar farmaceites došanos
pensijā, un citi farmācijas uzņēmumi te nevēlas darboties.

BLONTU feldšeru - vecmāšu punkts
Vadītāja Alla Stabrovska (tālr. 65700843,
28642877).
Darba laiks: darba dienās no plkst 8.00 līdz
12.00; mājas vizītes: 15.00 - 19.00.
Ģimenes ārsts R. Vasiļjevs. Pieņemšanas laiks:
katru 3. ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.

CIBLAS feldšeru - vecmāšu punkts
Vadītāja: Zoja Policāne (tālr. 65729013,
26121854).
Darba laiks: katru darba dienu (izņemot trešdienu) – no plkst. 8.00 līdz 12.00, pēcpusdienās – māPašvaldības ieguldījums
jas vizītes.
Ģimenes ārsts V. Rogaļs. Pieņemšanas laiks:
Ielūkosimies Ciblas novada pašvaldības budţetā, lai saprastu, cik līdzekļu 2016. gadā bija nepieciešams četru feldšerpunktu uzturēšanai. mēneša 2. un 4. ceturtdienā plkst.10.00 - 14.00.
Minēsim noapaļotus skaitļus (bez centiem), lai būtu vieglāk izprast apmērus.
LUCMUIŢAS feldšeru - vecmāšu punkts
Kopējie ieņēmumi – 11 009 eiro.
Vadītāja: Ļubova Maļavkina (tālr. 29388673).
Kopējie izdevumi – 53 044 eiro.
Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, piektIeņēmumi veidojas no divām pozīcijām. Ģimenes ārsti pārskaita pašdien
no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdien no
valdībai Ārsta palīga (feldšera) fiksēto maksājumu (alga un sociālās
plkst.
14.00 līdz 18.00.
apdrošināšanas iemaksas), kas ir atkarīgs no reģistrēto pacientu skaita:
Ģimenes
ārsts R. Vasiļjevs. Pieņemšanas laiks:
R. Vasiļeva prakse pērn ir samaksājusi 3 120 eiro, D. Meņa prakse –
ceturtdienās
(izņemot mēneša 3. ceturtdienu) no
2 460 eiro.
plkst.
15.00
līdz
18.00.
Bez tam pārskaitījumu par ambulatorajiem pakalpojumiem pašvaldības budţetā veic Nacionālais veselības dienests – pērn tie bija 5 429 €.
PUŠMUCOVAS feldšeru - vecmāšu punkts
No pašvaldības budţeta feldšerpunktu uzturēšanai 2016. gadā bija
Vadītāja Tatjana Skrule (tālr. 65728100,
nepieciešami vairāk kā 53 tūkstoši eiro, tajā skaitā:
26474664).
Blontu FVP – 9139 eiro,
Darba laiks:
Ciblas FVP (ieskaitot Līdumnieku FVP) – 17 645 eiro,
pirmdien
plkst.10.00 - 13.00
Pušmucovas FVP – 12 202 eiro,
otrdien plkst. 11.00 - 18.00
Lucmuiţas FVP – 14 060 eiro.
Šajās summās ietilpst gan telpu un aprīkojuma uzturēšana, gan ārstu trešdien plkst. 14.00 - 17.00
palīgu (feldšeru) algas un sociālais nodoklis. Pašvaldība iegādājas mē- ceturtdien plkst. 11.00 - 14.00
beles un iekārtas, degvielu transportam, medikamentus un pirmās palī- piektdien plkst. 08.00 - 12.00.
Ģimenes ārsts D. Menis. Pieņemšanas laiks:
dzības sniegšanai nepieciešamos materiālus, apmaksā elektrību.
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Iedzīvotāji ir noraizējušies

Pagastu iedzīvotāji labprāt izmanto iespējas, ko sniedz vietējie
LĪDUMNIEKU feldšerpunkts
feldšerpunkti. Un dienās, kad pieņem ģimenes ārsti, veidojas arī rindas.
Cilvēkiem ir svarīgi, ka pirmo palīdzību un ārsta nozīmēto veselības darbojas trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, kad
aprūpi (injekcijas, pārsiešanas, asinsspiediena kontroli u.c.) tie var sa- apmeklētājus pieņem Ciblas FVP vadītāja Zoja
Policāne.
ņemt sava pagasta centrā, pie savas feldšerītes.
Diemţēl trīs no feldšerēm ir pensijas vai pirmspensijas vecumā. Problēma ir arī pašu veselības stāvokli – pašaizliedzīga kalpošana sabiedrī- Valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv
bai no mūsu mediķēm prasa daudz. Un tiklīdz feldšere pati saslimst,
ir pieejami 16 daţādi e-pakalpojumi.
nav kas viņu nomaina kaut uz slimības laiku. Iedzīvotāji ir noraizēju- Lai tos izmantotu, nepieciešams autorizēties kādā
šies, jo saprot, ka var notikt līdzīgi kā ar Ciblas aptieku – tās vadītāja no portāliem ar drošas piekļuves līdzekļiem:
izlēma doties pelnītā atpūtā, bet viņas vietā neviens nevēlas nākt strā- internetbankas piekļuves datiem, e-parakstu vai
dāt.
personas apliecību (eID).
Ir skaidrs, ka jānotiek paaudţu nomaiņai. Pašvaldība būtu gatava
maksāt stipendiju medicīnas iestādes studentam, kas savu nākotni gribētu saistīt ar Ciblas novadu.

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 SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

