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„Latvju bērni
danci veda”
28. maijā Ludzā notiks
Tautas deju festivāls
„Latvju bērni danci
veda”.
Svētku programmā piedalīsies 253 kolektīvi no 32
novadiem un 6 mūsu
valsts pilsētām. Arī Ciblas
novada skolu kolektīvi.
12.00 — ielu koncerti
Ludzā, Kārsavā,
Zilupē,
16.30 — atklāšana
pilskalnā,
17.00 — svētku gājiens no
pilskalna līdz
parka estrādei,
18.00 — koncerts parka
estrādē.

3. maija vakarā, sagaidot Valsts svētkus, Pušmucovas Tautas namā notika
„Baltā galdauta svētki”, uz kuriem pulcējās ļaudis no visiem Ciblas novada
pagastiem.
Koncerts iesākās ar svētku uzrunu, ko
teica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Skanēja kopīgi dziedāta valsts himna.

Sarīkojumu vadīja Elvīra Rimicāne, aktrise un pedagoģe. Emocionāli piesātināti
viņas izpildījumā izskanēja fragmenti no
Kārļa Skalbes „Dzīvības siltuma”, kā arī
Antona Kūkoja un Valda Krāslavieša dzeja.
Koncertā uzstājās visu pagastu pašdarbības kolektīvi.
(Turpinājums 6. lpp.)

16. maijs — kārtējais NĪN maksāšanas termiņš
Gada sākumā visiem zemju īpašniekiem un arī pašvaldības zemes nomniekiem
no pašvaldības izsūtīts paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Nodokli
aprēķina par gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos. Šogad noteikti šādi NĪN maksāšanas termiņi: 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Ļoti svarīgi ir maksājumus veikt savlaicīgi. Ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta automātiski – to veic datorprogramma. Lai izvairītos no papildus summām, nodoklis jāmaksā savlaicīgi. Ja tas ir nomaksāts kaut kad decembrī par visu gadu – tas jau ir
stipri par vēlu, nokavējuma naudas rēķināšana sākusies jau ar pirmo nokavēto maksāšanas termiņu.
***
Aicinām savlaicīgi nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu par šo
gadu. Un, ja kāds maksāšanas paziņojumu vai rēķinu par nomāto zemi nav saņēmis vai
to nozaudējis, aicinām griezties pārvaldēs un domes Attīstības nodaļā.
Elektroniski to iespējams izdarīt, rakstot uz e-pastiem: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vai marite.romanovska@inbox.lv.
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Labiekārtota Pušmucovas ciemata teritorija

2. lappuse

Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju
tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai ir izveidots
Latgales Uzņēmējdarbības centrs
Uzņēmējdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados ir Valdis MITENBERGS,
tālr. 29277541,
e-pasts: valdis.mitenbergs@latgale.lv.
Pieņemšanas laiks pirmdienās
Raiņa iela 16, Ludzā, 107. kabinetā.

Tiek remontēti māju jumti

Pušmucovā ir paveikti visai apjomīgi
darbi, labiekārtojot ciemata teritoriju.
Aizbērts lielais dīķis skolas tuvumā, kas
savulaik bija ierīkots ugunsdzēšanas
vajadzībām, bet neveiksmīgi, jo ūdens
tajā krājās tikai pēc ilglaicīgām lietavām
un pavasara palos. Un tieši šajā ūdens
pārbagātības laikā šis dīķis vilināja bērnus. Skolas direktore Alla Ločmele vairākkārt rosināja aizbērt dīķi. Šopavasar
tas ir izdarīts.
Pašvaldībai nācās nomāt divus pašizgāzējus un iekrāvēju. Vairākas dienas
divas smagās automašīnas nemitīgi kursēja no Pušmucovas garāžu teritorijas uz
ciemata centru, vedot kravas dīķa aizbēršanai. Pašvaldības buldozers līdzināja
atvesto zemi.

Veicot dīķa aizbēršanu, zeme vesta no
darbnīcu teritorijas, kur nojaukta nepabeigtā garāžu būve. Tagad ir sakārtota
arī šī zona.
Vēl nav precīzi zināmas izmaksas, jo
nav saņemti visi rēķini par veiktajiem
darbiem, ko piestādīs firma, no kuras
pašvaldībai nācās iznomāt tehniku.
Sakārtota arī teritorija pretī katoļu baznīcai. Te savulaik bija uzbūvēta ēdnīca,
izrādījās – ēka nevienam nav vajadzīga.
Īpašnieks to ilgstoši jauca nost, kavējās
ar teritorijas sakārtošanu. Piepalīdzot
pašvaldībai, gruveši beidzot ir nolīdzināti ar zemi. Tur, iespējams, tiks izveidots
mašīnu stāvlaukums. Zeme pieder katoļu
baznīcai. Noslēgts patapinājuma līgums.

Maija sākumā pabeigts daudzdzīvokļu mājas „Būrīši” jumta remonts Blontos. Darbus veica uzņēmums no Siguldas – SIA „HB service”. Tā brigāde strādāja bez kavēšanās. Patlaban siguldieši
veic mājas „Atspulgas” jumta remontu
Felicianovā.
Jumtu remonts ieplānots šī gada budžetā. Jumti tiek remontēti daudzdzīvokļu mājām, kur dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši kopīgu mājas apsaimniekošanas
līgumu ar Ciblas novada domi. Apjomīgos remontos tiek ieguldīti gan līdzekļi,
kas tiek iekasēta no dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem par komunālajiem
pakalpojumiem, gan arī avansa veidā –
pašvaldības budžeta līdzekļi. Saskaņā ar
līgumu, kas tiek slēgts starp dzīvokļu
īpašniekiem un pašvaldību par remontu,
noteiktā termiņā iedzīvotāji atmaksā
pašvaldībai remontā ieguldītos līdzekļus.
Katru gadu pašvaldība cenšas saremontēt divu daudzdzīvokļu māju jumtus,
paredzot tam līdzekļus savā budžetā.

Projekts “Kustību prieks Ciblā!” realizēts! Paldies katram, ka balsoja “Labo darbu” konkursā!
5. maijā Ciblas vidusskolas stadionā tika atklāts āra
trenažieru laukums.
Projekts ir īstenots! Skolas
sporta laukuma teritorijā ir
uzstādīti jauni, moderni trenažieri. Liels paldies visiem,
visiem, kas ar savu balsojumu
atbalstīja Ciblas vidusskolas
projektu "Kustību prieks
Ciblā"! Atgādināsim, ka
“Labo darbu” projektu konkursā,
kas
norisinājās
2015.gada vasarā, Ciblas novada projekts uzvarēja ar pārliecinošu balsu pārsvaru.
Āra trenažieru uzstādīšanai bija pieejami 15 000 eiro.
Vēlu rudenī iekārtas tika nopirktas SIA “Intersport” un

atgādātas uz Ciblas
novadu, bet tikai pavasarī tās uzstādītas.
SIA “MK Dizains”
par projekta līdzekļiem izgatavoja un
uzstādīja koka solus
āra trenažieru laukumā.
Skolēni
labprāt
izmanto iespēju vingrot uz šiem trenažieriem. Kā stāsta sporta
pedagoģe Ilga Stepanova, vecāko klašu
puiši iecienījuši kompleksos trenažierus,
uz kuriem iespējams
veikt spēka vingrinājumus. trenažieri, uz kuriem iespē- karos trenažieru laukumu
Jaunāko klašu bērniem patīk jams atraktīvi rotaļāties. Va- apmeklē arī pieaugušie.
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Domes sēdē apstiprināta pašvaldības bilance
27. aprīlī notika Ciblas
novada pašvaldības domes sēde, kurā tika skatīti 16 jautājumi.
Kā pirmais tika skatīts jautājums par Ciblas novada
pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Pušmucovas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 6890-001-0150
nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Balsojumā nepiedalījās deputāts Aivars
Rikums, jo viņš bija 20. aprīlī
piedalījies izsolē un ieguvis
tiesības uz zemes vienības
nomu no pašvaldības.
Nolemts iznomāt pašvaldības zemes vienību 10,8 ha
platībā, sākot ar š.g. 2.maiju
uz 10 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu
12,1% no kadastrālās vērtības
gadā.

Par pašvaldībai
piekrītošām zemes
vienībām
Izskatīts kādas privātpersonas iesniegums par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Persona ieguvusi
zemes nomas pirmtiesības uz
tai lietošanā bijušo zemes vienību 0,67 ha platībā Zvirgzdenes
pagastā, un 2012. gada 1. novembrī tika noslēgts zemes nomas līgums. Dome nolēma
uzsākt pašvaldībai piekrītošā
zemes vienības atsavināšanas
procesu un pilnvarot personu
veikt visas darbības un segt
izdevumus zemes vienības
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz
Ciblas novada pašvaldības
vārda.

Valsts robežas joslas
izveidošanai –
2 zemes vienības
Izskatīts SIA „Baltex Group” iesniegums „Par zemes
vienības sadales projekta apstiprināšanu”. Starp šo SIA un
Nodrošinājuma valsts aģentūru ir noslēgts Pakalpojuma
līgums „Par zemes ierīcības
projektu izstrādi un realizāciju Latvijas - Krievijas valsts

robežas joslas izveidošanai".
Tā ietvaros tiek veikta divu
nekustamo īpašumu Līdumnieku pagastā sadale.
LR un KF valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā, skaitot no robežlīnijas
(vai no ūdensteces krotes vai
krasta līnijas). Konstatēts, ka
minētajām 2 zemes vienību
robežām nav nodrošināta 12
m platas robežas joslas izveidošana. Tāpēc no vienas zemes vienības atsavināma zeme 0,72 ha, no otras – 0,24 ha
platībā to pievienošanai valsts
robežas joslas zemes vienībai.
Domei vajadzēja apstiprināt
zemes vienību sadales projektus, piešķirt atdalāmajām vienībām nosaukumus un lietošanas mērķus. Tas izdarīts.

Pašvaldības zemes
nomas jautājumi
Skatīti vairāki jautājumi par
pašvaldībai piekrītošu zemes
vienību nomas tiesībām.
Nomas tiesības pārtrauktas
vienā gadījumā sakarā ar
nomnieka nāvi (0,18 ha un
0,2 ha Ciblas pag.), otrā – pēc
privātpersonas
iesnieguma
(0,4 ha Zvirgzdenes pag.).
Piecām
privātpersonām
piešķirtas pašvaldības zemes
nomas tiesības: 0,1 ha Zvirgzdenes pag., 3,7 ha, 1,9 ha, 0,5
ha Blontu pag., arī deputātam
Aldim Tihovskim – kopumā
0,38 ha Ciblas pag. uz 10
gadiem.
Nolemts piešķirt kādai SIA
(reģ. Rēzeknē) nomā pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu 1,5 ha platībā ar apbūves tiesībām un tiesībām
veidot būvju īpašumu uz 10
gadiem (atzīts par spēku zaudējušu 29.03.2016. sēdes lēmuma nr.3 7.2. punkts).
Pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu, nolemts tai
samazināt zemes nomas platību Blontu pag. no 6,0 ha uz
2,75 ha un veikt izmaiņas
zemes nomas līgumā.
Izskatīts deputāta Alekseja
Ivanova iesniegums par zemes nomas tiesību pārreģis-

trāciju. Dome nolēma pārreģistrēt zemes nomas tiesības
uz vairākām zemes vienībām
(0,3 ha, 0,4 ha, 1,5 ha, 7,2 ha,
0,44 ha) no A. Ivanova vārda
uz SIA „Staupine” (reģ. nr.
42403025512) vārda. Nolemts
lauzt
02.09.2013.,
02.02.2015., 05.01.2016. zemes nomas līgumu un veikt
izmaiņas 01.08.2012. zemes
nomas līgumā.

Dažādi jautājumi

Komisijas locekļi: Attīstības
nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska; Lauku attīstības
speciālisti Marina Barkāne un
Agris Trukšāns; deputāts Aldis Tihovskis.
Nolikums publicēts pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā (skat. 4. lappusē), pagastu pārvaldēs.

Apstiprināta
pašvaldības bilance

Sēdes noslēgumā deputāti
apstiprināja Ciblas novada
pašvaldības bilanci uz 2015.
gada 31. decembri.
Bilance sastāv no divām
daļām, vienu no tām sauc par
aktīvu, otru – par pasīvu. Aktīvā ir redzami visi pašvaldības līdzekļi naudas izteiksmē.
Tie 2015. gadā sastādīja
7 274 606 eiro.
2015. gada pamatbudžeta
ieņēmumu
izpilde
–
3 055 397 eiro, izdevumu
izpilde – 3 107 264 eiro.
Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi un izdevumi. Pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumus – 163 544
eiro veido nodokļi par dabas
resursu ieguvi un piesārņošanu, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un valsts budžeta
dotācija autoceļiem. Speciālā
budžeta izdevumu (202 779
eiro) lielāko daļu sastādīja
ceļu un ielu uzturēšana, vides
aizsardzības
pasākumi.
Starpība starp ieņēmumiem
un izdevumiem pamatbudžetā
un speciālajā budžetā veido
naudas līdzekļu atlikums uz
budžeta gada sākumu pašvaldības norēķinu kontā bankā.
Finanšu pārskata revīziju
Arī šogad – konkurss
veica SIA „Nexia Audit Ad„Sakoptākā sēta”
vice”. Zvērinātu revidentu
Sēdē apstiprināts Ciblas atzinums ir pozitīvs.
novada pašvaldības konkursa
Izpildot likuma prasības,
„Ciblas novada Sakoptākā līdz š.g. 1. jūlijam tiks sagatasēta 2016” nolikums un kon- vots publiskais gada pārskats,
kursa komisijas sastāvs.
tas būs publicēts internetā –
Komisijas priekšsēdētājs: Ciblas novada pašvaldības
Ciblas novada domes priekš- mājas lapā un Valsts kases
sēdētājs Juris Dombrovskis. mājas lapā.
No četriem privātiem nekustamajiem īpašumiem atļauts atdalīt zemes vienības,
tām piešķirti jauni nosaukumi: zemes vienība Pušmucovas pag. –
5,1 ha,
Līdumnieku pag. – 2,6 ha
platībā, Zvirgzdenes pag. –
5,55 ha platībā, Ciblas pag. –
7,0 ha platībā.
8 īpašumiem dažādos pagastos piešķirtas vai dzēstas
adreses, pamatojoties uz
„Adresācijas noteikumiem”.
Kādam nekust. īpašumam –
būvei piešķirts nosaukums.
Četrām personām nodotas
nomā rūpnieciskās tiesības
pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2016.gadā un iedalīts limits – 1 murds ar ne
vairāk kā 30 metru lielu sētas
garumu vai spārnu atvērumu.
Reaģējot uz Zvērināta tiesu
izpildītāja lūgumu pašvaldībai
sniegt informāciju par NĪ
„Jūlijas” (Pušmucovas pag.)
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un iesniegt lēmumu
par NĪN parāda piedziņu,
dome nolēma piedzīt no S.I.
NĪN parādu EUR 113,39,
piedziņu vēršot uz nodokļa
parādniekam piederošo nekustamo īpašumu „Jūlijas”.
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Ciblas novada pašvaldības konkursa
„CIBLAS NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2016” nolikums
1. Nolikums nosaka konkursa „Ciblas novada Sakoptākā sēta
2016” mērķus, nominācijas un norises kārtību.
2. Konkursa mērķi ir:
2.1.motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava
īpašuma sakārtošanu;
2.2.aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba
un dzīves vietas sakopšanā;
2.3.popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;
2.4.ar novada interneta mājaslapas (www.ciblasnovads.lv)
un izdevuma "Ciblas novada ziņas” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursā var piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumu
iestādes (IK, SIA, zemnieku saimniecības u.c.), izņemot
pašvaldības struktūrvienības un iestādes.
4. Konkursā nevar piedalīties pagājušā gada uzvarētāji.
5. Konkursā tiek noteiktas sekojošas nominācijas:
5.1.Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
5.2.Sakoptākā lauku sēta;
5.3.Sakoptākais uzņēmums.
6. Konkurss norisinās no 2016. gada 5. maija līdz 2016. gada
9. jūlijam.

4. lappuse

Apstiprināts ar 2016. gada
27. aprīļa sēdes lēmumu
(protokols nr. 4, 15.§)

7. Pieteikšanās konkursam līdz 22. jūnijam.
8. Pieteikt dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to
ar īpašnieku.
9. Objektu vērtēšana dabā notiek no 26. jūnija līdz 7. jūlijam.
10. Konkursa dalībniekus vērtē konkursa žūrija, kas sastāv no
5 locekļiem, to apstiprina Ciblas novada dome.
11. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti Ciblas novada svētku
noslēguma pasākumā – 2016. gada 9. jūlijā.
12. Visiem 1.,2.,3.vietas ieguvējiem tiek pasniegtas pašvaldības balvas.
13. Vērtēšanas kritēriji:
13.1.kopskats;
13.2.mazās arhitektūras formas;
13.3.zāliens, celiņi;
13.4. augu kompozīcijas;
13.5. ēkas;
13.6. „īpašā odziņa”.
14. Konkursa finansēšanas kopējais fonds tiek noteikts līdz
400 eiro.
Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Pieteikšanās platību maksājumiem — līdz 23. maijam

Atbalsts jaunām biznesa idejām

Šogad pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot
Vienoto iesniegumu, varēs līdz 23.
maijam. Iesniedzot
vēlāk (līdz 15. jūnijam), tiks piemērotas kavējuma
sankcijas.
Lauku atbalsta
dienesta (LAD)
Austrumlatgales
reģionālā lauksaimniecības pārvalde
aprīlī un maijā rīko
izbraukumus uz
LAD speciāliste Sandra Voite 2. maijā konsultē
Ciblas novada paAntonu Lubānu no Blontu pagasta Mazās Mediševas.
gastiem. LAD speciālisti palīdz klientiem aizpildīt pieteiArī Ciblas novada pašvaldības lauksaimkumus elektroniski.
niecības speciālisti Marina Barkāne un
2. maijā konsultācijas tika sniegta
Agris Trukšāns palīdz zemju īpašnieBlontos, Domes ēkā. Te strādāja trīs
kiem un apsaimniekotājiem pieteikties
LAD speciālisti: Sandra Voite, Līga
platību maksājumiem. Tā M. Barkāne
Petrova un Andrejs Kasatkins.
dienas laikā palīdz 12 – 17 klientiem.
Vēl būs iespējams LAD speciālistus
Katrā pagastā un vienotajā Klientu apsastapt 16.maijā Līdumnieku bibliotēkā kalpošanas centrā Blontos iespējams
(pieteikties tālr. – 62602065).
saņemt konsultācijas.

Uzņēmēji, kas nesen uzsākuši vai
tikai tagad uzsāk darbību, var pretendēt
uz pašvaldības līdzfinansējumu, realizējot kādu biznesa ideju, saskaņā ar „Jauno
uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu”. Kopējā
projektu līdzfinansējuma summa – 3
tūkstoši eiro.
Minēto līdzfinansējumu pašvaldība
var piešķirt uzņēmumiem (SIA, IK, z.s.)
un fiziskām personām, kuras ir gatavas
šogad uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Vienam projektam
pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro.
Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un
pārdošanu. Uz līdzfinansējumu varēs
pretendēt uzņēmumi, kuri atbilst mazo
un vidējo komersantu kategorijas nosacījumiem un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ciblas novadā. Komercsabiedrībai
liegts piedalīties konkursā, ja izsludināta
tās maksātnespēja u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos nomaksāti nodokļi un
nodevas; tikuši piemēroti Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Pieteikšanās – līdz 27. maijam.
Plašāk: www.ciblasnovads.lv

Lūgums neatlikt pieteikšanos platību maksājumiem LAD sistēmā līdz
pēdējiem datumiem! Tuvojoties 23. maijam, rindas noteikti būs.
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Izglītības iestādēs strādā psiholoģe
Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādēs – skolās Ciblā, Ezersalā
un Pušmucovā, kā arī bērnudārzos
Blontos un Ciblā – jau vairākus gadus strādā psiholoģe Jekaterina
LOKOTOŠA. Sešus gadus viņa ir
studējusi psiholoģiju Daugavpils
universitātē, iegūstot maģistra grādu. Jekaterina ir specializējusies
izglītības psiholoģijā.
Ikdienā psiholoģe skolās un bērnudārzos veic bērnu izpēti – viņu jūtas
un emocijas, attiecības un attīstību.
Ir izstrādāts plāns visam gadam.
Darbs rit gan klašu grupās, gan individuāli.
Stāsta J. Lokotoša: – Pēc izglītības
iestāžu audzinātāju/skolotāju vai vadības
pieprasījuma, piedalījos vecāku sapulcēs
un pedagoģiskajās sēdēs. Individuālo
konsultāciju laikā ar bērniem visbiežāk
tiek risinātas tādas problēmas kā
savstarpējo
attiecību
grūtības
skolā un ģimenē (vientulības, izstumtības sajūta, nav draugu u.c.); pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai
nelaimēm ģimenē; bēdas, nomākts
garastāvoklis,
emocionālās
sāpes,
skumjas; nepatīkamas atmiņas, uzmācīgas domas; neticība savām spējām;
stress, trauksme, nemiers; mācīšanās
grūtības; neprasme plānot savu laiku;
pašdisciplīnas trūkums; dažādi konflikti;
pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas; adaptācijas un personības
attīstības grūtības (īpaši pusaudžu
vecumā); atkarība (alkohola lietošana,
smēķēšana).
Konsultējot pieaugušos, visbiežāk
nākas saskarties ar tādām problēmām kā
alkohola lietošana; konflikti ģimenē; nav
pietiekami daudz prasmju un iemaņu
bērnu audzināšanai.
Individuālais darbs ar bērniem galvenokārt notiek skolās un bērnudārzos,
kad ir nepieciešama bērna individuālā
izpēte vai tiek īstenota attīstošā vai
koriģējošā programma.
Darbs grupās ir nepieciešams klases
vai grupu izpētes gadījumā, klases stundu laikā vai, risinot kādu kopīgu jautājumu, kas skar klases/grupas labklājību.
Psiholoģe strādā problēmsituācijās, par
ko informē pedagogi vai Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta darbinieki. Viņa izpēta
cēloņus un sniedz ieteikumus.
Ar psiholoģi J. Lokotošu individuāli

var tikties arī bērnu vecāki.
Psiholoģe J. Lokotoša uzsver ģimenes
lomu bērna personības veidošanā. Tieši
ģimenē arī rodas lielākās problēmas, jo
bieži vien vecāki nevelta pietiekami lielu
uzmanību savu bērnu audzināšanai vai
arī pieļauj kļūdas. Problēmas rodas arī
labvēlīgās ģimenēs. Tomēr visbiežāk
tur, kur valda nesaskaņas attiecībās un
kur vecākiem ir atkarību problēmas.
Ģimenes problēmas atspoguļojas bērna
emocionālajā stāvoklī, viņa uzvedībā.
Psiholoģiskas problēmas bērniem ir arī
skolā – piemēram, attiecībās ar klasesbiedriem. Diemžēl mūsdienās bērniem
autoritatīvs vienaudzis nav tas, kurš ir
labs, talantīgs un paklausīgs, bet tāds,
kurš spēj sevi izrādīt – parasti ar negatīvām izpausmēm.
Psiholoģiskas problēmas ir arī attiecībās ar pedagogiem – skolēni ir neapmierināti ar saņemto vērtējumu vai attieksmi. Pārsvarā skolotāji ir pretimnākoši,
bet ne vienmēr skolotājiem ir laiks individuāli nodarboties ar katru bērnu, kam
ir kāda problēma.
Pēc Jekaterinas Lokotošas domām,
skolās būtu nepieciešams sociālais pedagogs, kurš, pārstāvot izglītības iestādes intereses, risinātu dažādas sociālas
problēmas ģimenēs, kur aug bērni. Patlaban šo darbu Ciblas novadā veic Sociālais dienests.
Psiholoģe Jekaterina Lokotoša ir sastopama mācību gada laikā visās Ciblas
novada izglītības iestādēs. Viņas tālrunis, lai vienotos par individuālo konsultāciju – 28670258.
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VID atgādina: Jādeklarē
pērn gūtie ienākumi
Vēl tikai šomēnes – līdz 1. jūnijam,
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņem Gada ienākumu deklarācijas par
2015. gadā gūtajiem ienākumiem.
To atgādina Ciblas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (vienotais
KAC). Tā birojā Blontos, Domes namā,
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
iespējams saņemt KAC speciālistu konsultācijas par Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu. Lūgums visiem, kam
deklarācijas jāiesniedz, laicīgi vērsties
VID vai vienotajā KAC, neatliekot deklarācijas aizpildīšanu uz pēdējām dienām.
Gada ienākumu deklarācijas par
2015. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz tiem iedzīvotājiem,
kuri:
 veikuši saimniecisko darbību
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
 guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā jūrnieki),
 guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā
pārsniedza 4000 eiro (piemēr am,
gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas),
 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar
10% nodokļa likmi (piemēr am, ienākumu no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav
ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
 guvuši citus ar nodokli apliekamus
ienākumus, no kur iem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā,
no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Tām fiziskajām personām, kuras veic
saimniecisko darbību, kā arī individuālo
uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku
saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji,
Gada ienākumu deklarācija obligāti
jāiesniedz elektroniski, (VID EDS).
Deklarācijas var iesniegt arī brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem
izdevumiem. Bet brīvprātīgi deklarācijas varēs iesniegt arī pēc 1. jūnija.
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Pirmsskolas izglītības iestāžu aktualitātes

Ciblas vidusskola sveicam svētkos Latviju!

Novada pirmsskolas izglītības iestādēs 27. maijā notiks izlaiduma sarīkojumi.

3. maijā
laukumā pie
Ciblas vidusskolas
ēkas, kur
pulcējās
skolēni un
viņu pedagogi, svinot Latvijas
Republikas
otro dzimšanas dienu. Skolotāja Dagnija Piterāne, uzrunājot visus, lika vienādības zīmi starp 1918. gada 18. novembri, kad valsts tika proklamēta, un 1990. gada 4. maiju, kad LPSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par
valstisko neatkarību.
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis atcerējās ne tik tālās pagātnes faktus, uzsverot –
4. maijs bija iespējams, pateicoties Latvijas Tautas frontes
saspringtam darbam vairāku gadu garumā. J. Dombrovskis
aicināja jauniešus turēt cieņā valsts simbolus – karogu,
himnu, ģerboni – tās ir svētas lietas.
– Un nenoniecināsim mūsu valsti! Būsim lepni ar to! No
pašiem lielā mērā atkarīgs, kādu Latviju veidojam. Jums,
bērni, galvenais ir labi mācīties, jūs esat mūsu nākotne! –
teica J. Dombrovskis.
Marija Kārkla, bijusī Ciblas vidusskolas direktore, 1990.
gadā tika ievēlēta LPSR Augstākajā padomē un 4. maijā balsoja par neatkarības deklarāciju. Sirsnīgā uzrunā Triju zvaigžņu ordeņa kavaliere Marija Kārkla atcerējās, ka todien bija
tikpat skaista pavasara diena. Ar gadiem izkristalizējas 4.
maija patiesā vērtība.
– Jā, es apzinos, kas šim manam PAR balsojumā ir liela
vērtība. Bet jāatceras, kā uz to gājām. Viss sākās ar LTF izveidošanu. Neatkarība ir tautas nopelns. Cilvēki bija tik aktīvi, apzinājās situācijas nozīmīgumu. Runājot par vērtībām –
tās sevišķi labi apzināmies, kad mums to vairs nav. Savas
valsts brīvības vērtības apzināšanās, kad to esam zaudējuši…
Cik tā ir liela! 4. maijā mums bija iespēja atgūt šo vērtību.
Cīņa par neatkarību bija ļoti saspringta. Pirmkārt, bija svarīgi
tautfrontiešiem uzvarēt pašvaldību vēlēšanās. Mēs gājām
aģitēt pa mājām, tikāmies ar cilvēkiem. Nekad vairs tik saspringts darbs man nav bijis, tā ilgi nav iespējams… Lai jums
ir šīs vērtības, pirmkārt, sevī. Tās ir jāizkopj. Tikai cilvēks ar
stabilām vērtībām spēj būt laimīgs. Jums ir savi uzdevumi
šajā dzīvē, bet nezaudējiet piederības izjūtu savai skolai, savam pagastam un savai zemei Latvijai!
Dega ugunskurs, skanēja dziesmas Valda Nagļa un Sigitas
Lavrinovičas izpildījumā un dzeja... Tas ir tradicionāls formāts, kādā Ciblas vidusskolas kolektīvs atzīmē valstij svarīgus datumus – 18. novembri, 4. maiju, Barikāžu laiku.
Pasākumā piedalījās arī Valsts robežsardzes amatpersonas. Vecākajās klasēs robežsargi stāstīja par dienestu. Jaunāko klašu bērni tika izvizināti uz kvadracikla un noskatījās
kinologu paraugdemonstrējumus ar dienesta suņiem.
Skola priecājās par svētkiem! Skanēja pateicība par Dievam skaisto un miera pilno Latviju. Un trīsreiz kopīgi noskanēja: – Sveicam svētkos, Latvija! Sveicam svētkos, Latvija!
Sveicam svētkos, Latvija!

Blontu PII vadītāja Gunta Stolere informē: – Reizē ar ceriņu un bērzu meiju smaržu, māmiņas un tēta samīļoti nu jau
mūsu lielie mazuļi tiks iešūpoti šūpolēs tālākai dzīvei, tālākam sapnim – skolai. Šogad Blontu PII pabeigs 8 audzēkņi
– Andrejs Rekšņa, Iļja Kairovs, Emīls Lubāns un Adrians
Timoškins no Blontu pagasta, Gunta Čiževska un Evita Ozolniece no Zvirgzdenes pagasta, Katrīna Dubrovska un Inguss
Kristiāns Gucāns no Pušmucovas pagasta. Lai veicas skolas
gaitās! Bērnus skolai gatavoja pedagoģe Anita Grahoļska,
audzinātājas palīgs — Marija Aleksandrova. Izlaiduma sarīkojums sāksies plkst. 10.00.
Ciblas PII absolvēs 6 audzēkņi: Ilze Sidor čenko, Ēr iks
Tihovskis, Raitis Bartulāns, Anita Daudiša un Patrīcija Paula
Melbārde. Grupas skolotājas Dita Miklucāne un Rita Kozlovska.

Abos bērnudārzos atvaļinājumi būs dažādos laikos:
Blontu PII nestrādās jūnijā (no 1. jūnija līdz 1. jūlijam).
Bērniņus bērnudārzā gaidīs no 4. jūlija. Lūgums savlaicīgi
pieteikt jaunos audzēkņus – līdz maija beigām un vasaras
mēnešos darba dienās Blontu PII vai pa tālruni – 29230090.
Ciblas PII nestrādās jūlijā. No15.augusta pieņems bēr -

Svinējām pirmos “Baltā galdauta” svētkus

(Sākums 1. lpp.)

Zvirgzdenes pagasta mūziķu Elīnas Reinikas (vijole), Evelīnas Griņovas – Kabanovas (akordeons), Elīzas Ruciņas
(blokflauta) un Svetlanas Stukānes (sintezators), kā arī solistu
Jura Ruciņa, Darjas un Jekaterinas izpildījumā skanēja tautasdziesma un vairākas Raimonda Paula melodijas un dziesmas.
Līdumnieku pagastu ar savām dziesmām pārstāvēja Valdis
Naglis un soliste Sigita Lavrinoviča. Īpaši spēcīgi izskanēja
V. Nagļa 1987. gadā sacerētā dziesma “Cerība”, veltīta LTF.
Savās dzimtajās sienās labi skanēja dziesmas no
„Pušmucovas piecīšu” un folkloras kopas „Olūts” repertuāra.
Blontu pagastu koncertā pārstāvēja folkloras kopa
„Madara” un solistes Marta Petrova un Jana Petrova, bet
Ciblas pagastu – deju kopa „EversS”.
Sagaidot Latvijas simtgadi, visā valstī tiek veidota Baltā
galdauta svētku tradīcija. Baltā galdauta svētkos galdu klāj
kaimiņi, vietējā apkaime vai plašāka kopiena. Arī Ciblas novads iesaistās! Svētku sarīkojums noslēdzās, baudot gardu
kliņģeri, ar ko visus koncerta dalībniekus cienāja novada kultūras jomas darbinieki.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Jūlijā – „Styprūs skriejīņs”

Nr.9 (96)

7. lappuse

Skolu deju kolektīviem – augsts vērtējums

16. jūlijā plānots tradicionālais „Styprūs
skriejīņs”, kas notiks peintbola laukuma teritorijā Ciblā. Trenēšanās šim skrējienam laukumā
būs iespējama no 1. līdz 15. jūlijam.

Jaunsardzes aktivitātes
Maijā notiks pārgājieni Ludzas un
Ciblas novada jaunsargiem: 24. – 25. maijā jaunākajai grupai, 27. – 28. maijā vecākajai grupai. Norises vieta – Lucmuižas
pludmale.
9. – 10. Jūnijā Līdumniekos Ludzas,
Ciblas un Zilupes jaunsargi pulcēsies uz
salidojumu.
Jaunsargu pasākumus organizē Jaunsardzes instruktors I.
Novožilovs un Ciblas jauniešu centra „Impulss” vadītājs A.
Tihovskis.

25 mūsu skolu audzēkņi iestājās Jaunsardzē
3. maijā Pušmucovā svinīgā pasākumā Jaunsardzes
rindās tika uzņemti 33 jaunieši, tajā skaitā 24 Pušmucovas pamatskolas un 1 Ciblas
vidusskolas
audzēknis,
pārējie – ludzānieši.
Pušmucovā jaunsargu vienība izveidojusies šī mācību
gada laikā. Reizi nedēļā uz
skolu brauca Jaunsardzes instruktors Ivars Novožilovs.
Viņš ir ļoti gandarīts par gada
laikā paveikto, jo pušmucovieši aktīvi piedalījušies nodarbībās un gandrīz visi, kas
rudenī tās uzsāka, 3. maijā
iestājās 304. Ludzas jaunsargu vienībā.
Jaunieši saņēma jaunsarga
apliecību. To pasniedza JIC
Jaunsardzes departamenta 2.
novada nodaļas vadītājs Juris

29. aprīlī Malnavas koledžā notika bijušā Ludzas rajona
novadu skolu deju kolektīvu Sadancis, kurā piedalījās Ciblas
vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas dejotāji. Ciblas kolektīvu “Kamolītis” vada Terēzija Mizāne, Pušmucovas –
Vija Skuja.
Mūsu dejotāju sniegums tika augstu novērtēts – ar I pakāpes
diplomiem.

Lelis un 304. Ludzas jaunsargu vienības instruktors Ivars
Novožilovs.
Jaunsargiem gara spēku,
veiksmi visās lietās, sekmes
mācībās un sabiedriskajā
dzīvē savā uzrunā novēlēja
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis.
Jaunsargus sveica arī Pušmucovas skolas direktore Alla
Ločmele. Viņa pasniedza
Pateicības rakstu instruktoram
Ivaram Novožilovam. Skola ir
pateicīga Jaunsardzei par ie- No dejošanas brīvajā laikā „Malnavas gids” piedāvāja dažāsaistīšanos jauniešu audzinā- das aktivitātes. Fotogrāfijā – ciblānieši „Auto laboratorijā”.
šanā un augstu vērtē tās ieguldījumu.
Ciblas skolēnu daudzveidīgās aktivitātes
Jaunsargus ar skanīgu dzies4. aprīlī norisinājās 42. latviešu valodas un literatūras
mu no skatuves sveica pedagoģes Ināras Dovgiallo vadī- valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1548 skolēni, savukārt valsts olimpiātais vokālais ansamblis.
dē piedalījās 88 skolēni. Apsveicam 9. klases skolnieci Daigu
ABRAMĀNI, kas šajā olimpiādē ieguva ATZINĪBU!
5.
maijā notika olimpiādes laureātu apbalvošanas ceremonija.
Antra TOPORKOVA piedalījās Latgales reģiona 13. atklātajā matemātikas olimpiādē 4. klasēm. Antr a ieguva 3.
vietu. Sveicam! Paldies skolotājai Terēzijai Mizānei.
Folkloras kopu sarīkojums – skate nor isinājās Ludzā. Šī
gada tēma - zirgi un zirgošanās. Pirms skates darinājām pakavus, zirgus, vācām ticējumus, pasakas, dziesmas un rotaļas.
1. pakāpes diploms „ILŽEŅAI” godam nopelnīts!
23. aprīlī Rīgā (RTU) norisinājās tradicionālās dziedāšanas
konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija" fināls, uz kur u
tika izvirzīta "Ilžeņas" dziedātāja Sanda AUGUSTOVA. Sandas iegūtais tituls - "Dižlielā dziedātāja" (2. pakāpe).
No Ciblas vidusskolas mājas lapas www.draugiem.lv
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Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Š. g. aprīlī Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
5 miršanas gadījumi un 5 jaundzimušie. Laulības nav reģistrētas.
Miruši iedzīvotāji cienījamā vecumā:
2. aprīlī – Aleksandrs VOROBJOVS, dz.1931.g.8.decembrī (Zvirgzdenes p.),
4. aprīlī – Vitālijs PROBUKS, dz. 1934.g. 9.oktobrī (Pušmucovas pag.),
10. aprīlī – Viktors KAPUSTĀNs, dz. 1927.g.17.augustā (Līdumnieku p.),
17. aprīlī – Jadviga UZULNIECE, dz. 1930.g. 19.jūlijā (Zvirgzdenes pag.),
22. aprīlī – Veronika LOTĀNE, dz. 1930.g. 11.maijā (Blontu pag.).
Reģistrēti 4 zēni un 1 meitene:
2. aprīlī – Aigars B. (Blontu pag.),
4. aprīlī – Ārons L. (Zvirgzdenes pag.),
9. aprīlī – Kristiāns O. (Ciblas pag.),
18. aprīlī – Loreta R. (Blontu pag.),
19. aprīlī – Gustavs L. (Zvirgzdenes pag.).

MEŽOS — UGUNSNEDROŠAIS PERIODS
Visā valsts teritorijā ar
2. maiju tiek noteikts
meža
ugunsnedrošais
laikposms.
Meža īpašniekiem un
tiesiskajiem
valdītājiem
līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana mežā.
Meža
ugunsnedrošajā
laikposmā, uzturoties mežā, visiem
iedzīvotājiem jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža
ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir
noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var
piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.
AIZLIEGTS:
 nomest degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus;
 kurināt ugunskurus (izņemot īpaši
ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
 atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 dedzināt atkritumus;
 braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu
ārpus ceļiem;
 veikt jebkuru citu darbību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos. No tiem tiek novērots

8. lappuse

KAPUSVĒTKI
11.jūnijā plkst. 12.00 – Verumu kapsētā,
9. jūlijā plkst. 12.00 – Kurjanovas k.,
16. jūlijā plkst. 12.00 – Raženovas k.,
14.00 – Eversmuižas k.,
30. jūlijā plkst. 12.00 – Pušmucovas k.
(ar sv.Misi baznīcā),
27. augustā plkst. 12.00 – Aizpūres k.
(ar sv. Misi baznīcā).
Informē prāvests Antons JUSTS
Ludzas draudzēs kapusvētku saraksts vēl nav
sastādīts. Publicēsim nākamajā CNZ numurā.

JANĪNAI TABŪNEI – 80
Š.g. 21. maijā plkst. 19.00
Ludzas Novadpētniecības muzejā
būs sarīkojums, veltīts
dzejnieces Janīnas Tabūnes atcerei.
Pasākumā gan pieaugušie, gan bērni lasīs
dzeju, dziedās ansamblis „Nemiers” un
Zvirgzdenes etnogrāfiskais ansamblis, Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskais kolektīvs
rādīs divus skečus, kā arī muzicēs tie, kuru ir
uzrunājusi Janīnas Tabūnes dzeja.

mežs, un, ja virs koku galotnēm var
redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt, kurā vietā deg mežs. Tāpēc
svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar
administratīvajā teritorijā esošo
Noslēgumā tiks atklāta dzejnieces dzīvei
Valsts meža dienesta struktūrvienī- un daiļradei veltīta izstāde.
bu, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai
netiktu maldināti ugunsnovērošanas
15. maijā plkst. 12:00
torņu dežuranti un lai netiktu izsluaicinām
dināta viltus trauksme.
Ciblas novada ģimenes
Meža izstrādātājiem ir jāievēro
uz Ģimeņu dienu
prasība, ka meža ugunsnedrošajā
Līdumniekos
laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas
atlikumus atļauts tikai ar Valsts
„PEPIJA MEKLĒ ĢIMENI”
meža dienesta mežziņa ikreizēju
rakstisku atļauju.
Pasākuma gaitā:
Savukārt meža īpašniekiem ir
jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas  Ģimeņu sporta spēles, apbalvošana
būtu atbrīvoti no sagāztajiem ko-  Bukstiņputra Līdumnieku gaumē
kiem un krūmiem, lai, nepiecieša Pepijas ievārījumu degustācija
mības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams
brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpaš- Vēlams, lai ģimeņu komandas pieteiktos
niekiem ir jāzina, ka pēc meža
līdz 14. maijam (28317569).
ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā,
Komandā – 5 dalībnieki (ja ģimenē mameža īpašnieka pienākums ir veikt
zāks skaits, var iesaistīt radus, draugus)
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.
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