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DARBA GRAFIKS
Ciblas novada
pašvaldībā un
tās iestādēs
30. aprīlis – brīvdiena
(šī darba diena tika
pārcelta uz 21.aprīli).
1. maijs – brīvdiena.
Valsts svētki: LR Satversmes sapulces
sasaukšanas diena.
Darba svētki.
2. maijs – darbadiena
3. maijs – saīsinātā
darbadiena (08:00 12:00, 12:30 - 14:30).
4. maijs – brīvdiena.
Valsts svētki: LR neatkarības atjaunošanas
diena.

Tuvojas Latvijas Valstij nozīmīgi svētki – Satversmes sapulces sasaukšanas diena
un Darba svētki 1. maijā, LR Neatkarības atjaunošanas diena 4. maijā. Savukārt visai
pasaulei nozīmīgs ir 8. maijs, ko Latvijā atzīmējam kā Nacisma sagrāves dienu un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Un 9. maijs ir Eiropas diena jeb ES dzimšanas diena. Šajās maija dienās iekļaujas mūsu valstij un mums katram ļoti būtiski
notikumi, kuri daudzu atmiņās ir vēl dzīvi un kuri ietekmē mūsdienu realitāti.
Novēlam šajās svētku dienās pakavēties pārdomās, piedalīties svētku pasākumos
un pašiem savās mājās radīt svētkus, vienoties lūgšanās par Latviju un aizlūgumos
par pēdējā kara upuriem. Piepildīsim šīs dienas ar mieru un prieku!
Maija otrajā svētdienā – Mātes dienā – sumināsim mīļās māmiņas, vecmāmiņas un
krustmāmiņas! Pateicamies un sveicam jūs!
Ciblas novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

4. maijā plkst. 19:00
Pušmucovas TN
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas dienai veltīts
Ciblas novada pašdarbnieku

svētku KONCERTS

“Šūpulī ierakstīts mūžs”.
Pēc koncerta — balle kopā ar duetu Inga un Normunds (ieeja - 2,50 €).
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Pašvaldība ar projektiem attīsta novadu
Ciblas novada pašvaldība aktīvi iesaistās dažādu
projektu īstenošanā. Turklāt kopumā tie aptver
dažādas jomas.
Jau otro gadu aktīvi īstenojam projektu Nr. 9.2.4.2/16/
I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”. Tajā ir dažādas aktivitātes dažādām vecuma grupām.
Nesen noslēdzās baseina apmeklējuma nodarbības abu novada vispārizglītojošo skolu grupām, saņēmām daudz pozitīvu
atsauksmju gan no bērniem, gan vecākiem un pedagogiem.
Tuvākajā laikā tiks organizētas šādas aktivitātes: ekskursija
senioriem un mazkustīga darba veicējiem; bērnu nometnes
vasarā (šogad plānotas divas); Veselības dienas; psihologa
lekcijas. Par katru aktivitāti informēsim laicīgi.
Jau drīz sāksies Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves
projekts. Plānots, ka jau maija vidū sāksies būvdarbi, un
septembrī gan skolēni, gan pārējie interesenti varēs izmantot
atjaunoto stadionu.
Lauku atbalsta dienests vēl vērtē vienu lielu Ciblas novada pašvaldības infrastruktūras projektu, kura rezultātā
tiks pārbūvēti 3 grants ceļu posmi. Projekta izvērtēšana
jau tuvojas beigām, paralēli pašvaldībā tiek slēgti līgumi ar
izpildītājiem – autoruzraugiem, būvuzraugiem un būvniekiem, lai uzreiz pēc LAD lēmuma saņemšanas tiktu uzsākti
reālie darbi. Par ceļu remontiem un ierobežojumiem informēsim atsevišķi pirms darbu veikšanas.
Nesen saņemts apstiprinājums no LAD Zivsaimniecībs
daļas par projekta "Zivju ielaišana Kurjanovas ezerā"
apstiprināšanu. Realizējot šo projektu, vasaras beigās Kurjanovas ezerā tiks ielaists 20 000 līdaku mazuļu. Šobrīd zivtiņas vēl tiek audzētas zivju audzētavā.
Tikko parakstīts līgums ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par Ludzas upes posma tīrīšanu 6 km
garumā. Viens no pirmajiem projekta darbiem – vides eksperta atzinuma sagatavošana par darbiem upē. Šis projekts ir
vērienīgs, pašvaldības iecerējusi paveikt diezgan lielus darbus, taču viss ir atkarīgs no eksperta slēdziena. Plānots, ka
šis atzinums būs augustā, un tad sāksies reālie darbi.
Ciblas novada pašvaldība iesaistījusies arī pārrobežu
programmā un plāno startēt projektā "From Hobby to
Business - Developing Entrepreneurship in the Latvia - Russia Border Area", kura ideja ir atbalstīta. Pašreiz notiek pilnā
projekta sagatavošana. Projektā piedalīsies kopumā 14 partneri no Latvijas un Krievijas. Ciblas novads plāno uzstādīt
tirdzniecības kioskus Ciblā.
Tāpat novads ir iesaistījies tā saucamajā Latgales programmā, un šobrīd tiek pilnveidoti tehniskie projekti, lai varētu uzsākt reālos infrastruktūras pārbūves darbus.
Pavisam drīz tiks izsludināta pieteikšanās mazajiem pašvaldības grantu projektiem: "Jaunieši Ciblas novadam",
kas jau ir pieprasīts un gaidīts, un projekam "Jaunās biznesa
idejas".
Aicinām sekot novada aktualitātēm!
Nepalaidiet garām Jūs interesējošo projektu aktivitātes.
Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja
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2. lappuse

Lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne
informē, ka
no 9. maija (trēšdiēnaš) uz 11. maiju (piēktdiēnu)
ir parcēlta pieņemšanas diena Blontos.

Informatīvs seminārs
par mežu apsaimniekošanu
16. maijā Ciblas Tautas namā
notiks LLKC mežu konsultāciju
pakalpojumu centra rīkots informatīvs seminārs, kurā MKPC Ludzas
biroja vecākais mežsaimniecības konsultants Ludvigs KARVELIS informēs par šādām tēmām:
* Pieteikšanās uz atbalstu „Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem” – plkst. 9:00;
* Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana) – plkst. 9:30;
* Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas
meža apsaimniekošanā – plkst. 10:00.
Kafijas pauze un diskusijas – plkst. 12:00.

Mājputnu turētāju ievērībai!
Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas
putnu saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu gripu,
Zemkopības ministrija aicina mājputnu turētājus šajā periodā izturēties atbildīgi.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ZM norāda, ka
šajā laika posmā svarīgi:
 lai saimniecības teritorijā netiek ienests savvaļas putna
līķis vai līķa daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai
priekšmets, kas var būt slimības izplatītājs;
 par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu
saslimšanu - samazinātu barības un ūdens patēriņu, mājputnu masveida bojāeju, akūtu asiņainu caureju, smakšanu, elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm - ziņot
Pārtikas un veterinārajam dienestam vai praktizējošam
veterinārārstam;
 iespēju robežās novērst mājputnu un savvaļas putnu (īpaši
ūdensputnu) saskarsmi;
 mājputniem neizbarot barību, kas iegūta mitrās pļavās,
ūdenstilpju un ūdenstilpņu tuvumā vai vietās, kur bijuši
migrējošie savvaļas ūdensputni.

Ir uzsākta Ciblas novada
Attīstības programmas
2019. - 2025. gadam izstrāde.
Ar topošo dokumentu var iepazīties novada pašvaldības
mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā Novads/ Attīstības
programma.
Līdz š.g. 15. maijam aicinām ikvienu iepazīties ar
Attīstības programmas projektu un aizpildīt aptaujas anketu,
izsakot savus priekšlikumus!
Jau vasarā — Attīstības programmas publiskā apspriešana.
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Pašvaldības budžets palielināts par gandrīz 110 tūkstošiem eiro
25. aprīlī notika kārtējā Ciblas no- nai Ezersalā, 2850 € – dzīvojamo māju
vada pašvaldības domes sēde. Tās remontiem Ciblā un Felicianovā);
darba kārtībā bija 17 jautājumi.
2 000 eiro – kāpņu remontam pie Felicianovas HES;
Pirmais tika skatīts jautājums par gro7 336 eiro – kultūras iestādēm (t.sk.
zījumiem pašvaldības budžetā. Pamat- 1656 € – kolektīvu vadītāju atalgojubudžets ieņēmumu daļā tika palielināts mam, saskaņā ar MK noteikumiem,
par 14 113 eiro, t.sk. valsts mērķdotāci- 2 000 € – Ciblas TN krēslu iegādei,
ja noteiktiem mērķiem (kultūrai, pie- 2250 € – Blontu TN elektroinstalācijas
maksām sociālajiem darbiniekiem, mērījumiem un skursteņu tīrīšanai,
audžuģimeņu uzturnaudai, ārstniecības 1030 € – Zvirgzdenes TN sintezatora
personu darba samaksai) – 6 580 eiro, iegādei);
finansējums projektam – 7 533 eiro.
32 751 eiro – izglītības jomai (t.sk.
Bez tam par 95 408 eiro palielināts nau15 000 € – pašvaldības līdzfinansējums
das līdzekļu atlikums budžetā uz gada
Ciblas vsk. stadiona pārbūvei, 3 000
sākumu.
eiro – tualešu remonts Ciblas vidusskoPašvaldības budžeta ekonomiste Zinalā, 3756 € – izglītības projekta realizāīda Pavlova skaidro, ka naudas atlikums
cijai Ciblas un Pušmucovas skolās,
vairāk kā 95 tūkstošu eiro apmērā uz
7525 € – finansējums Ezersalas palīgingada sākumu izveidojās, jo pašvaldības
ternātskolai);
budžets 2018. gadam tika apstiprināts
2000 eiro – autopiekabes iegādei Cibjau 2017.gada decembrī, kad vēl nebija
pilnībā zināmi visi 2017. gada ieņēmu- las un Līdumnieku pagasta pārvaldei.
mi (piemēram, ap 65 tūkst. IeIN pārpilde). Naudu, ar kuru tika papildināts
pašvaldības budžets, plānots izlietot gan
konkrētiem mērķiem (kam piešķirta
valsts mērķdotācija), gan projektiem,
gan daudziem remontiem mājokļos un
komunālajā saimniecībā.
Pamatbudžeta izdevumi tika palielināti par 109 521 eiro. Būtiskākie izdevumi:
10 000 eiro – kurināmā iegādei pašvaldības iestādēm;
4 000 eiro – remontiem novada pārvaldes ēkā Blontos (t.sk. 2 000 € – biroja telpas remontam, ko atbrīvoja
„Latvijas Pasts”, un 2 000 € – apkures
katlu remontam);
1 585 eiro – Feldšeru un vecmāšu
punktu telpu remontiem (300 € – Lucmuižas FVP kosmētiskais remonts, 910
€ – elektrokardiogrāfa iegāde Pušmucovas FVP);
4000 eiro – skolēnu nodarbinātības
projektam;
4000 eiro – ūdenssaimniecībai
(Lucmuižas un Felicianovas ūdens atdzelžošanas iekārtu ārkārtas remonti);
10 000 eiro – notekūdeņu apsaimniekošanai (attīrīšanas iekārtas izbūve Lucmuižā u.c.);
14 850 eiro – mājokļu apsaimniekošanai (t.sk. 10 000 € – elektroapgādes
sistēmas sakārtošanas darbu projektēša-

Ciblas PII vadītājas amatā
apstiprināta Elza Abramāne
Domes sēdē deputāti nolēma Ciblas
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
amatā iecelt Elzu Abramāni. Jau informējām, ka sakarā ar iepriekšējās Ciblas
PII vadītājas Valentīnas Rivčas nāvi,
pašvaldībai nācās izsludināt amata konkursu.
Ar pašvaldības izpilddirektores rīkojumu tika izveidota komisija, kas izvērtēja kopumā 4 pretendentu iesniegtos
dokumentus un uz konkursa trešo kārtu
– pārrunām tika uzaicināti 2 pretendenti. Komisijā darbojās Ciblas vidusskolas
direktore Sarmīte Leščinska, Pušmucovas pamatskolas direktora vietniece
Aija Jonikāne, Blontu PII vadītāja Gunta Stolere, pašvaldības juriste Kristīne
Nikolajeva un pašvaldības kancelejas
vadītāja Ināra Soprāne.
Komisija ieteica domei amatā apstiprināt līdzšinējo Ciblas PII pedagoģi
Elzu Abramāni. Viņa pēc izvērtēšanas
saņēma augstāko komisijas vērtējumu.

Domes sēdē tika apstiprināti
vairāki normatīvie dokumenti
Apstiprināts Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.

Apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.3
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Ciblas novadā”. Šie noteikumi nosūtīti
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai. Pēc saskaņošanas
tie
tiks
publicēti
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā
“Ciblas
Novada
Ziņas”
un
pašvaldības
mājaslapā internetā, kā arī izlikti
redzamā vietā pašvaldības ēkā un
pagastu pārvalžu ēkās. Noteikumi, kas
regulē sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā, tika
pieņemti vēl 2010. gadā, bet šajā laikā
ir notikušas izmaiņas Ministru Kabineta
noteikumos un citos normatīvajos
aktos, tāpēc bija jāsagatavo un jāpieņem
jauni pašvaldības Saistošie noteikumi.

Dažādi jautājumi
* Veiktas izmaiņas Administratīvās
komisijas sastāvā (sakarā ar tās locekles
Valentīnas Rivčas nāvi), tajā iekļaujot
Astrīdu Kozlovsku. Līdz ar to komisija
apstiprināta šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Agris Trukšāns, komisijas locekļi – Astrīda Kozlovska, Valentīna Trukšāne, Aija Bufala, Gunta
Stolere.
* Arī šogad, tāpat kā iepriekšējo gadus, pašvaldībā vērsies BJC „Rīgas
Skolēnu pils”, kas plāno jūlijā Zvirgzdenes pagastā, Ķīšukalnā, rīkot Jauno
arheologu pulciņa nometni. Domes sēdē
tika nolemts, ka pašvaldība var nodrošināt nometnes dalībnieku ēdināšanu
Blontu PII 3 reizes dienā. Finansējums
šim nolūkam tiks iedalīts no Rīgas pašvaldības.
* Skatīti 3 jautājumi par zemes nomu:
ar 1 personu lauzts līgums par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas
nomu (2,4 ha), bet ar 2. – noslēgts šī
zemes gabala nomas līgums; ar divām
personām pagarināti nomas līgumi.
* Izskatīti 5 privātpersonu iesniegumi
un atļauts no viņiem piederošiem nekustamajiem īpašumiem atdalīt zemes
vienības, piešķirt tām nosaukumu un
zemes lietošanas mērķi.
Domes sēdē skatīti arī citi jautājumi
(Nobeigums 4. lappusē)
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Pašvaldības budžets
palielināts par gandrīz
110 tūkstošiem eiro
(Nobeigums. Sākums 3. lpp.)

Maksa par atskurbtuves
pakalpojumu – 25 eiro
Domes sēdē š.g. 25. aprīlī tika nolemts noslēgt sadarbības līgumu ar Ludzas novada pašvaldību par atskurbtuves pakalpojumu sniegšanu. Starp Ludzas novada pašvaldību un biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts” ir noslēgts
līgums par šo pakalpojumu sniegšanu
Ludzā.
Atskurbtuvē nonāk arī Ciblas novada
iedzīvotāji. Par viņu atskurbināšanu
pašvaldība saņemt rēķinu. Saskaņā ar
sadarbības līguma nosacījumiem apstiprināta maksa EUR 59,08 par pakalpojumu vienai personai.
Vairāku gadu laikā pašvaldība ir saņēmusi daudzus rēķinus par novadā dzīvesvietu deklarējušu personu atskurbināšanu un nosūtījusi rēķinu šiem atskurbtuves klientiem, bet reti kurš tiem
šo rēķinu apmaksā, lai gan bieži nonāk
atpakaļ atskurbtuvē.
Lai tomēr panāktu, ka atskurbtuves
klienti kaut daļēji sedz izdevumus par
atskurbināšanas pakalpojumu, Ciblas
novada domes sēdē tika nolemts noteikt
25 eiro lielu maksu. Bet atlikušo pašizmaksa daļu nolemts segt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Jāpiebilst, ka nelielu daļu no kopējās
summas par atskurbtuves pakalpojumu
sedz īpaša dotācija no valsts budžeta.

Zveja tiesību
nodošana nomā
Domes sēdē lemts par zvejas tiesību
nodošanu nomā 2018. gadā:
2 personām – rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes
ezerā, iedalot katram 1 murdu;
14 personām – rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā, iedalot katram zvejas limitu
– 1 murdu;
IK „Edidei” – komerciālajai zvejai
Poguļankas strautā 0,1 km no Cirmas
ezera līdz 31.12.2020, iedalīts zvejas
limits – 1 zušķērājs;
IK „Pliči” – rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai Kurjanovas ezerā,
iedalīti 75 m no kopējā zivju tīklu limita.
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Aicinājums Baltā galdauta svētku rīkotājiem
1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Deklarāciju par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā
Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas
suverenitāti.
Mums ir viena lielā Brīvība – visai
Latvijai, svēta un balta. Par to esam
atbildīgi mēs visi, šīs zemes tauta. Un
katram no mums pieder daļa no tās –
personīga, savējā. Par to atbildīgs katrs
pats, lai tā lielā nezustu vējā.
Vai atbildība par Brīvību kāds spaidu
darbs? Nē! Tas patīkams pienākums, ko
veicot jutīsies ieguvis. Tāpat kā dārzs,
kas priecē un pabaro tāpēc, ka ravēji,
laistīji un sargāji no kaitēkļiem. Tā darījām līdz šim, tā turpināsim rīt.
Jo Brīvība sargā mūs, un mēs sargājam Brīvību.
Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades birojs aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai – vienai no
būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas
simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes,
draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki
rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu
cienastu, katrs pievieno galdam un kopīgajām sarunām savu devumu, kopīgi
radot svētku izjūtu. Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošana bija rezultāts
konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai un
drosmei.
Vienotās svinībās aizsāksim mūsu
Brīvības mēneša svētkus, kad aicinām
ikvienu Latvijas iedzīvotāju īpaši apzināties savas un mūsu valsts brīvības
vērtību, ienesot svinības ikvienā mājā

un pilsētā, kā arī izmantot iespēju apmeklēt kādu no Brīvības mēneša norisēm (vairāk informācijas: https://
lv100.lv/briviba).
Rīkojot Baltā galdauta svētkus, iesakām pievērst uzmanību šādiem
akcentiem:
• kopīga galda klāšana un svinēšana
par godu Latvijai kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un ārzemju draugiem, kolēģiem, jauniepazītiem cilvēkiem pagalmā, kopienas publiskajā telpā vai jebkur citur;
• balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements;
• kopābūšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos
par 1990. gada 4. maiju, par iegūtās
brīvības nozīmi, savas apkaimes nozīmīgāko notikumu un personību godināšana;
• senu tradīciju, nemateriālā, t. sk.
kulinārā mantojuma apzināšana un godā
celšana, atrodot jaunas kopīgu vērtību
apliecinājuma izpausmes;
• norišu dokumentēšana, gan pašiem
radot foto, audio un video stāstus, gan
uzrunājot medijus, lai saglabātu liecības
par mūsu laika 4. maiju, atmiņas par
1990. gada 4. maiju; dalīties ar tām
sociālajos tīklos ar tēmturiem #LV100
#briviba.

Lepojies ar svētkiem! Piesaki savu Baltā galdauta svētku norises vietu digitālajā
kartē, kas tapusi sadarbībā ar pasākumu platformu
Kurp.es: lv100.lv/programma/kalendars/balta-galdauta-svetki-2018/.
Pēc pasākuma lūdzam foto, video un stāstus (izmantojot failu apmaiņas vietnes),
norādot arī iesaistīto cilvēku skaitu, sūtīt uz epastu: baltagaldautasvetki@km.gov.lv.
Gunta Klismeta,
“InfoLOGS” redaktore
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Par veselības veicināšanas projektam nepieciešamajiem datiem
Cienījamie novada iedzīvotāji!
Ciblas novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības 2014.
- 2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda
9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei" projektu Nr. 9.2.4.2/16/
I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”,
kura ietvaros Jums, Jūsu bērniem, tuviniekiem ir iespēja bez
maksas apmeklēt lekcijas, seminārus, fiziski aktīvas nodarbības, nometnes veselības veicināšanas pasākumos un slimību
profilakses pasākumos, ko organizē pašvaldība.
Par katru pasākumu pašvaldība informē pirms tā savā mājaslapā un informatīvajā izdevumā, kā arī masu medijos –
radio un presē.
Katrā pasākumā ir nepieciešams aizpildīt dalībnieka anketu. Tas nepieciešams, jo, kā jebkuram projektam, arī šim
veselības veicināšanas projektam ir noteikti sasniedzamie
rādītāji. Bez tiem finansējums nav pieejams. Minētajā veselības veicināšanas projektā pašvaldība plāno iesaistīt vismaz
589 iedzīvotājus, kas apmeklējuši kādu no projekta aktivitātēm.
Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto kārtību, lūdzam pasākumos aizpildīt anketu, kurā norādāmi personas dati par Jums vai Jūsu bērnu – vārds, uzvārds,
personas kods. Bez tam ar zīmi X nepieciešams atzīmēt, ja
pasākumu apmeklējusī persona atbilst kādam no apgalvojumiem:
* dalībnieks ir bezdarbnieks,
* dalībnieks ir ar invaliditāti,
* dalībnieks ir no trūcīgas un / vai maznodrošinātas ģimenes,
* dalībnieks dzīvo lauku teritorijā ar blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz km2,
* dalībnieks ir bērns.
Skaidrojam, ka datu, tostarp sensitīvo datu, ievākšana, apstrāde un uzglabāšana atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, attiecīgi:
Personas datu turētājs ir Ciblas novada pašvaldība.
Personas datu apstrādes vieta ir Ciblas novada pašvaldība,
„Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: 2016. gada 17.

maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 "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"un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi" 66.2. apakšpunktā noteiktais,
ka pašvaldībām ir pienākums uzkrāt datus par mērķa
grupām (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar
iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki,
personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni) atbilstošo atbalstu saņēmušo unikālo personu skaitu.
Iespējamie personas datu saņēmēji ir Eiropas Savienības
fondu administrējošās iestādes – Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (sadarbības iestāde), Veselības ministrija (atbildīgā
iestāde).
Anketās savāktie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi projekta iznākuma rādītāja uzskaitei, šie dati būs pieejami Ciblas novada pašvaldībai un minētajām Eiropas Savienības fondu administrējošām iestādēm un nevar tikt izmantoti
citiem mērķiem.
Anketēšanu nodrošina pašvaldība.
Vēršam uzmanību, ka personas datu uzskaite ir svarīga
Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu izvērtējumam un mērķu
sasniegšanai visā Latvijā kopumā, jeb 500 tūkstoši unikālie
iedzīvotāji, kas piedalījušies veselības veicināšanas pasākumus un 100 tūkstoši unikālie iedzīvotāji, kas piedalījušies
slimību profilakses pasākumos, līdz ar to mēs ļoti ceram, ka
Jūsu dēls/meita piedalīsies šajos pasākumos.
Aicinām būt aktīviem un piedalīties novada rīkotajos pasākumos!

Latvāņu izplatība jāierobežo, tos appļaujot

Ieteikums: pret latvāni – ar sāli

Ciblas novada pašvaldība lūdz zemju īpašniekus un apsaimniekotājus aktīvi iesaistīties
latvāņu izplatības ierobežošanā.
Ar latvāņiem aizaugušās platības veģetācijas
periodā jāpļauj divas vai trīs reizes, neļaujot
tiem uzziedēt. Veicot pļaušanu, ir jāievēro
piesardzības pasākumi. Lūdzam līdz 20. jūnijam (un vēlreiz līdz 1. septembrim) nopļaut ar
latvāņiem aizaugšās teritorijas savā īpašumā.
Ir svarīgi neļaut tiem ziedēt, nogatavināt sēklas un šādā veidā izplesties arvien
jaunās teritorijās. Ciblas novadā latvāņi aug gandrīz 30 ha platībā. Pārsvarā
Zvirgzdenes pagasta Seļekovā un Lucmuižā. Nedaudz — Pušmucovas pagastā.
Pārsvarā ar latvāņiem aizaugusi privātā zeme. No domes īpašniekiem regulāri
tiek izsūtītas vēstules ar lūgumu sadarboties un cīnīties pret latvāņu izplatību,
appļaujot platības.

Kādudien piezvanīja Alma no Kārsavas
novada, kura radioraidījuma mudināta
pastāstīja par savu pieredzi, cīnoties ar
latvāņiem.
Vairākas reizes viņai veiksmīgi ir izdevies iznīcināt šo augu, to nopļaujot un
aplejot ar sālsūdeni. Tas gan jādara sausā
laikā. Sāls koncentrācija: uz spaini ūdens
– 1 kg sāls.
Ciblas novadā visai prāvas platības
aizaugušas ar latvāņiem. Un daudzviet
cilvēki neatlaidīgi mēģina šo invazīvo
augu iznīcināt. Iespējams, Almas ieteikums var palīdzēt.
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„EversS” – Eversmuižas sieviešu latvisko deju kopa
Jau piecus gadu Ciblas Tautas namā vismaz reizi nedēļā uz mēģinājumiem sanāk cienījamas kundzes un
jaunas meitenes, kuras vieno vēlēšanās dejot. Viss sākās Jāzepa dienā
2013. gadā. Vairākām ciblānietēm
apnika vakaros nīkt mājās. Tobrīd
Felicianovas sporta hallē bija organizēta vingrošana, bet viņām nederēja
nodarbību laiks un attālums arī…
Nolemts, ka jāsāk pašām un kaut kas
lustīgs! Tā 5 gadus senus notikumus
atceras Anda Sprūža, deju kopas
„EversS” vadītāja.
Anda pati tautiskās dejas dejo kopš
mācībām Ciblas vidusskolas 2. klasē,
toreiz – deju kolektīvā „Kamolītis”. Arī
dzīvodama Elejā, Anda iesaistījās vietējās vidusskolas „Tracī”, tad studiju laikā Rēzeknē – „Dzigā”. Bijis posms, kad
dejots Pušmucovas TN „Mārā”, ar to
izdzīvoti lielie Dziesmu un deju svētki.
Līdz ar Andu „Mārā” dejoja arī viņas
māsa Kristiāna un māsīca Aleksandra.
Tagad viņas ir „EversSā”.
Deju kopā „EversS” šajā sezonā dejo
15 dalībnieces. Ir izveidojies ļoti stabils
kodols, bet nāk klāt arī jaunas dejotājas.
Būtiski, ka „EversSā” apvienojušās
dažāda vecuma sievietes, faktiski trīs
paaudzes: meitas, mātes, vecmāmiņas.
Pirmā deja, ko ciblānietes apguva,
bija „Viņš bučojis man’”. Tā bija
meiteņu/sieviešu deja, ko Anda bija
dejojusi „Tracī”. Bet bija nedaudz jāpārveido, lai būtu atbilstošs vēstījums
arī vecākās paaudzes dejotājām.
Runājot par repertuāru, Anda atzīst,
ka izdodas atrast gatavu horeogrāfiju,
bet bieži vien jauna deja veidojas mēģinājumu laikā – arī visām „EversSa”
dalībniecēm kopīgi spriežot, kā būtu
labāk. Pēdējo divu gadu laikā Andai
kļuvis
vieglāk
veidot
savam
„EversSam” atbilstošu horeogrāfiju, jo
viņa jau zina katras dejotājas spējas un
intereses. Un tā top dejas, kur ir iespējams jaunajām meitām strauji un sprigani izdancoties, bet vecākajām cēli uzturēt noskaņu. Ir arī īpaši katrai dejotāju
grupai veidotas dejas. Deju kopai
„EversSs” nav sava muzikanta, tiek
izmantoti dziesmu ieraksti. Visas dejotājas, īpaši Kristiāna, cenšas piedāvāt
„EversSam” atbilstošu mūziku, ja tādu
ir sadzirdējušas.
Anda atzīst, ka ļoti jauki esot gatavoties sieviešu deju kopu festivālam
„Spīganu dejas ezeru atspulgā” Gaiga-

lavā, jo tam kopš sezonas sākuma tiek
apgūtas konkrētas dejas. Pērn „EversS”
ar labiem panākumiem debitēja šajā
festivālā, un viena no Andas dejām tika
iekļauta šī gada repertuārā. Katram
„Spīganu” saietam tiek sastādīta programmas ar obligāti apgūstamajām dejām.
Andai nav deju horeogrāfa izglītības,
viņa balstās uz savu pieredzi un arī uz
dejotāju entuziasmu. Anda ir apguvusi
mājturības/mājsaimniecības un biznesa
ekonomikas pamatu skolotājas specialitāti, kas, viņasprāt, palīdz vadīt kolektīvu un to popularizēt.
– Es ļoti cenšos noturēt „EversSu”
latviešu tautiskās dejas tradīcijās, –
atzīst Anda. – Ļoti daudzi sieviešu deju
kolektīvi Latvijā ir pievērsušies tā saucamajām „Eiropas dejām”. Darbojas
ļoti daudzas Eiropas senioru deju grupas un līnijdeju kolektīvi. Mums gribas
saglabāt latvisko. Arī skatuves tērpi
mums ir atbilstoši.
Dejotājām, kas kolektīvā ir kopš tā
dibināšanas, tagad ir jau trīs skatuves
tērpu komplekti. Sākumā dejotājas uzstājās ar tādām blūzēm un tādiem tautiska stila svārkiem, kādi kurai bija pieejami. Tad darināja zilos brunčus – atšķirīgus jaunām meitām un sievām. Pērn
pašvaldība, realizējot LEADER projektu, arī „EversSam” sarūpēja jaunus latviešu tautas tērpus – ļoti pareizus un
skaistus! Tas ir būtiski, veidojot kolektīva tēlu.
Uz jautājumu par sapņiem, Anda
Sprūža atbild: – Lielie Dziesmu un deju
svētki. Tajos šobrīd nav iespēju piedalīties sieviešu deju kopām, bet mēs noteikti varētu! Un tas būtu ļoti skaisti!

To vislabāko no „EversSa” repertuāra
bija iespējams redzēt kolektīva 5 gadu
jubilejas sarīkojumā, uz kuru bija ieradušies daudzi ciemiņi – draugi, ko
„EversS” ir iepazinis kopējos pasākumos visā Latvijā.
Par jubilejas koncertu stāsta Ciblas
TN vadītāja Sandra Beļavska:
– 21. aprīlī ar brīnišķīgu koncertu
"Večerinka Eversmuižā" tika svinēta
Ciblas TN deju kopas "EversS" piecu
gadu jubileja I daļā "EversS" izpildījumā redzējām septiņas dejas. II daļā uzstājās draugi: Malnavas VPDK
"Jedritvai" (vad. Agnese Medne), Malnavas koledžas JDK "Malnava" (vad.
Agnese Medne), Blontu DK "Kaprīzes" (vad. Dainis Jezupovs), Zvirgzdenes folkloras kopa "Saime" (vad.
Valentīna Ruciņa), Pildas TN līnijdeju
grupa "Soli pa solim" (vad. Svetlana
Duzinkeviča), Baltinavas DK "Gaspaža" (vad.Irēna Kaša), JDK "Dziga" no
Rēzeknes (vad. Inga Drele), Mežvidu
līnijdeju grupa "Chilli Cha Cha" (vad.
Anita Turlaja) un Mežvidu VPDK
"Bitīt matos" (vad. Anita Turlaja). Liels
paldies par ieguldīto darbu pasākuma
organizēšanā un norisē "EversS" vadītājai Andai Sprūžai un ikkatrai dejotājai!
Paldies visiem koncerta dalībniekiem
un skatītājiem par kopā būšanu koncertā "Večerinka Eversmuižā"!
Tuvākās nozīmīgās „EversSa”
uzstāšanās plānotas 4. maijā
Pušmucovas Tautas namā – Ciblas
novada Baltā galdauta svētkos un
jūnija sākumā Gaigalavā – ceturtajā
sieviešu deju kopu festivālā „Spīganu
dejas ezeru atspulgā”.
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Kristiānas Manukinas „Atmoda” – Ciblas Tautas namā
Ciblas Tautas namā ir skatāma Kristiānas Manukinas
mākslas darbu izstāde „Atmoda”. Tās atklāšana notika
15. aprīlī.
Kristiānas saknes ir Ciblā. Te viņa gājusi skolā, te itin
bieži atbrauc uz mātes mājām, uz mēģinājumiem deju
kopā „EversS” un citiem pasākumiem.
Māksla Kristiānas dzīvē ienāca skolas gados, kad zīmēšanas skolotājs Jānis Beitāns mudināja meiteni stāties Jura
Soikāna Ludzas Mākslas skolā. Paskatījusies, kā šajā skolā
veicas vecākajai māsai Anda, arī Kristiāna sāka apgūt dažādas zināšanas Floristikas nodaļā, pedagoģes Ausmas Probukas klasē.
Kristiāna atzīst, ka pēc mākslas skolas absolvēšanas šajā
virzienā vairs tik bieži nedarbojās. Bet iegūtās zināšanas un
interese saglabājās. Pēc Ciblas vidusskolas absolvēšanas
Kristiāna iestājās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātē, studiju virzienā “Mākslas”,
profesionālā bakalaura studiju programmā “Interjera dizains”. To studējot, atkal saskārās ar zīmēšanu, gleznošanu
un skicēšanu. 2. kursā Kristiāna izmantoja iespēju iesaistīties
ERASMUS+ programmā un 5 mēnešus studēja zīmēšanu,
gleznošanu un skicēšanu Kauņas koledžā. Tā bija ļoti vērtīga
skola. Nu jau Kristiāna ir ieguvusi bakalaura grādu un studē
RTA maģistratūrā. Viņa ir izvēlējusies Grafiskā dizaina kursu, lai apgūtu ko jaunu.

Izstādē „Atmoda” Kristiāna iekļāvusi tieši maģistrantūras
studiju laikā un vairākus bakalaura studiju laikā tapušos darbus. Nosaukums izvēlēts, atspoguļojot ceļu mākslā –

Brīdis pēc izstādes atklāšanas. Kristiāna ar savējiem—
māti Maiju Manukinu un māsu Andu Sprūžu.

pēc Ludzas Mākslas skolas absolvēšanu iestājusies pauze,
bet ar studijām Rēzeknē nākusi radoša atmoda, mākslinieciskie talanti modušies jaunām izpausmēm.
Nākamā gada sākumā Kristiāna iegūs profesionālo maģistra grādu dizainā. Iespējams, mākslas studijas viņa turpinās
doktorantūrā. Pašreiz paralēli studijām Kristiāna Manukina
ir sākusi dizainera profesionālās gaitas. Viņa ir reģistrējusi
savu uzņēmējdarbību, sadarbojas arī ar vairākiem uzņēmumiem, veido interjera projektus, rasējumus mēbelēm, plakātus un afišas un daudz ko citu.
Jauniešiem Kristiāna novēl dzīvē tomēr izvēlēties darīt to,
kas interesē, un būt pateicīgiem par to, kas noticis, novērtēt
arī vietējās skolās gūtās zināšanas. Viņa atzīst, ka pēc Ludzas Mākslas skolas absolvēšanas nav spējusi novērtēt visu
to, ko apguvusi, bet nākamajos gados atklājusi, cik vērtīgas
bija mākslas jomā gūtās pamatzināšanas un pedagogu dotās
vērtības. Kristiāna ir pateicīga savam pirmajam zīmēšanas
skolotājam Jānim Beitānam, kurš rosināja attīstīt talantu un
nodarboties ar mākslu, kurš iemācīja pašus pamatus mākslā,
vienmēr mudināja un ticēja Kristiānas spēkiem.
Kristiānas paldies – arī vecākiem: – Pateicoties viņu pacietībai, neatlaidībai un atbalstam, esmu kļuvusi par tik radošu
cilvēku. Esmu pateicīga arī Ludzas Mākslas skolas skolotājiem, kuri katrs iemācīja un parādīja mākslas izpausmes
daudzveidību. Protams, – arī asociētajam profesoram Vladislavam Pauram par sniegtajām jaunajām zināšanām, radošo
pieeju mākslā bakalaura studiju kursa ietvaros zīmēšanā,
gleznošanā un skicēšanā, un lektorei Diānai Apelei, kurai
pateicoties esmu ar tik lielu aizrautību pievērsusies grafiskajiem darbiem. Tieši Diāna Apele ir ielika pamatus grafiskajā
mākslā, iemācot un vēl jo projām mācot man dažādas grafisko darbu tehnikas.
Lielu paldies Kristiāna saka Ciblas TN direktorei Sandrai
Beļavskai par atbalstu un tik vienreizēju iespēju. Paldies ir
abpusējs, jo savukārt Sandra pateicas Kristiānai par piedāvāto iespēju izstādīt darbus Ciblas TN.
Jāpiebilst vienīgi, ka izstādes „Atmoda” atklāšanu kuplināja Riharda Gucāna spēlētā akordeona skaņas un Rūtas Rutkas runātā dzeja.

Aicinām apmeklēt Kristiānas Manukinas mākslas
darbu izstādi „Atmoda”, kas Ciblas Tautas namā
būs skatāma līdz 15. maijam.
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Paziņojums bērnu vecākiem

„MŪSU TALANTI - 2018”.
Svētki notiks 12. maijā plkst. 16:00 Ciblas TN.
Līdz 7. maijam pašvaldība gaidīs pieteikuma
anketas
no Ciblas novada bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem,
kuri dzied, lasa dzeju, spēlē kādu mūzikas instrumentu, žonglē
vai ir jebkāda cita veida talanta īpašnieki, kuru sniegumu iespējams atspoguļot koncertprogrammas priekšnesumā.
Pieteikuma anketas var saņemt pagastu tautas namos vai
izdrukāt no Ciblas novada mājas lapas (www.ciblasnovads.lv).
Plašāka informācija, kā arī Pieteikuma anketa – Nolikumā.
Tālr.29285284.

Lūdzam ļoti savlaicīgi – līdz 30. maijam pieteikt
bērnus Blontu PII jaunajam mācību gadam.
Uzņemam bērnus no pusotra gada vecuma.
Dārziņā ir diennakts grupiņa (no pirmdienas līdz
piektdienai).
Pašvaldība nodrošina bezmaksas uzturēšanos un
ēdināšanu, kā arī autobusu bērnu nogādāšanai uz
dārziņu un atpakaļ.
Tālr. uzziņām – 29 230 090.
Blontu PII vadītāja Gunta Stolere

Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti
Ludzas Novadpētniecības muzejā
19. maijā notiks
Starptautiskās akcijas
"MUZEJU NAKTS 2018"
pasākums
"Iešūposim labu noskaņojumu".
Programma:
20.00 – Isnaudas amatierteātra izrāde "Pašu
audzināts" pēc J. Alunāna lugas motīviem.
21.00 – Izstādes "Iedvesmas šūpulī" atklāšana.
21.30 – Zaļumballe un radošās darbnīcas.

12. aprīlī notika Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde "Latviešu tautas dziesmas
ilustrējums", kurā piedalījās 1. – 12. klašu skolēni. No Ciblas vidusskolas – 8, no Pušmucovas pamatskolas – 3 skolēni.
Godalgotās vietas ieguva:
II v. – Anita Daudiša (Ciblas vsk. 2. kl., pedagoģe Inta
Terentjeva),
III v. – Iļja Kairovs (Pušmucovas psk. 2. kl., ped. Ilona
Malaka) un Inta Seimuškina (Ciblas vsk. 6. kl., ped. I. Terentjeva);
Atzinību – 3 Ciblas vsk. pedagoģes I. Terentjevas audzēkņi: Lāsma Leicāne (3. kl.), Vlada Seimuškina (8. kl.) un Jānis Kalvāns (9. kl.).

Fonda 1836 šī gada gājiens – arī Ciblas novadā
Latvijas simtgades svinību ietvaros fonds 1836 jau trešo gadu aicina ikvienu doties nedēļas nogaļu pārgājienos
apkārt Latvijai un šī gada gājienu sezonu uzsāks Leišmalītē.
2018. gada sezonā plānoti deviņi divu dienu gājieni gan
Leišmalītē, gan Piejūras, gan Ziemeļmeitas, gan Māras ceļā.
Pārgājienu mērķis ir ne tikai aktīvi pavadīt brīvo laiku, bet
arī iepazīt Latviju, tās dabu un kultūrvēsturiskās vērtības.
Katras dienas noslēgumā ir plānoti nelieli koncerti un kopēja
vakarēšana visiem gājiena dalībniekiem. Pārgājieniem var
pieteikties gan individuāli, gan grupās. Pieteikšanās fonda
1836 mājaslapā - http://1836.lv/gajienu-plans/
2018. gada 1836 gājienu plānoti:
28., 29. aprīlī Auces novadā goo.gl/dZbRvn
5., 6. maijā Grobiņas novadā
12., 13. maijā Ciblas novadā
19., 20. maijā Rundāles novadā
26., 27. maijā Tērvetes novadā
2., 3. jūnijā Alojas novadā
9., 10. jūnijā laivu brauciens un gājiens Vecumnieku novadā
16., 17. jūnijā Rojas novadā

* Detalizēts gājienu plāns būs
pieejams nedēļu pirms katra
gājiena, jautājumu gadījumā,
sazināties ar 1836 organizāciju.
21. jūnijā aicināsim pievienoties akcijā “Izgaismo Latvija”,
lai atklātu 1836 ceļu apkārt Latvijai un noietu savu sirds kilometru.
Par godu Latvijas simtgadei fonds "1836" veido tūrisma
maršrutu apkārt Latvijai, kas būs aptuveni 1836 kilometru
garumā pa sauszemes robežu.
Tūrisma ceļš "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" plānots kā
dāvana Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē. Tūrisma ceļš apkārt Latvijai sadalīts četros simboliskos posmos:
Piejūras ceļš – no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļš –
no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras ceļš – no Mārkalnes līdz
Demenei un Leišmalīte – no Demenes līdz Nidai. Leišmalītes posms ir 571 km garš un tā gājienus organizē Imanta
Ziedoņa muzejs.
Kontaktinformācija:
Aija Bernāte, Māras ceļa koordinatore
(aija@1836.lv/ + 371 26354241)
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