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Ar aktivitāti vides konkursos iegūtas lieliskas balvas
Šajā izdevumā:
11 skolēniem
nodrošināts darbs
vasaras brīvlaikā

2

Dome apstiprināja
gada pārskatu

3

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par
novada attīstību

4

Turpinās “Dabas
skaitīšana” arī
Ciblas novadā

5

Izglītības iestādēs
vākta makulatūra

6

Līdumniekos Taureņu lidojums
Kurjanovā - Osoka

7

Meklējam muzicējošas ģimenes!

8

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un
plkst. 18:05
(atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada
ziņas”.
Esiet ar savu
pašvaldību,
klausoties Latgales
Radio — 103.0 FM!

Pušmucovas pamatskolas skolēni un Ciblas vidusskolas 8. un 11. klases
audzēkņi 25. maijā piedalījās ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKOS „Latvijas
Valsts mežu” dabas parkā Tērvetē. Mūsu skolēni šo iespēju saņēma, pateicoties
tam, ka šajā mācību gadā piedalījās konkursos.
Foto — no http://www.zalajosta.lv

Ciblas vidusskolas 8. un 11. klase ar
lieliskiem rezultātiem piedalījās Zemkopības ministrijas konkursā ―Mūsu mazais
pārgājiens 2018‖. Abas Ciblas vidusskolas klases savās vecuma grupās ieguva
2. vietu (konkursam tika iesūtīti 46 darbi,
tajā skaitā 5. - 9. klašu grupā – 10 darbi,
10. - 12. klašu un profesionālo izglītības
iestāžu grupā – 5 darbi).

Pušmucovas pamatskola organizācijas ―Zaļā josta‖ izlietoto bateriju vākšanas konkursā ―Tīrai Latvijai!‖ savāca
55 kg bateriju (konkursā piedalījās 335
izglītības iestādes no visas Latvijas, kopumā tika savāktas 35,3 tonnas bateriju).
(Nobeigums 6. lappusē)

Augustā pensionāriem — ekskursija uz Daugavpili
Ciblas novada Sociālais dienests pensionāriem, kuru dzīvesvieta
deklarēta novada teritorijā, organizē ekskursiju uz Daugavpili.
Brauciena laikā būs iespēja apskatīt vairākas interesantas vietas pilsētā — triju
baznīcu kalnu, cietoksni u.c.. Ekskursija
notika šī gada augusta sākumā.
Aicinām pensionārus savlaicīgi sazināties
ar sociālajiem darbiniekiem pagastos.
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Ar 11 jauniešiem tiks slēgti līgumi par darbu vasaras brīvlaikā
Arī šogad Ciblas novada pašvaldība
organizē nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā tās teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem jauniešiem
vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas
mācās vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs.
Līdz 18. maijam pašvaldībā pieteikumu iesniedza 16 jaunieši, līgumi tiks
slēgti ar 11. Pušmucovas pagastā – 3
(jūlijā), Zvirgzdenes pagastā – 2 (jūlijā
un augustā), Līdumnieku pagastā – 1
(augustā), Ciblas pagastā – 5 jaunieši (2
jūnijā un jūlijā, 1 augustā). Blontu pagastā jaunieši darbam vasarā nepieteicās. Savukārt Ciblas pagastā pieteicās
10 jaunieši. Katrā novada pagastā bija
iecerēts skolēniem dot 2 darba vietas,
bet, ja kādā pagastā jaunieši neizmantos
darba iespējas un pasākumam nepieteiksies, tad šīs vietas tiek atdotas citiem pagastiem proporcionāli pieteikumu skaitam.
Skolēnu pieteikumus vērtēja un lēmumu pieņēma pašvaldības izveidota komisija.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek organizēts divos apakšpasākumos. Tā kā zema bija uzņēmēju aktivitāte, piedāvājot darba vietas jauniešiem, 1. apakšpasākumu Ciblas novada
pašvaldība organizē sadarbībā tikai ar
IK „Lanas 777‖, kas augustā nodarbinās
vienu jaunieti. Skolēnam par pilnu nostrādāto darba laiku noteikta atlīdzība –
430 EUR mēnesī, to darba devējam
atlīdzinās pašvaldība, darba devējam
jāmaksā tikai VSAOI.
2. apakšpasākumu Ciblas novada pašvaldība organizē sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ludzas
filiāli. Tajā tiks nodarbināti 10 jaunieši,
viņiem par pilnu nostrādāto darba laiku
noteikta atlīdzība – 450 EUR mēnesī,
no tiem 235 eiro un VSAOI – pašvaldība, 215 eiro – NVA (valsts līdzfinansējums). Skolēni strādās pagastu pārvaldēs, pamatā teritoriju labiekārtošanas
un tamlīdzīgos darbos.
Skolēnu nodarbinātības pasākuma
koordinatora pienākumus pašvaldībā
veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

Skolās — mācību gada noslēgums
Tradicionāli mācību gada noslēgumā īpašos sarīkojumos Ciblas novada
pašvaldības vispārizglītojošajās skolās tiek godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni un viņu pedagogi.
Mācību gada noslēguma pasākumi:
Ciblas vidusskolā – 31.maijā pl. 11.00,
Pušmucovas pamatskolā – 30. maijā
plkst. 9.00 skolas zālē;
31. maijā pl. 9.00 – Sv. Mise Pušmucovas baznīcā, pl. 10.00 – klases stundas.
Aicinām skolēnu vecākus piedalīties
mācību gada noslēguma pasākumos!
No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirts 2801
eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem – 461 eiro, Ciblas
vidusskolas audzēkņiem – 2340 eiro.
Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un
sacensībās, ir izstrādāta Ciblas novada
pašvaldībā pirms vairākiem gadiem.
Naudas balvas summējās par visiem
sasniegumiem: par sekmīgu piedalīša-

nos mācību priekšmetu olimpiādēs, par
sasniegumiem ārpusstundu konkursos,
pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Īpašas balvas saņem skolēni, kuru
vidējā atzīme liecībās ir visaugstākā.
Nominācija „Visvislabākais mācībās‖ –
50 eiro balva:
Arvis Šmats, Ciblas vsk. 12. kl. (9,94
balles),
Madara Domarka, Pušmucovas psk.
9.kl. (9,44 balles),
„Vislabākais mācībās” – 30 eiro balva:
Antra Toporkova, Ciblas vsk. 6. kl.
(9,86 balles),
Odrija Mironova, Pušmucovas psk.
6.kl. (9,07 balles),
„Labākais mācībās” – 20 eiro balva:
Sanda Augustova, Ciblas vsk 7. kl.
(9,40 balles),
Aurēlija Aleksa Puļa, Pušmucovas
psk. 6. kl. (8,71 balle),
„Labākais sportā” – 30 eiro balva:
Kristiāns Punculs, Ciblas vsk. 12. kl.
Roberts Dovgiallo, Pušmucovas psk.
9. kl..

Ezersalas internātpamatskolā:
30. maijā notiks Mācību gada noslēguma pasākums un vecāku sanāksme.
5. jūnijā profesionālās pamatizglītības izglītojamie kārtos centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

2. lappuse

Izsludināti pašvaldības
projektu konkursi
Ciblas novada pašvaldība arī 2018.
gadā rīko projektu konkursu
„Jaunieši novadam 2018” un Jauno
uzņēmēju biznesa ideju konkursu.
Projektu
konkursā
―JAUNIEŠI
NOVADAM 2018‖ paredzēts 2500 eiro
liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt līdz 500 eiro lielu summu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c.. Uz finansējumu var
pretendēt jaunietis vai jauniešu grupa,
kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā
no 18 līdz 29 gadiem. Projektam jāuzlabo pašvaldības infrastruktūra vai/un
sociālā joma, tam jābūt publiski pieejamam, to jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem. Pieteikums jāiesniedz līdz 8. jūnijam. 12. jūnijā konkursam iesniegtie
projekti tiks vērtēti komisijas sēdē, kur
projekta ideja būs jāprezentē.
JAUNO UZĽĒMĒJU BIZNESA
IDEJU KONKURSĀ iesniegtajiem
projektiem tiks piešķirts Ciblas novada
pašvaldības līdzfinansējums. Vienam
projektam pieejamais finansējums –
līdz 1500 eiro. Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas
Ciblas novadā tiks realizēti 2018. gada
laikā. Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategorijas nosacījumiem un kuru juridiskā
adrese ir reģistrēta Ciblas novadā vai
fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt
saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Ciblas novadā. Projektu
pieteikumus pieņem līdz 2018. gada 15.
jūnijam.
Projektu
pieteikumus
var
iesniegt personīgi pašvaldības domē
Blontos vai pa pastu, uz aploksnes
norādot „Projektu konkursam „Jaunieši
novadam 2018‖‖ vai „Jauno uzņēmēju
biznesa ideju konkursam‖ (adrese:
„Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706).
Tālrunis uzziņām — 65700844.
Abu konkursa nolikumu, projektu
pieteikuma veidlapu un informāciju par
konkursa norisi var saņemt pašvaldības
Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē
vai pašvaldības mājas lapā internetā
www.ciblasnovads.lv
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Kārtējā domes sēdē lemtais
Ciblas novada pašvaldības kārtējā
Grants ceļu pārbūvei
domes sēde notika 24. maijā. Būtiskānepieciešams aizņēmums
kie no tajā skatītajiem jautājumiem:
Deputātiem bija jālemj par nepieciepašvaldības gada pārskata par 2017.
gadu apstiprināšana un lēmums aiz- šamību aizņemties Valsts kasē, lai realiņemties finansējumu Valsts kasē paš- zētu pašvaldības grants ceļu pārbūves
projektu. Domes sēdē par šo jautājumu
valdības grants ceļu remontam.
ziņoja budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova: – Lauku atbalsta dienestā (LAD)
Apstiprināts gada pārskats
tiek apstiprināts projekts, darbi uzsākti.
Par gada pārskatu deputātiem ziņoja Bet to veiksmīgai pabeigšanai nepieciepašvaldības galvenā grāmatvede Inta šams aizņēmums.
Piraga. Pašvaldības gada pārskats par
Ciblas novada pašvaldība 2018. gadā
2017. gadu Valsts kasē iesniegts š.g. 26. iesniedza projektu Valsts un Eiropas
aprīlī. To gatavoja pašvaldības grāmat- Savienības
atbalstītā
pasākumā
vedības speciālisti. Pozitīvu atzinumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjautam sniedza neatkarīgs revidents – SIA nošana lauku apvidos‖. Ar Ministru
„Nexia Audit Advice”, kas veica finan- kabineta 2015. gada 18. augusta noteišu pārskata revīziju.
kumiem Nr. 475 katrai lauku pašvaldīGada pārskatā ir fiksēts Ciblas novada bai ir noteikts pieejamais atbalsta appašvaldības finansiālais stāvoklis 2017. mērs, Ciblas novadam – 710 000 eiro.
gada 31. decembrī, pašvaldības darbī- Šāds atbalsts noteikts, ņemot vērā novabas finanšu rezultāti un naudas plūsma da kopējo grants ceļu kopgarumu, reģisgadā. Būtiskākie skaitļi: bilance – trēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu
7 264 768 eiro, tajā skaitā pašu kapitāls un laukaugu platības.
– 6 737 350 eiro, kredītsaistības
Ciblas novada pašvaldības projekta I
(salīdzinoši nelielas, pārsvarā īstermiņa kārtā plānots veikt būvdarbus uz trim
saistības) – 527 418 eiro. Kopējais ieņē- ceļu posmiem:
mumu apjoms pamatbudžetā pārskata
Pušmucova – Zujeva (P 3) 1,784 km
periodā – 3 087 139 eiro, tie par garumā, sākot no Pušmucovas ciemata
150 000 eiro ir pārsnieguši izdevumus. robežas;
Ieņēmumi speciālajā budžetā
–
Lucmuiža – Kaļvi (Z-7), 0,726 km
172 tūkst. eiro, izdevumi – 185 tūkst. garumā
eiro (ietekmēja gada sākuma atlikums).
Bērzu ielā Ciblā, 0,833 km garumā.
Domes priekšsēdētāja komentārs: –
Projekta I kārtas kopējā summa – 604
Gada pārskata sastādīšana nav vienas 654,25 eiro, no tiem LAD finansējums
dienas darbs, pašvaldības speciālisti to — 544 188,83 eiro. Tā kā projekta reuzsāka jau rudenī. Iepriecina, ka neat- alizēšanai LAD piešķīris avansu un
karīgā revīzijā šis dokuments novērtēts paredzēts arī pašvaldības līdzfinansēatzinīgi, bez būtiskiem aizrādījumiem. jums, nepieciešamā aizņēmuma summa
No pārskata ir redzams, ka pašvaldības sasniedz 430 819 eiro. Lai varētu galvot
finansiālā situācija ir stabila, ka zems ir ar pašvaldības budžetu, aizņēmums
kreditoru daudzums.
jāformē uz 10 gadiem ar atlikto pamatDeputātiem jautājumu nebija, domes summas maksājumu no 2019. gada 1.
sēdē gada pārskats apstiprināts vienbal- marta.
sīgi.
Domes priekšsēdētājs, komentējot
Pēc šī gada 1. jūlija tas būs publiski lēmuma projektu, uzsvēra, ka pašvaldīpieejams pašvaldības mājas lapā.
bai aizņēmums nebūs nepieciešams

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darbdienās: 8.00 — 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.

visus 10 gadus, jo tiklīdz budžetā ienāks projekta finansējums no LAD,
nauda tiks izmantota aizņēmuma pamatsummas un procentu dzēšanai, lai
turpmākajos gados nepieaug procentu
maksājumi.

Skatīti vairāki
zemes jautājumi
Domes sēdē tika skatīti vairāku privātpersonu iesniegumi par pašvaldībai
piekritīgas zemes gabalu nomu. Divām
personām Ciblas pagastā piešķirta nomā
zeme mazdārziņu vajadzībām (0,15 ha
un 0,2 ha), ar vienu personu lauzts līgums par nelielas zemes vienības (ap
0,12 ha) nomu Zvirgzdenes pagastā.
Divām fiziskām personām pašvaldība
nolēma atļaut veikt zemes vienību atdalīšanu no tiem piederošiem nekustamajiem īpašumiem. Vienā gadījumā Ciblas
pagastā tiks veidots jauns īpašums 2,9
ha platībā, kura pamatdarbība ir mežsaimniecība; otrajā – atdalītajām zemes
vienībām 3,2 ha un 5,1 ha platībā Līdumnieku pagastā noteikt pamatdarbības veids – lauksaimniecība.

Izveidota projektu
vērtēšanas komisija
Domes sēdē tika izveidota komisija,
kas vērtēs Ciblas novada pašvaldības
projektu konkursa „Jaunieši novadam
2018” pieteikumus.
Izvērtēšanas komisiju vadīs pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne,
komisijas sekretāres pienākumus veiks
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīta Romanovska, komisijā darbosies arī deputāts Aivars Rikums, budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova un Sociālā dienesta
speciāliste Inta Vonoga.
Atgādinām, ka pieteikumi šajā konkursā jāiesniedz līdz 8. jūnijam.
Plašāka informācija – pašvaldības
mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).
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4. lappuse

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
Ciblas novada pašvaldība 2017. gada 23. novembrī pieņēma domes lēmumu par Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi. Uzsākot darbu,
ir svarīgi uzzināt iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, par
esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Iedzīvotāji tika
lūgti piedalīties anonīmā aptaujā. Aptauja tika publicēta pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv un bija pieejama visās novada bibliotēkās.
Aptaujā piedalījās 74 respondenti – 60 (81%) sievietes un 14 (19%)
vīrieši. No Ciblas pagasta saņēmām 23
aptaujas anketas, no Pušmucovas pagasta - 15 anketas, no Zvirgzdenes pagasta – 13 anketas, no Līdumnieku pagasta - 11 anketas, no Blontu pagasta –
8 anketas, 4 - no citu novadu iedzīvotājiem. Viens aptaujas dalībnieks bija
vecumā līdz 19 (1.3%) gadiem, astoņi
vecumā no 20-29 (10.8%) gadiem,
piecdesmit divi vecumā no 30-59
(70.3%) gadiem un trīspadsmit vecumā
virs 60 (17,6%) gadiem. Četrdesmit
diviem (57%) aptaujas dalībniekiem ir
augstākā izglītība, divdesmit astoņiem
(37%) - vidējā izglītība, bet četriem
(6%) – pamatizglītība. Aptaujā piedalījās 62 novada iedzīvotāji un 12 iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus novada, bet strādā
mūsu novadā.
Personīgo transportu nokļūšanai no dzīvesvietas uz darbu vai pilsētu,
uz kultūras pasākumiem vai pie ārsta
izmanto 51 aptaujas dalībnieks, gan
personīgo, gan sabiedrisko transportu
izmanto 27 aptaujas dalībnieki, pārsvarā tie ir Ciblas un Pušmucovas pagasta
iedzīvotāji, jo tur vēl saglabājušies daži
sabiedriskā transporta maršruti, 4 ir
norādījuši, ka izmanto gan sabiedrisko,
gan pašvaldības transportu.
Mūsu novada iedzīvotāji izmanto gan novadā esošo iestāžu pakalpojumus, gan kaimiņu novadu (biežāk
Ludzas novada) iestāžu pakalpojumus.
No aptaujātajiem iedzīvotājiem 41 izmanto Ciblas novada un 9 Ludzas novada izglītības iestāžu pakalpojumus, kultūras iestāžu pakalpojumus izmanto
attiecīgi 54 un 15, kultūras pasākumus
Rēzeknē un Rīgā apmeklē 22 aptaujas
dalībnieki. 26 aptaujātie sporta iestādes
apmeklē mūsu novadā, 18 aptaujātie
izmanto Ludzas novada sporta iestādes.
Pārtikas, nepārtikas veikalus un tirgu
plašā mērā izmanto Ludzā un Rēzeknē,
tomēr puse no aptaujātajiem iepērkas
vietējos veikalos. Tāpat arī ārstniecības
iestādes vienādā daudzumā apmeklē

aprūpes pakalpojumus ir izmantojuši 41
aptaujātais, bet 6 norādījuši, ka šādi
pakalpojumi viņiem nepienākas.
Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu apmierināti ir 30 aptaujātie un
18 ir norādījuši, ka viņiem nav bijusi
nepieciešamība izmantot sabiedriskās
savā novadā un Ludzas novadā, tomēr kārtības nodrošināšanas pakalpojumus.
daudzi ir spiesti braukt uz Rēzekni,
Jāpiezīmē, ka daudzi aptaujātie
Daugavpili un Rīgu.
norādīja uz to, ka novada domē ir laipni
Jautāti par priekšrocībām no- un atsaucīgi darbinieki.
vada attīstības veicināšanai, aptaujas
dalībnieki pirmajā vietā ir ierindojuši Problēmas, kas visvairāk uztrauc
novada iedzīvotājus, ir:
tūrisma un atpūtas iespējas ( 57), otrajā
vietā ir ģeogrāfiskais izvietojums (34), 1. Policijas bezspēcība sabiedriskās
trešajā vietā ierindojusies dabas resursu
kārtības nodrošināšanā.
pieejamība (26), tad seko zinoši un ini- 2. Dzeramā ūdens kvalitāte, jo ūdens
ciatīvas bagāti iedzīvotāji (21) un viepaliek dārgāks, bet brīžiem uzturā
nādu atbalstu ieguvusi daudznacionālā
nav lietojams.
kultūra (10) un attīstīta ceļu infrastruk- 3. Augstais bezdarba līmenis.
tūra (10).
4. Liels to iedzīvotāju skaits, kuri neko
Runājot par dzīvesvietā saņemnegrib darīt, bet tikai saņemt pabaltajiem pakalpojumiem, 30 % aptaujāto
stus.
norāda, ka dzīvo privātmājās un nesa5. Iedzīvotāju, tostarp arī jauniešu, noľem centralizētās ūdensapgādes un kadzeršanās.
nalizācijas pakalpojumus, pārējie 70%
norāda, ka minētie pakalpojumi ir pie- 6. Jauniešu aizplūšana no novada, līdz
ar to arī dzimstības samazināšanās.
ejami. Daudzstāvu māju iedzīvotāji
7.
Iedzīvotāju
kūtrums un vienaldzība
lielākā daļa neizpratnē par namu appret apkārt notiekošo.
saimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumiem, neizprot kā tie 8. Meliorācijas sistēmu aiziešana postā.
izpaužas, lai gan puse no aptaujātajiem 9. Valsts ceļu stāvoklis, protams arī
ir atzīmējuši, ka šie pakalpojumi ir piedažu pašvaldības ceļu stāvoklis.
ejami. 38 respondenti atzīmējuši, ka 10. Daudzstāvu māju jumti un tukšie,
izmanto sabiedrisko transportu, savuneapkurinātie dzīvokļi.
kārt Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāji
atzīmē, ka viņiem jau vairāk nekā 10 11. Bardaks ap daudzstāvu mājām un
arī individuālajām mājām ciematā
gadus sabiedriskā transporta maršruti ir
un laukos.
slēgti.
12.
Mazā biznesa neesamība ( nav apVispārējās izglītības pakalpotieku,
frizētavu, kosmetologa, ēdinājumus izmanto 51 iedzīvotājs, un 59
šanas
pakalpojumu).
izmanto pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 14 - interešu izglītības pakalpo- 13. Klaiņojošie suņi.
jumus un 37 šos pakalpojumus izmanto 14. Samazinās sabiedriskā transporta
maršrutu skaits.
ārpus novada. Jauniešu lietu darbībā
savā novadā iesaistās 32, sporta pasāku- 15. Reti pieņem ģimenes ārsti.
mos 34 novada aptaujātie iedzīvotāji, 16. Nav jūtams administratīvās komisibet Ludzas novadā jauniešu un sporta
jas darbs.
dzīvē piedalās 15 aptaujātie.
17. Slikts apgaismojums Pušmucovas
Kultūras un izklaides pasākumus novaciemata centrā no veikala uz Mežerdā apmeklē 46, bet ārpus novada 8 apnīku ceļu.
taujas dalībnieki.
18. Nelietderīga pašvaldības līdzekļu
Svarīga sadaļa ir veselības
ieguldīšana.
aprūpe, kur sava novada iestādes apmeklē 43 aptaujātie, 9 brauc tālāk uz
(Nobeigums 5. lappusē)
Ludzu, Rēzekni vai Rīgu meklēt palīdzību. Sociālās palīdzības un sociālās
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IEDZĪVOTĀJU
APTAUJAS
REZULTĀTU
KOPSAVILKUMS
(Nobeigums. Sākums 4. lappusē)

No iedzīvotājiem saņemtie
priekšlikumi turpmākai attīstībai:
1. Veselības aprūpes un izglītības iestāžu saglabāšana.
2. Vietējās kultūrvēstures pieminekļu
apzināšana un saglabāšana.
3. Darbavietu radīšana, palīdzība jaunajiem uzņēmējiem.
4. Darba tikuma audzināšana skolā un
ģimenē.
5. Dzīvokļu saimniecības sakārtošana,
graustu nojaukšana.
6. Aktīvāka projektu līdzekļu piesaiste
un apguve.
7. Skolā rast iespēju iegūt traktorista
tiesības.
8. Policijai veikt preventīvo darbu jauniešu vidū.
9. Rast iespēju iedzīvotājiem pamācīties
projektu rakstīšanu un apguvi.
10. Saglabāt mūsu dabas bagātības ogām bagātos purvus.
11. Ierīkot peldvietas, labiekārtot bērnu
laukumiņus.
12. Lucmuižā rast telpas kultūras pasākumu organizēšanai.
13. Pilnvērtīgi izmantot Lucmuižas
pludmali un sporta laukumu
(nekādi pasākumi nav notikuši),
organizējot aktīvo atpūtu bērniem
un jauniešiem.
14. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana.
15. Apsekot privātās mājas un uzlikt
sodu par mājas un apkārtnes nesakopšanu.
16. Biežāk rīkot sapulces un pārrunas ar
iedzīvotājiem.
17. Lucmuižā priekš daudzstāvu mājām
uzbūvēt kopējos malkas šķūnīšus.
Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā.
Ir daudzi vērā ņemami aizrādījumi un
arī priekšlikumi. Darbs vainagosies ar
panākumiem tikai tādā gadījumā, ja visi
strādāsim kopā un būsim atbildīgi katrs
par savu rīcību.
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5. lappuse

„Dabas skaitīšanas” procesā tiek apsekoti biotopi
No aprīļa līdz pat novembrim Latvijā turpinās dabas skaitīšanas
otrā sezona.
Tās laikā 220 zinoši
eksperti apsekos pusmiljonu hektāru lielu
teritoriju Latvijas pilsētās un novados, tajā
skaitā Ciblas novadā.
Eksperti apsekos Latvijas teritoriju, kas sadalīta
495 kvadrātos, uzskaitot
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela
bioloģiskā daudzveidība. Ministriju
izstrādātas metodikas ietvaros pēc datu
bāzes tiek atlasīti tie pašvaldībām, juridiskām un privātpersonām piederošie
nogabali, kuros jau ir atzīmēti biotopi
vai kuros tie varētu būt. Pēc rūpīgas
informācijas atlases no datu bāzēm
īpašnieks, kura īpašumā varētu būt potenciālais biotops, tiek informēts ar vēstules palīdzību par gaidāmo eksperta
apsekojumu. 2018. gada aprīlī Dabas
aizsardzības pārvalde ir izsūtījusi 50
tūkstošus informatīvu vēstuļu uz iestāžu
oficiālajām vai personu deklarētajām
adresēm.
Tā kā apsekojamo īpašumu ir tik
daudz, šobrīd nav iespējams pat aptuveni pateikt, kurā mēnesī vai datumā eksperts ieradīsies konkrētajā īpašumā,
tādēļ vēstulē tiek norādīts maksimālais
visu biotopu apsekošanas laiks no aprīļa
līdz novembrim.
Eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju,
aizpildīs speciālu apsekojuma anketu un
kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa
robežu. Katram ekspertam apsekojuma
laikā līdzi būs globālās pozicionēšanas
sistēmai (GPS), kas fiksēs arī eksperta
pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes
pārbaudi. Tāpat katrs darba veicējs ir
saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes
apliecību, kurā minēts viņa vārds, uzvārds, fotoattēls un pārvaldes kontaktinformācija.
Īpašnieks, satiekot savā īpašumā ekspertu, drīkst piedalīties apsekojumā,
uzdodot sevis interesējošos jautājumus,
tai pat laikā netraucējot un neaizkavējot
darba veicēju. Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām ir tikai informatīvs, jo anketā norādītais tiks rūpīgi

pārbaudīts, digitalizēts dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols un izlases veidā
neliela daļa kadastru vēlreiz pārbaudīta
dabā. Eksperta vizīte parādīta "Vides
fakti" 05.05.2018. raidījuma trešajā
sižetā (sākums 18. minūtē).
Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes
biotops, pēc kvalitatīvas datu pārbaudes
īpašnieks pirmais par to tiks informēts
rakstveidā līdz 2020. gadam. Izņēmums
ir bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki,
kuri vēstuli saņems 2019. gada pavasarī, lai varētu pieteikties atbalsta maksājumiem. Ja neviens no sešiem biotopiem īpašumā netiks konstatēts, vēstule
netiks sūtīta.
Dabas skaitīšanas mērķis ir apzināt
Latvijas dabas bagātības, informējot par
tām īpašnieku, kura ziņā paliek izvērtēt,
vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība
un sociālekonomiski izdevīgs lēmums.
Īpašnieks ar vēstules palīdzību tiek tikai
informēts par eksperta vizīti, kas nekādā veidā neierobežo viņa saimniekošanu īpašumā.
Arī otrā vēstule par biotopa konstatēšanu ir informatīva un neuzliek nekādas
saistības zemes īpašniekam tā sniedz
informāciju par zālāja apsaimniekošanas vadlīnijām, tāpat skaidr, kur un kā
pieteikties atbalsta maksājumiem, ja tas
īpašniekam dotajā brīdī ir saistoši.
Jautājumus esat aicināti sūtīt elektroniski uz skaitamdabu@daba.gov.lv vai
sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām darba
dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 pa
tālruni: Latgales reģionālā administrācija 65674283.
Dabas aizsardzības pārvalde ir apkopojusi ekspertu anketu datus par pirmo
sezonu. Tie liecina, ka vērtīgie Eiropas
Savienības nozīmes biotopi konstatēti
vien nepilnos 18% no 2017. gadā apsekotajām platībām.
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6. lappuse

Ar aktivitāti vides konkursos iegūtas lieliskas balvas
(Nobeigums. Sākums 1. lappusē)

ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKI
pulcēja vairāk nekā 9 tūkstošus apmeklētāju no visas Latvijas, piedāvājot plašu vides izglītības un meža izziņas darbnīcu un spēļu klāstu. ZAĻĀS JOSTAS
VIDES SVĒTKI ir ikgadējs pateicības
pasākums ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas ikdienā šķiro atkritumus, rūpējas par vidi un saudzē dabu. Šogad svētku dienā tika godināti arī ―Zaļā josta‖
rīkoto otrreizējo izejvielu vākšanas konkursa ―Tīrai Latvijai!‖ laureāti, kas mācību gada ietvaros savākuši un pārstrādi
nogādāja 1049,3 tonnas makulatūras un
35,3 tonnas izlietotu bateriju. Viņus
priecēja Agneses Rakovskas un Mika
Dukura muzikālie priekšnesumi.
Par Pušmucovas skolēnu dalību izlietoto bateriju
vākšanas
konkursā
―Tīrai
Latvijai!‖ stāsta pedagoģe Aija Katkeviča:
– Mūsu skolā janvārī un februārī bija
iespējams nodot izlietotas baterijas.
Iniciatīva nāca no matemātikas skolotājas Sandras Laganovskas. Pateicoties
viņas ierosinājumam, mēs piedalījāmies
Zaļās jostas konkursā un nopelnījām
iespēju doties uz Tērveti. Bērni pieredzēja lieliskus svētkus, kuros bija organizētas apmēram 80 meža izziņas pieturas un radošās darbnīcas. Piedaloties
tajos, bērni vāca punktus (1 par katru
darbnīcu), un 10 savāktie punkti (10
darbnīcu apmeklējumi) bija ieejas biļete
LVM dabas parka Tērvetē jaunatklātajā
―Kurbada zemē‖. Uz Tērveti bija iespē-

teorētiski jāizpētī, kā koksne pārtop
enerģijā. Ciblānieši ir ļoti gandarīti, ka
viņu pārgājienu apraksti ir guvuši augstu vērtējumu un viņi ieguvuši konkursa
laureāta titulu.
Turklāt par 2.
vietu saņemta
arī
naudas
balva 450 eiro
vērtībā
ekskursijai katrai
klasei.
Konkursa
―Mūsu mazais pārgājiens‖ laureātu godināšanas pasākumā katram skolēnam
tika pasniegtas nelielas piemiņas veltes
(glāzes ar konkursa logo un rokassprādzes), kā arī jauna grāmata par priedi.
Arī ciblānieši, tāpat kā pušmucovieši,
piedalījās radošajās darbnīcās, lai nokļūtu ―Kurbada zemē‖.
ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKOS
Ciblas novada skolu audzēkņi guva
lieliskus iespaidus un jaunas zināšanas
vides aizsardzības jomā, kā arī prieku,
ka viņu nelielais ieguldījums tika novērtēts.
Kā norāda ―Zaļā josta‖ valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, ZAĻĀS JOSTAS
VIDES SVĒTKOS tiek sacīts lielais
paldies visiem bērniem, viņu ģimenes
locekļiem un pedagogiem, par darbu
visa mācību gada gaitā, veidojot tīrāku
un skaistāku Latviju.
―Ir nozīmīgi, ka mūsu rīkoto konkursu
ietvaros bērnos ir radīta motivācija un
sniegtas nepieciešamās zināšanas atkritumu šķirošanai, kā arī sacensības gara
vadīti bērni ir spējuši motivēt tuvinieZS „Lūsēni‖ kokapstrādes uzņēmumu kus atbalstīt viņu centienus savākt un
Kārsavas novada Mežvidos. Veidojot nodot pārstrādei iespējami vairāk otrreipārgājiena aprakstu, skolēniem bija zējo izejvielu,‖ norāda J. Lapsa.
ja doties katram skolas audzēknim, jo
visi piedalījās izlietoto bateriju vākšanas akcijā. Ceļā devās vairāk kā 30 skolēni un 3 skolotāji. Esam pateicīgi pašvaldībai, kas piešķīra autobusu braucienam uz Tērveti.
Savukārt Ciblas vidusskolas skolēni,
piedaloties konkursā ―Mūsu mazais
pārgājiens‖, veica izpēti par koka pārtapšanu enerģijā. Konkursa šī gada moto – Mežs un enerģija! Ciblas vsk. 11.
klases audzinātāja Ināra Evartovska
stāsta, ka abas klases devās uz uzņēmumiem, kuros tiek pārstrādāta koksne: 8.
klase ar audzinātāju Renāti Mikaskinu –
uz Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā
zonā darbojošos Latvijā lielāko kokskaidu
granulu
ražotni
„NewFuels” (attēlā), bet 11. klase – uz

Ciblas novada mācību iestādes pārstrādei savāca 3,2 tonnas makulatūras
Noslēdzies 2017./2018. mācību gadā ―Zaļā josta‖ rīkotais
otrreizējo izejvielu vākšanas konkurss ―Tīrai Latvijai!‖.
Akcijā bija iesaistījušās trīs Ciblas novada izglītības iestādes: abi bērnudārzi un Ciblas vidusskola. Blontu pirmsskolas
izglītības iestāde savāca 1200 kg makulatūras, daudzums uz
skolēnu – 28,571 kg, Ciblas PII – 1500 kg makulatūras, uz
skolēnu – 44,118 kg, Ciblas vidusskola – 530 kg, uz skolēnu
– 4,206 kg.
„Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa informē, ka konkursā
piedalījās 91 352 bērni un jaunieši no 379 izglītības iestādēm, savāktas un otrreizējai pārstrādei nogādātas 1049,307
tonnas makulatūras.
Rīkojot otrreizējo izejvielu vākšanas konkursus, ―Zaļā jos-

ta‖ apvieno Latvijas izglītības iestāžu
audzēkņu pūles nevajadzīgu papīru atgriešanā atkārtotā apritē jau 14. gadu,
sekmējot resursu taupību, iedzīvotāju
iesaisti atkritumu šķirošanā un izpratni
par tās nozīmi, kā arī papīra atkritumu
pārstrādi pašmājās.
Skolās šajā mācību gadā savāktā makulatūra jau ir pārtapusi jaunā papīrā un citos celulozes šķiedras materiālos – olu
bretēs, kartonā, ekovatē vai celulozes šķiedras granulās.
Konkursa dalībnieku oficiālā apbalvošana norisinājās ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKOS ―Tīrai Latvijai!‖ 25. maijā.
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7. lappuse

Novada ģimeņu pasākums „Taureņu lidojums” Līdumniekos
Cik dažādas ir ģimenes, tik dažādas arī tradīcijas –
tās iekrāso ģimenes kopā pavadīto laiku neatkārtojamās krāsās un piepilda to ar īpašu saturu. Mantotas no
vecvecākiem vai gluži jaunas, laikus plānotas vai pēkšņi radušās, sportiskas, sirsnīgas, nopietnas un jautras
tradīcijas ir būtiskas gan pieaugušo, gan bērnu labsajūtai ģimenē ikdienā un svētku reizēs.
Ir ģimenes, kas stāda savu dzimtas koku, citas ģimenes sacer savas ģimenes himnu, citas izmēģina receptes no vecmammas pūralādes un atkal citas veido savas dzimtas stāstu grāmatu… Bet Līdumnieku ģimenes jau astoto gadu pulcējas kopā, lai piedalītos dažādās sportiskās aktivitātēs. Un jau vairākus gadus piedalīties pasākumā aicinām arī citu Ciblas novada pagastu ģimenes. Šogad ģimeņu pasākumam devām
iedvesmojošu nosaukumu „Taureņu lidojums‖ un
mazliet izmainījām ierastās aktivitātes: pārbaudījām
komandu vērīgumu, atjautību, ātrumu un citas iemaľas maršrutā ‖Parks – ceļš līdz krustojumam‖. Bez
tam komandām bija jāizdomā nosaukums un devīze, jāizgatavo taurenis un jāņem tas līdzi kā veiksmes simbols. Maršruta garumā bija izvietoti ainavai neraksturīgi priekšmeti,
kuri bija jāsaskaita: stārķu ligzdas, māju nosaukumui, jāpieraksta autobusu numuri, jāsaskaita ceļazīmes un norādes,
jāizmēra resnākās priedes apkārtmērs un jāsaskaita, uz cik
priedēm ir ―Zaļā lapiņa‖, un jāveic vēl citi uzdevumi. Startēja piecas komandas no Līdumnieku un Ciblas pagastiem:
„Celmlauži”, „Skorpioni”, „Tur ir labi, kur Kušneri”, „Jaunā
Dzīve‖ un „3+2‖.

„Celmlauži” izrādījās acīgākie, veiklākie, atjautīgākie. Arī
pārējās komandas daudz neatpalika. Bija jautri un aizraujoši.
Visi ―Taureņu lidojuma‖ dalībnieki saņēma skaistas medaļas un cienājās ar zupu. Pasākumu organizēja tūrisma un
kultūras darba organizators, novada sporta organizators un
Līdumnieku bibliotēka. Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem un līdzjutējiem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja
un svētkos apsveica Ciblas un Līdumnieku pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns.
Informāciju sagatavoja Ēriks Pavlovs

19. maijs. “Osoka 2018” Kurjanovas ezerā
19. maijā notika makšķerēšanas
sacensības „Osoka 2018”. Kurjanovas ezers bija paskops – lielākais kopējais loms nedaudz pārsniedz 2 kg,
toties 12 vīri varēja, spītējot vējainajiem laika apstākļiem, azartiski cerēt
uz Lielo zivi.
Un lielākā zivs šoreiz svēra 1,22 kg
un bija 60 cm gara, tā uzķērās
uz ciblānieša Valda Beļavska
makšķeres āķa. Viņam tika
pasniegta īpaša balva. Kopsummā lielākais loms – 2,30
kg – Aigaram Smirnovam no
Rēzeknes, otrs lielākais –
2,08 kg – Kasparam Bulim no
Ciblas, trešais – 1,26 kg –
Visvaldim Sprūžam no Ciblas. Šiem trim veiksmīgākajiem tika pasniegti kausi un
medaļas.
Sacensībās piedalījās makšķernieki no Ciblas, 4 no Rēzeknes, 1 no Liepājas. Sacensības Kurjanovas ezerā kļūst
populārākas! Turklāt jaunu

cilvēku vidū, jo 10 makšķernieki ir gados jauni cilvēki (18 - 30 g.).
Makšķerēšanas sacensības rīkoja Ciblas novada pašvaldība un Ciblas novada
jauniešu centrs „Impulss‖, tā vadītājs un
sacensību organizētājs Aldis Tihovskis
saka lielu paldies visiem dalībniekiem
un īpaši Mārtiņam Laizānam, kurš palī-

dzēja organizēt „Osoku 2018‖.
Tāpat pateicība pastāvīgajiem atbalstītājiem: zemes īpašniekam Dainim Romancānam, kurš ļauj ezera krastu izmantot sacensību rīkošanai, un makšķerēšanas piederumu veikalam "Vasals"
Ludzā.
Nākamā ―Osoka‖ - ziemā.
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Gatavosimies 5. Ciblas novada dziedošo
un muzicējošo ģimeņu svētkiem!
20. jūlijā Pušmucovas Tautas namā notiks Ciblas
novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki. Tas
būs jubilejas pasākums, jo šie svētki Ciblas novadā ir
skaista tradīcija, notiek jau 5. reizi.
Organizejot šoš švetkuš, tiek apzinataš dziedošaš un
muzicejošaš gimeneš, rošinata šabiedrībaš intereše un
veicinata taš līdzdalība novada švetku popularizešana.
Svetku programma gimenem tiek piedavatš uzštatieš ar
divam brīvaš izveleš dziešmam vai škandarbiem, izmantojot muzikaš inštrumentuš vai fonogrammu.
Aicinām ģimenes (vismaz 2 personas, taja skaita: vecaki, berni, brali, mašaš, braleni, mašīcaš, vecvecaki)
līdz 13. jūlijam pieteikties svētkiem Pusmucovas Tautaš nama vai pie šavu pagaštu TN vadītajiem.
Pieteikuma anketaš var šutīt uz e-paštu:
inta.domarka@inbox.lv/, šandra.belavška@inbox.lv/ vai
uz adreši: Pušmucovaš TN, Pušmucovaš pagaštš, Ciblaš
novadš, LV-5742.
Pec pieteikumu anketu šanemšanaš ar katru gimeni
tikš šaškanota švetku veidošanaš programma.
Svetku nolikumuš un anketaš var šanemt višaš novada
pagaštu parvaldeš un Tautaš namoš, ka arī pašvaldībaš
majašlapa (www.ciblašnovadš.lv).

Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls
„VEZUMS 2018” Ludzā 1. – 3. jūnijā.
1. jūnija plkst. 19.00 – muzejā;
2. jūnijā no plkst. 9.30 – laukumos, pilskalnā un parkā;
3. jūnijā no plkst. 9.40 līdz 19.00 – muzejā .

BAZNĪCU NAKTS Ludzas katoļu baznīcā –
1. jūnijā no 18.00 līdz 23.30.

2018. g. 30. maijs

8. lappuse

Pušmucovas skolēni piedalījās deju festivālā

26. maijā Daugavpilī notika Bērnu tautas deju festivāls
„Latvju bērni danci veda”.
200 Latvijas skolu deju kolektīvi no Vidzemes, Zemgales,
Rīgas un Latgales ieskandināja Daugavpili ar mūziku, ritmiskiem deju soļiem un priecīgām bērnu balsīm.
Arī Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs, ko vada Inese
Mikaskina, piedalījās lielajā deju festivālā. Uz Daugavpili ar
lielo pašvaldības autobusu devās divas grupas: 1. – 4. klašu
un 5. – 9. kl. dejotāji. Iespaidi gūti Sadancī Daugavpils ielās
un laukumos, krāšņajā svētku gājienā no Vienības laukuma
un Lielkoncertā Daugavpils Ledus hallē (attēlā). Noguruši, bet
saviļņoti mazie dejotāji Ciblas novadā atgriezās vēlu vakarā.
2. jūnijā Jelgavā notiks festivāla “Latvju bērni danci veda”
otrais pasākums, kurā piedalīsies kolektīvi pamatā no Zemgales un Kurzemes. No nelieliem koncertiem 1990. gadā Rīgā
ar 22 kolektīvu piedalīšanos festivāls izaudzis par vērienīgu
pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām,
un tajos piedalās vairāki tūkstoši bērnu.

KAPUSVĒTKI Ciblas
novada kapsētās
2018. gada JŪNIJĀ
Ciblas un Līdumnieku pagastā:
Vjarumu k. – 9. jūnijā pl.12.00.
Zvirgzdenes pagastā:
Vierņu k. – 16. jūnijā pl. 12.00,
Lauču k. – 16. jūnijā pl. 13.00,
Utičevas k. – 23. jūnijā pl. 12.00,
Rudzīšu k. – 23. jūnijā pl. 13.00.

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.

