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Auniet, puiši, meitas, kājas,
Rītā būs Jāņu diena;
Tad iesim līgodami,
Jāņu bērnus meklēdami.
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Ciblas novada dome sveic
novada ļaudis Līgosvētkos!
Lai vasaras saulgriežu laiks
ir prieka un cerību pilns,
briedinot brangu ražu
tīrumos un dārzos!
CIBLAS NOVADA SVĒTKI
1. jūlijs — starpnovadu futbola sacensības. Pušmucova.
2. jūlijs — Ciblas novada pagastu volejbola turnīrs. Līdumnieki.

Monikai Kozānei no 7
Pušmucovas pagasta — 95
Ciblas vidusskolā autoapmācība!

2015. gada 15. jūnijs

8

Informācija!
Zvirgzdenes pagastā ir 13 kapsētas.
Sakarā ar to, ka ir
samazināts pagaidu
sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits,
šovasar nebūs iespējams appļaut kapsētu
iekšējo teritoriju.
Tas būs jādara apbedīto tuviniekiem.
Novada pašvaldība
nodrošinās teritoriju
sakopšanu ap kapsētām: piebraucamie
ceļi, stāvvietas
u.tml..
Labākais laiks talkām - piektdienas
pēcpusdiena pirms
kapusvētkiem.

4. jūlijs — svinību diena:
10.00 — svētku dievkalpojums Pušmucovas katoļu baznīcā;
13.00 — zirgu rikšošanas sacensības Pušmucovas pagastā;
18.00 — uz tirdziņu pie Blontu TN pulcējas mājražotāji un amatnieki;
19.00 — koncerts Blontu TN. Uzstāsies pūtēju orķestris “Ludza” un
Rēzeknes novada vokālais ansamblis “Skonai”.
21.00 — balle. Spēlēs grupa “Novadnieki”. Darbosies bufete.

Novada pagastos tiek remontēti grants ceļi
Kopš maija sākuma uz pašvaldības
ceļiem ir sākti remontdarbi un tie
turpinās pilnā sparā. Darbos iesaistīti
novada komunālās dienesta vīri, kuri
ar pašvaldības tehniku ved un nober
grants – šķembu maisījumu uz ceļiem
un greiderē ceļus.
Patlaban lielākie darbi ir veikti
Zvirgzdenes pagastā. Te pilnībā ir nobērts
autoceļš Z – 1 Lauči – Vasarāni – Lielie
Litaunieki 2,8 km garumā un tā
turpinājums Rēzeknes novada virzienā
Z – 32 - Vasarāni – Lendžu pagasta
robeža 0,49 km garumā. Kopumā uz šiem
diviem ceļa posmiem ir uzbērts apmēram
1000 m3 grants – šķembu maisījuma. Šī
posma atjaunošanas izmaksas ir aptuveni
1500 euro, ieskaitot materiāla izmaksas,

greiderista algu un degvielas izmaksas, kā
arī autogreidera uzturēšanas izmaksas.
Uzlabots ir Pušmucovas pagasta
autoceļš P – 4 Vacumnieki – Steponi –
Šaraki – Mežernieki virzienā no
Mežerniekiem, apmēram 2 km garumā.
Šeit ir izlietots apmēram 200 m3 grants –
šķembu maisījuma.
Šobrīd notiek remontdarbi uz
autoceļiem P – 16 Vornaiši – Šmati –
Loči un P – 5 Pušmucova – Poļaki
Pušmucovas pagastā.
Kā nākamie darbi tiek plānoti vairāki
Zvirgzdenes pagasta ceļi, tostarp ierīkojot
pāris caurtekas.
Ir uzsākts autoceļu C – 7 Mjaiši –
Vacumnieki – Greči Ciblas pagastā un
C – 22 Lineja – Spirki Līdumnieku
pagastā remonts.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2. lappuse

Aktuālākais par skolēnu darbu vasarā
Jau informējām, ka šovasar Ciblas novada pašvaldība nolēma dotēt skolēnu darbu vasarā, organizējot un finansējot nodarbinātības pasākumus
skolēniem vecumā no 15
līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Pasākuma koordinatora
pienākumus veic Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA.
Viņa informē par aktuālāko, organizējot skolēnu
darbu vasarā.
– Tika izveidota vērtēšanas komisija (saskaņā ar
Nolikuma „Noteikumi nodarbinātības pasākumiem
vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
3.4. punktu). Komisijas
sastāvā darbojas pašvaldības jauniešu lietu speciālists Aldis Tihovskis, Sociālā dienesta vadītāja Inta
Senkāne, vecākā kasiere
Aina Borisovska un Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska. Vērtēšanas
komisija 2. jūnijā ir beigusi
izvērtēt skolēnu iesniegtos
pieteikumus darbam vasaras perioda.
Kopā pašvaldībā ir iesniegti 23 pieteikumi no
jauniešiem. Visi pieteikumi
tika sakārtoti pa pagastiem
un izvērtēti, ņemot vēra
Nolikuma 3.5. punkta prasības. Tika plānots nodrošināt
pa 2 vietām katrā pagastā,
jo sākotnēji no Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA)
mūsu novadā tika plānots
subsidēt 10 darba vietas,
bet pēc finansējuma pārdales tika lemts, ka Ciblas novadā darba vietu skaitu var
palielināt par 2 vietām.
Pasākumam nepieteicās
neviens skolēns no Zvirgzdenes pagasta, līdz ar to
šim pagastam plānotās 2
vietas tika pārdalītas citiem
pagastiem.
Ciblas novadā pieteicās

Pušmucovā strādā
Edmunds Probuks

Meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 25.
aprīļa, 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 kriminālatbildību.
Uzturoties mežos un purvos aizliegts: nomest degošus
vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
kurināt ugunskurus (izņemot
īpaši ierīkotas vietas) un atstāt
tos bez uzraudzības; dedzināt
atkritumus; braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem
pa mežu un purvu ārpus ceļiem; veikt citas darbības, kas
var izraisīt ugunsgrēku.
Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas
torņos. No tiem tiek novērots
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
Valsts meža dienesta struktūrvienību, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas
rada lielus dūmus, lai netiktu
maldināti torņu dežuranti un
lai netiktu izsludināta viltus
trauksme.
Meža izstrādātājiem ir
jāievēro prasība, ka meža
ugunsnedrošajā laikposmā
cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD
mežziņa ikreizēju rakstisku
atļauju.
Savukārt meža īpašniekiem ir
jāparūpējas, lai meža ceļi un
stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem,
lai, nepieciešamības gadījumā,
meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi
pārvietoties. Pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā,
meža īpašnieka pienākums ir
veikt ugunsgrēka vietas
uzraudzību.

2015. g. 15. jūnijs

Līdumniekos strādā Dairis
Smirnovs un Mārtiņš Pavlovs

Ugunsnedrošais
periods mežos
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divi darba devēji – biedrība
„Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” un SIA „Staupine”, kas plāno nodarbināt
kopumā 5 skolēnus.
Vērtējot skolēnu pieteikumus, tika ņemts vērā, ka
saskaņā ar Nolikuma 1.7.3.
punktu darba devējs šajā
pasākumā nedrīkst nodarbi-

nāt pirmās pakāpes radiniekus.
Gribētāju strādāt vasarā
izrādījās vairāk nekā iespējamo darbavietu.
Turpmāk, piesakoties
vasaras darbam, pretendentam ir jāreģistrējas gan
Ciblas novada pašvaldībā,
gan NVA.

Skolēniem piešķirtās darba vietas
Blontu pagasts
Darba devējs: Ciblas novada pašvaldība Blontu pagasta
pārvalde. Strādās 3 skolēni: Gustavs Aleksandrovs, Mārtiņš
Zabiņako, Intars Caune.
Ciblas pagasts
Darba devējs: Ciblas novada pašvaldība Ciblas pagasta
pārvalde. Strādās 3 skolēni: Guntars Ļagušņiks, Renārs
Romanovs, Lauris Ostrovskis.
Darba devējs: SIA “Staupine”. Strādās Edijs Kušners.
Līdumnieku pagasts
Darba devējs: Ciblas novada pašvaldība Līdumnieku pagasta pārvalde. Strādās 2 skolēni: Aiva Sidorčenko, Verners Valters.
Darba devējs: Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”. Strādās 4 skolēni: Dairis Smirnovs, Mārtiņš Pavlovs, Alens Kalvāns, Jānis Klešniks.
Pušmucovas pagasts
Darba devējs: Ciblas novada pašvaldība Pušmucovas
pagasta pārvalde. Strādās 4 skolēni: Edmunds Probuks,
Arvis Kazinieks, Rebeka Mikijanska, Arvis Šmats.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.10 (76)

Kārtējā domes sēdē skatīti daudzi jautājumi
28. maijā notika kārtējā
Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā tika
skatīts 21 jautājums.
Starp tiem arī būtiski –
par pašvaldības bilances
apstiprināšanu, par amata konkursu, par vairāku
pašvaldībai piekrītošu
zemes vienību nomas tiesību izsoli u.c..
Sēdē piedalījās 6 no 9
deputātiem. Darba pienākumu veikšana aizkavēja
deputātus Inesi Birsku,
Aldi Tihovski un Viesturu
Rancānu.
Sēdes sākumā tika apstiprināta Ciblas novada pašvaldības bilance, ko iesniedza pašvaldības galvenā
grāmatvede Inta Piraga.
Bilances apstiprināšana domes sēdē ir nepieciešama
procedūra, gatavojot Gada
pārskatu.
Ciblas novada pašvaldības bilance uz 2014. gada
31. decembri ir šāda: aktīvi
– EUR 7 136 541, pašu
kapitāls – EUR 6 716 916,
saistības – EUR 419 625.
2014. gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde – EUR
2 852 862, izdevumu izpilde – EUR 2 922 974.
2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde –
EUR 164 357, izdevumu
izpilde – EUR 136 078.
Darījumi ar zemi
Sēdē tika apstiprināti divi
zemes ierīcības projekti.
No privātpersonu nekustamajiem īpašumiem tiek atdalīta zemes vienība, kam
piešķirts jauns kadastra numurs un nosaukums. Jauni
kadastra numuri piešķirti
arī atlikušajām zemes vienībām, tām nemainīgs paliek zemes lietošanas mērķis. Ciblas pagastā atdalīta
10 ha liela zemes vienība,
lietošanas mērķis – derīgo
izrakteņu ieguves teritorija.
Zvirgzdenes pagastā atdalīta 0,5 ha liela zemes vienība, lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām

saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve.
Nolemts, ka no trim privātpersonu nekustamajiem
īpašumiem Zvirgzdenes pagastā tiek atdalītas zemes
vienības (2 ha, 1,4 ha un
3,4 ha), kam piešķirti nosaukumi.
Divām personām, t.sk. 1
zemnieku saimniecībai,
piešķirtas zemes nomas tiesības uz 2 gadiem (2 gabali
pa 1,2 ha), 4 privātpersonām – nomas tiesības uz 10
gadiem (zemes gabalu platība no 0,02 ha līdz 0,6732
ha).
Viens zemes nomas līguma pārreģistrēts citai personai sakarā ar bijušā nomnieka nāvi.
Nolemts izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā,
kas noslēgts š. g. 1. aprīlī ar
z. s. „Pērles”, izslēdzot no
tā 1,2 ha lielu zemes vienību.
Nolemts veikt pašvaldības nekustamā īpašuma
„Granti" vērtēšanu, noteikt
tā atsavināšanas veidu (izsole ar augšupejošu soli),
izveidot tā izsoles komisiju
un sagatavot izsoles noteikumus.
Notiks zemes vienību
nomas tiesību izsole
Nolemts rīkot divu Ciblas
novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ze-

mes gabali atrodas Zvirgzdenes pagastā, to platība –
4,5 ha un 16,1 ha.
Izveidota komisija izsoles
procedūras veikšanai. Informācija par izsoli publicēta pašvaldības mājas lapā, uz novada pašvaldības
un pagastu pārvalžu informācijas stendiem. Apstiprināti izsoles noteikumi. Izsole notiks š. g. 17. jūnijā.
Precizēti dati
Valsts zemes dienests
iesniedza pašvaldībai informāciju – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos
datus (kadastra apzīmējumi, zemes vienību platība,
pašvaldību lēmumi) par
novada pašvaldības teritorijā esošajām pašvaldībai
piekrītošajām un piederošajām zemes vienībām un
pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām
zemes vienībām, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības. Dienests lūdza datu atlasē iekļauto informāciju izvērtēt
un precizēt pašvaldības
zemes vienību platību. Pieņemts lēmums precizēt 25
zemes vienību platību.
Kādai apbūvētai zemes
vienībai Blontu pagastā un
ar to saistītām ēkām piešķirta adrese. Citai Līdumniekos – adrese precizēta.
(Turpinājums 4.lpp.)

Fotokonkursa darbs. Autors Linards Sadovskis.

3. lappuse

Skolēni saņēma
naudas balvas
Maija pēdējā nedēļā Ciblas novada pašvaldības
vispārizglītojošajās skolās
Pušmucovā un Ciblā notika sarīkojumi, kuros tika
godināti sekmīgākie un
aktīvākie skolēni un viņu
pedagogi.
No pašvaldības budžeta
novada skolēnu apbalvošanai ir piešķirti 2416 eiro,
tajā skaitā – Pušmucovas
skolas audzēkņiem 559
eiro, Ciblas vidusskolas
audzēkņiem 1857 eiro.
Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, ir izstrādāta Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem.
Lielākā naudas balva (209
eiro) tika izmaksāta Ciblas
vidusskolas absolventei Lindai Sadovskai, kura piedalījusies daudzos dažādos konkursos un vairākās valsts
mēroga mācību priekšmetu
olimpiādēs pēc tam, kad bija
uzvarējusi vietējā līmeņa
olimpiādēs. Mazākās naudas
balvas bija 2 eiro apmērā,
tās tika pasniegtas par panākumiem skolēnu grupas
(piemēram, sporta komandas) sastāvā.
Informācija par balvu apjomu bija visiem pieejama
skolā. Daudzi skolēni saņēma vairākas atzinības par
piedalīšanos un gūtajām
sekmēm olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
Naudas balvas summējās
par visiem sasniegumiem.
Šāda skolēnu materiāla stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību
procesā un ārpusskolas aktivitātēs.
Domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis pasniedza Atzinības rakstus un ziedus pedagogiem, kas strādājuši ar
sekmīgākajiem bērniem, kā
arī ziedus visiem skolotājiem un skolu tehniskajiem
darbiniekiem.
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Vāksim makulatūru!
Pušmucovas, Felicianovas,
Ciblas, Zvirgzdenes un Līdumnieku pagasta bibliotēkas
aicina iedzīvotājus iesaistīties
makulatūras vākšanas akcijā.
Makulatūru var nodot nosauktajās vietējās bibliotēkās
visu vasaru, līdz septembrim.
Savāktā makulatūra tiks
nodota pārstrādei SIA
"Līgatnes papīrs".
Esiet atsaucīgi!
Saudzēsim apkārtējo vidi!

Piedalīsimies
konkursā
„Sakoptākā sēta”!
Arī šogad notiek konkurss
„Ciblas novada Sakoptākā
sēta”. Tajā var piedalīties
ikviens Ciblas novada māju
īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi un iestādes (izņemot
– pagājušā gada konkursa
uzvarētāji).
Konkursā tiek noteiktas
šādas nominācijas:

Sakoptākā individuālā māja
ciema teritorijā;

Sakoptākā lauku sēta;
Sakoptākais uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam –
līdz 22. jūnijam (termiņš
pagarināts).
Objektu vērtēšana notiks
30. jūnijā.
Pieteikt dalībniekus var arī
jebkurš līdzcilvēks, kas ir
pamanījis kādai nominācijai
cienīgu pretendentu (saskaņojot ar to).
Konkursa uzvarētāji tiks
apbalvoti Ciblas novada
svētku noslēguma pasākumā
4. jūlijā.
Konkursa
finansēšanas
kopējais fonds – 400 eiro.
Plašāka informācija – nolikumā, kas publicēts pašvaldības
mājas
lapā
(www.ciblasnovads.lv).
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4. lappuse

Ciblas novada dome organizē konkursu
uz Ciblas vidusskolas direktora amata vietu
Prasības pretendentiem:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība un nepieciešamā profesionālā kvalifikācija vai
augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju;
2. pieredze izglītības vadības darbā ne
mazāka par 3 gadiem;
3. praktiskā darba pieredze attiecīgajā
izglītības jomā ne mazāka par 5 gadiem;
4. svešvalodu zināšanas un iemaņas darbā ar datoru;
5. zināšanas vadības darba organizēšanas
metodoloģijā;
6. pieredze darbā ar projektiem, arī starptautiskiem – tiks uzskatīta par priekšrocību;
7. B kategorijas autovadītāja apliecība.

nu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, sabiedrisko organizāciju u.c. vadītāji).
Iesniedzamie dokumenti:
* iesniegums;
* īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
* izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
* vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
* izglītības iestādes attīstības vīzija.
Pieteikšanās termiņš – 2015.g. 17. jūnijs,
plkst. 15.00..
Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus,
attiecīgais pieteikums netiek izskatīts.

Dokumenti jāiesniedz Ciblas novada
domes kancelejā.
Par 2. punktā minēto izglītības vadības
darbu tiek uzskatīts:
Adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu
* darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadī- pag., Ciblas novads, LV-5706.
tāja vietnieka amatā;
Tālrunis/fax: 5700894.
* cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba
e-pasts:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
un izglītības iestāžu darbinieku organizēša-

Kārtējā domes sēdē skatīti daudzi jautājumi
(Sākums 3. lpp.)

Dažādi jautājumi
Apstiprināts Ciblas vidusskolas vadītāja amata konkursa nolikums (publicēts
pašvaldības mājas
www.ciblasnovads.lv).

lapā

Nolemts ar š.g. 1. jūniju
noteikt Ciblas novada pašvaldībā deklarētās personas
atskurbšanas pakalpojuma
maksu: 42,83 eiro (ar PVN)
par personas atskurbšanu 1
reizi. Atskurbtuves pakalpojuma laiks – 12 stundas.
Pašvaldības izpilddirektorei
uzticēts veikt lēmuma izpildes kontroli.
Vēl 2014. gada rudenī
tika apstiprināts Ciblas novada medību koordinācijas
komisijas nolikums. Šajā
periodā ir notikušas izmaiņas likumdošanā, tāpēc
minētajā nolikumā bija jāveic grozījumi šādos punktos: 3. Komisijas struktūra
un 4. Komisijas darba organizācija.
Balstoties uz personas
iesniegumu, lauzts š.g.10.
aprīlī noslēgtais Rūpniecis-

kās zvejas tiesības nomas
līgums nr.42 un rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai 2015. gadā (170 m
no kopējā Zilezera zivju
tīklu limita) nodotas nomā
kādam individuālajam komersantam.
Sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi nr.6 un
nr.7. Tie tiks publicēti nākamajā „Ciblas Novada
Ziņas” numurā, pēc to izskatīšanas valsts institūcijās.
Nolemts veikt grozījumus
dokumentā „Kārtība, kādā
notiek skolēnu apbalvošana
par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, skatēs un sacensībās”, izsakot 4.3. punktu
šādā redakcijā: „Par skolēnu kolektīvajiem sasniegumiem skatēs, konkursos,
sacensībās: katram dalībniekam – 2,00 EUR”.
Deputāti nolēma domes
izpilddirektorei Inārai Sprudzānei piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma (14 kalendāras dienas) laikā no š.g.

15. jūnija līdz 30. jūnijam
ieskaitot.
Lēmums par logopēda
amata likmi PII
nav pieņemts
Domes sēdē tika skatīti
abu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju
iesniegumi par logopēda
amata likmes palielināšanu
novada pirmsskolas izglītības iestādēs, jo rezultatīva
darba nodrošināšanai ar
esošajām darba stundām
nepietiek.
Novada dome konstatēja,
ka ministrijās vēl notiek
diskusijas par pedagogu
jaunā finansēšanas modeļa
aptuvenajiem aprēķiniem,
par plānoto amata vienību
skaitu, vienas stundas izmaksām un IZM izstrādāto
"Pedagogu darba samaksas
noteikumu" projektu.
Nolemts lēmumu par logopēda amata likmes palielināšanu atlikt līdz laikam,
kamēr nestāsies spēkā minētie „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
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Joprojām dzīva Bērnības svētku tradīcija
7. jūnijā kuplā skaitā Zvirgzdenes parkā pulcējās bērni no
visa plašā Ciblas novada. Bērnības svētkus šovasar bija aicināti
svinēt 22 mazie novada iedzīvotāji, uz svētkiem ieradās 18.
– Par tik daudzie viesiem bija
liels prieks! – atzīst svētku rīkotāja Valentīna Ruciņa.
Bērnus sagaidīja populārās
pasakas par Zīļuku varoņi. Apsveikumi mijās ar rotaļām un
priekšnesumiem. Tika pasniegtas dāvanas un ziedi. Liels bija
bērnu prieks par atrakciju
„Mans ponijs”, ko piedāvāja kāda internetā
uzmeklēta firma no Rīgas. Lai cienātos ar
meistares Ināras Miezītes katram gaviļnie-

Maijā viens Jānis miris,
otrs – dzimis
Šī gada maijā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļa savos reģistros veikusi
divus ierakstus:
13. maijā miris Zvirgzdenes
pagasta iedzīvotājs Jānis Katkevičs, kurš dzimis 1942.
gada 17. jūlijā;
19. maijā Blontu pagastā
dzimis Jānis R..
Laulības Ciblas novadā
maijā nav reģistrētas.

kam darinātajām konfektēm un svētku torti,
darbojās „Bērnu kafejnīca”. Svētku noskaņojumu vairoja brīnišķīgie laika apstākļi.

Zvirgzdenē izskanējuši jauno talantu svētki

Jau otro gadu Ciblas
novadā notika jauniešu
talantu svētki, uz kuriem
bija aicināti novada bērni
un jaunieši. 30. maijā
jaunos talantus gaidīja
Zvirgzdenes estrāde. Mērķis nebija noteikt labāko,
bet ļaut katram atklāt savu
talantu. Tie bija samērā
daudzveidīgi svētki, lai gan
pārsvarā priekšnesumos
skanēja dziesmas.
Koncertu ieskandināja Ruciņu ģimenes ansamblis, kā
arī Laura Sprudzāne un Jana
Barkāne no Blontiem.
Kā pirmie Ciblas novada
jauno talantu svētkos uzstājās pušmucovieši. Viņi sniedza kopumā astoņus priekšnesumus. Dziedāja popgrupa
„Heijā”, Dairis Kazinieks,
Anastasija Kapitonova,
Aurēlija Aleksa Puļa, Madara Domarka, dzejoli deklamēja Kristers Sviklāns, dejoja diskodeju grupa „The
fox”.

5. lappuse

Ciblas pagastu pārstāvēja
dziedātāji Jānis un Sandra
Augustovi, Lanas Rivčas un
Laumas Kuzņecovas duets,
Izabella Stelikova. Muzicēja
blokflautistu anasamblis un
vijolniece Daiga Abramāne.
Blontus pārstāvēja Marta
Petrovska ar solodziesmu,
dziesmu „Māte” viņa dziedāja arī kopā ar māsu Ketrīnu Gadžili un brāli Mareku
Petrovski. Dziedāja arī Laura Sprudzāne.
Zvirgzdeni pārstāvēja Elīza Ruciņa, viņa dziedāja, pavadījumu spēlēja viņas brālis un māsīca. Savas spējas
svarcelšanā demonstrēja jaunā sportiste Melita Ulase.
Uz Zvirgzdenes estrādes
kāpa arī viesi no Ludzas –
O. Štrauhas deju grupa
„Fouette”, kas sniedza trīs
skaistus priekšnesumus.
Tika pasniegtas medaļas,
pateicības no novada pašvaldības un ziedi no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes.
Noslēgumā skanēja Ciblas

novada himna.
Visi dalībnieki pēc koncerta cienājās ar pašceptām kūkām un tēju. Darbojās neliels tirdziņš, kur varēja iegādāties vietējo amatnieču
rokdarbus.
Svētki ilga pusotru stundu.
Bija jauki uz skatuves redzēt
bērnus, kas, pārvarējuši nedrošību, uzstājās pirmo reizi.
Ir drošības sajūta, redzot, ka
dzied tavi radinieki un draugi. Debijai lielisks pasākums!
Paldies Janai Barkānei,
Intai Augustovai, Dzintrai
Toporkovai, Inārai Dovgiallo, Elvīrai Rimicānei, Inesei
Mikaskinai, kuras palīdzēja
jauniem talantiem sagatavoties svētkiem.
Svētkus organizēja Ciblas
novada kultūras darba speciālistes Valentīna Ruciņa,
Jana Barkāne, kā arī pārējo
Tautas namu vadītājas –
Sandra Beļavska no Ciblas
un Inta Domarka no Pušmucovas.

Futbola sacensībās
uzvar ciblānieši
Ciblas jauniešu centra
"Impulss" vadītājs Aldis Tihovskis sadarbībā ar Cirmas
pagasta bibliotēkas vadītāju
Marinu Piterāni sarīkoja futbola sacensības "Draudzības
kauss", kuras notika sestdien,
30. maijā Tutānu ciema futbola laukumā.
Sacensībās piedalījās divas
komandas no Ciblas novada
un divas mājinieku komandas. Sīvā cīņā un bez zaudējumiem uzvaru izcīnīja Ciblas
novada komanda "Kosmonauti" (Māris Jansons Buļs,
Nauris Rudzanovs, Renārs
Romanovs, Edgars Mizāns,
Austris Kilups un kom. kapteinis Egīls Jegorovs). Otro
vietu izcīnīja Ciblas novada
otrā komanda “Banda (Dainis
Teicāns, Lauris Vonogs, Lenards Laganovskis, Jānis Ziļs,
Normunds Sviklāns, Dainis
Sviklāns un kom. kapteinis
Endijs Romanovs). Trešo
vietu izcīnīja mājinieku vecākā komanda un ceturto jaunākā komanda.
– Liels paldies komandu
kapteiņiem un šoferītim Vladimiram, – saka A. Tihovskis.
Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un sporta
notikumiem Ciblas novadā
lasāma pašvaldības mājas
lapā www.ciblasnovads.lv
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6. lappuse

Modernizēta Ciblas novadpētniecības materiālu krātuve
2015. gada 1. jūnijā ir noslēdzies
biedrības „Strauts” īstenotais projekts „Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības materiālu krātuves
modernizēšanai”.
Iegādātas modernas tehnoloģijas krātuves digitalizācijai
un mēbeles. Krātuves attīstīšanā iesaistījušies brīvprātīgie, kas apkopo vēstures materiālus.
Stāsta biedrības valdes locekle Sarmīte Leščinska.
Projekta mērķis bija attīstīt Ciblas novadpētniecības
materiālu krātuvi kā svarīgu
kultūras mantojuma sastāvdaļu, uzlabot tās pieejamību
un pievilcību, dažādot ekspozīcijas piedāvājumu ar inovatīviem risinājumiem, lai dažādu paaudžu novadpētniecības materiālu krātuves apmeklētājiem vēstures izziņas
procesu padarītu interesantāku
Projekts tika iesniegts
Eiropas Savienības Eiropas
LauksaimniecīPbas
fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu
konkursa
pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību

un interešu klubu, kultūras,
vides – aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības
stratēģijas rīcībā „Kultūras
infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana”.
Projekta kopējās izmaksas 4 947,00 EUR, tajā skaitā
Ciblas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 494,70
EUR.
Projekta īstenošanas rezultātā ir uzsākta novadpētniecības materiālu krātuves
digitalizācija. Materiālu apkopošanā un demonstrēšanā
varēs izmantot mūsdienīgas
tehnoloģijas. Šim mērķim ir
iegādāts portatīvais dators,
projektors, printeris, kinozāle, fotoaparāts, diktofons.
Novadpētniecības materiālu krātuves modernizēšanai
ir iegādātas mēbeles – skapji,
konferenču galdi un biroja
krēsli.

Brīvprātīgo darbu ir uzsākuši biedrības "Strauts"
biedri, kuri atbildīgās personas – Malvīnes Loces vadībā
vāc, sistematizē, digitalizē vēstures materiālus. Materiālu
apkopošanā ir iesaistījušies arī Ciblas vidusskolas skolotāji.
Skolotāji ir izstrādājuši 6 izglītojošās programmas
krātuves apmeklētājiem:
1. programma "Es – pirmoreiz novadpētniecības materiālu
krātuvē". Programmas mērķis: iepazīstināt sākumskolas un
pirmsskolas audzēkņus ar Eversmuižas kungu māju, tās apkārtni, senajiem sadzīves priekšmetiem, senām grāmatām.
2. programma "Gaismas ceļš". Programmas mērķis: iepazīstināt pirmsskolas un jaunāko klašu skolēnus ar materiālu
krātuvē esošajiem apgaismojuma objektiem, to pielietojumu.
Iepazīstināt ar elektrības rašanās vēsturi, tās ražošanu Ciblas
pagasta Felicianovas HES.
3. programma "Skolas stāsts". Programmas mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar izglītības attīstību Ciblas
novadā. Sniegt informāciju par novada skolām, demonstrēt
foto liecības, mācību grāmatas par skolas dzīvi dažādos periodos.
4. programma "Mākslas stunda". Programmas mērķis:
iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar Ciblas novada māksliniekiem. Sarunas par māksliniekiem Juri Soikānu un Vitāliju Kalvānu, materiālu krātuvē esošo gleznu apskate, iepazīšanās ar citām autoru gleznām (digitalizētā veidā), iepazīšanās ar J.Soikāna Mākslas skolas filiāles darbu, skolas
audzēkņu darbu apskate.
5. programma "Nauda kā vēstures avots". Programmas
mērķis: iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar naudu no tās
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Vēstures atspoguļojums
monētās, papīra naudas zīmēs. Ciblas pagasta Eversmuižas
(Zeltiņu) depozīts. Latvijas lata kolekcija.
6. programma "Ceļasomas stāsts". Programmas mērķis:
iepazīstināt skolēnus un pieaugušos ar Ciblas novada cilvēkiem, kas aktīvi piedalījās trešās Atmodas norisē, Baltijas
ceļā un bija Barikāžu dalībnieki, viņu atmiņu stāstījumiem,
kino fragmentiem.
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Visi 95 Monikas Kozānes mūža gadi bijuši skaisti
Maija nogalē 95 gadu
jubileju atzīmēja Pušmucovas pagasta iedzīvotāja Monika Kozāne. Tiesa, pēdējos 25 gadus viņa dzīvo pie
meitas – Birutas Jermakas
Marišos, Ludzas novadā.
Monika dzimusi Rēzeknes novada Vecinānos Kārļa un Antoņinas Rumbiniku
ģimenē 1920. gadā. Pēc dažiem gadiem ģimenē piedzima dēls Kazimirs. Monikas dzimtā daudzi ir pietuvojušies vai pārsnieguši
90 gadu slieksni.
Monika apprecējās agri –
19 gadu vecumā. Ar savu
Zigmanu iepazinusies baznīcā. Viņam bijusi krustmāte Monika, kam bija liela
loma – viņa esot atzinusi,
ka Monika būšot krietna
sieva Zigmanam, jo bija to
ne reizi vien satikusi tirgū,
tirgojam piena produktus.
Zigmana krustmāte dzīvoja
Pušmucovas pagasta Nūraugos, viņai nebija bērnu,
Zigmans bija kā dēls, viņam māju arī atdāvinājusi.
Šajās mājās Kozānu ģimene dzīvojusi pēckara gados,
te izaugušas viņu četras
meitas, un tagad te saimnieko vecākās meitas Irēnas
Sarkanes ģimene.
Monika visu jaunību skumusi, ka tai nav mīļas māsas. Un notika, ka viņas ģimenē viena pēc otras dzimta meitas: Irēna (dz. 1940.
g.), Veneranda (dz. 1941.
g.), Anastasija (dz. 1946.
g.) un Biruta (dz. 1955. g.).
Visas māsas ir labi izskolota, pabeigušas augstskolas:
Irēna un Veneranda ir pedagoģes, Anastasija – zootehniķe, bet Biruta – kultūras darbiniece. Visas dzīvo
Latvijā, attālāk – Veneranda (Raiskumā) un Anastasija (Sēlijā). Monikai ir 7
mazbērni, 9 mazmazbērni.
Monika Kozāne aktīvi
seko notikumiem Latvijā
un pasaulē. Līdz vēlam vakaram skatās televīzijas
raidījumus – ziņas, koncertus un šovus. Bet visciešāk

patur saikni
ar Dievu –
Rožukronis
tiek skaitīts
gan dienu,
gan nakti par
visiem
saviem mīļajiem tuviniekiem,
bet
svētdienās
Monika noteikti skatās
dievkalpojuma translāciju televīzijā. Jubilāri sveica novada domes un
Meita Bi- pagasta pārvaldes vadītāji.
ruta atceras,
ka vecāku mājās Dieva gandrīz vienīgā ciematā vēl
vārdam bijis liels svars, tur govi (nesen pat trīs).
ievēroti visi likumi. Tā,
Par darbu Pušmucovas
svētdienas vienmēr bija kolhozā Monika daudz neveltītas Dievam, strādāt runā. Esot strādājusi dažānedrīkstēja. Tik vienu vasa- dus atbildīgus darbus, jo
ras svētdienu, jau pieauguši pirms precībām trīs gadus
būdami, bērni nolēmuši mācījusies Malnavas Laukpret vecāku gribu palīdzēt saimniecības tehnikumā.
tiem – svētdienas laikā sa- Bijusi fermas brigadieres,
veduši pilnu šķūni siena un zootehniķa vietnieces, konvaren priecājušies par tik trolasistentes u.c. amatos.
labu darbu. Bet uznācis Vecāki centušies dot iespēbriesmīgs negaiss, vējš jami labu izglītību, lai gan
šķūnim jumtu norāva, un tā nebija lēta. Pēc Monikas
viss siens bija pagalam teiktā, lai meita trešo gadu
salijis.
varētu studēt Malnavā, tēvs
Klausoties šo stāstu, Mo- pārdevis govi.
nika saka: – Tā jau ir. Kur
Vissāpīgākās un pat traDievs, tur mīlestība. Dievs ģiskas atmiņas saistās ar
vienmēr iet palīgā.
kara gadiem. Tad nomirusi
Bērni audzināti par ticī- māte, kavējusies meklēt
giem cilvēkiem, lai gan ārstu palīdzību. Tad līdzās
padomju periodā tas nebija tēvam bijis jānoskatās, kā
viegli. Tomēr, pat neraugo- nodeg dzimtā māja Vecināties uz meitu skolās ielāgo- nos – to ar nodomu nodetiem iebildumiem, ziemas dzināja karaspēks, jo māja
rītos tās sēdinātas kamanās, gadījusies frontes līnijā un
lai dotos uz agrajām Rorāt- traucējusi pārskatīt apkārmisēm, kas tradicionālas tni. Ģimene ar maziem bērAdventa laikam.
niem un mājdzīvniekiem
Cik skaistas bija tās vasa- slēpusies no svešajiem karas, kad māsas jau bija lie- ravīriem mežā, bija stipri
las izaugušas, un ar visām jābēguļo, lai ģimenes apģimenēm sabraukušas ve- gādnieks Zigmans netiktu
cāku mājās padzīvot! Kopī- paņemts vienā vai otrā argi pļautas pļavas un vākts mijā.
siens, kopīgi strādāti citi
Tomēr, pēc Monikas Kodarbi. Nevienai no meitām zānes vārdiem: – Visi mana
lauku darbi nav sveši, pat mūža gadi ir bijuši skaisti!
ļoti mīļi. Arī Biruta, lai gan Visu spējām pārdzīvot un
aizņemta kultūras namā izturēt, pateicoties Dieva
mēģinājumos un koncertos, žēlsirdībai.
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7. lappuse

Līdumniekos īstenots
ES finansēts projekts —
iegādāta aparatūra
kultūras pasākumu
nodrošināšanai
Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”
valdes priekšsēdētājs Igors
ZABIĻEVSKIS informē, ka
biedrība īstenojusi projektu
Nr.14-01-LL33-L413201000002 „Skaņas un mūzikas
aparatūras iegāde kultūras
pasākumu nodrošināšanai
biedrībai „Darba un kultūras centrs Līdumnieki””.
Kopējais projekta finansējums – EUR 8104,05.
Sakarā ar to, ka biedrībai
piešķirts sabiedriskā labuma
statuss, projekta finansējums
100% apmērā tika nodrošināts
no Eiropas Savienības (ES)
līdzekļiem.
Projekts tika iesniegts un
īstenots no š.g. 1. marta līdz
1. jūnijam ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta
projektu iesniegumu konkursa
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās
attīstības stratēģijas rīcībā
„Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides
un tradīciju saglabāšana”.
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AICINA CIBLAS VIDUSSKOLA!
No 15. jūnija pamatskolu absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas vidusskolā. Mācoties Ciblas vidusskolas 10. – 12. klasē, iespējams iegūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un
no 2015./2016. mācību gada iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
Lai iestātos 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

iesniegums;

apliecība par pamatskolas izglītību (kopija, uzrādot
oriģinālu);

medicīniskā izziņa;
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Ciblas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ir akreditēta līdz 2020. gadam.
Auto apmācības teorētiskās nodarbības notiks piektdienās
2 mēnešu garumā (no 1.oktobra līdz 30. novembrim) Ludzā,
Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības notiks
Rēzeknē. Nodarbības vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji
un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu transportu
nogādās audzēkņus uz kursu norises vietu un atpakaļ. Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība. Autoapmācības
finansējuma noteikumi būs atrunāti līgumā, kas tiks slēgts
starp pašvaldību un skolēna vecākiem.
Ciblas vidusskolā tiek uzņemti skolēni visās klasēs – no 1.
līdz 12. klasei. Skolā notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi – darbojas sporta, mūzikas, tautas deju pulciņš. Skolēni var iesaistīties mazpulku un jaunsargu pulciņā, dziedāt
folkloras kopā „Ilžeņa”. Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadāšanu Ciblas novada teritorijā, kā arī skolēni tiek vesti uz
Ludzu un no Ludzas. Ir kopgalds, no maksas par ēdināšanu
ir atbrīvoti bērni no daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm (GMI līmenis), kā arī visi 1. - 4. kl. skolēni. Nepieciešamības gadījumā skolēni var dzīvot skolas internātā, ko
apmaksā Ciblas novada pašvaldība. 2015. gadā ir veikta
skolas ēkas renovācija, paaugstinot tās siltumefektivitāti.
Izvēloties mācīties Ciblas vidusskolā, jūs izvēlēsieties mācīties un attīstīt savas spējas un talantus!
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8. lappuse

Līgosim Blontos!
17. jūnijā plkst. 15.00 – ārstniecisko Jāņu zāļu vākšana (pulcēšanās pie Domes ēkas).
18. jūnijā plkst. 15.00 pie Domes ēkas –
brīvdabas izrāde „Dzīve nes pārsteigumus”.
Pie lustīgas nots palīdzēs noturēties: Ciblas TN
amatierteātris un deju kopa „EversS”, Blontu folkloras kopa „Madara”.
Turpinājumā: alus dzeršanas konkurss, Līgo zupas un gardākā siera degustācija.
19. jūnijā, plkst. 20.00 – ielīgošanas balle
Blontu Tautas namā (ieejas maksa – 2 eiro).
20. jūnijā plkst. 19.00 Pušmucovas Tautas namā -

Baltinavas teātra "Palādas" viesizrāde.
Danskovītes luga "Sievasmātes senču laiki".
Biļetes cena - 1,50 eiro.

Līgovakars Ciblas Kapukalna estrādē
23. jūnijā no plkst.22:00.

Ciblas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Sarmīte Leščinska

Blontu pagasta bibliotēkā jūnijā
4. jūnijā Blontu pagasta bibliotēkā notika lekcija par latvju
zīmēm, ko vadīja atraktīvā lektore Ināra Mikijanska – Jakupāne. Īpašs paldies viņai par izzinošo, aizrautīgo un interesanto lekciju. Pasākuma apmeklētāji saņēma informāciju par
latviešu etnogrāfisko rakstu zīmēm, to nozīmi un pielietojumu mūsdienās. Iesaku I. Mikijanskas Jakupānes lekciju noklausīties visiem, kas interesējas par latvisko dzīvesziņu.
Blontu pagasta bibliotēkā jūnijā skatāmas izstādes:
* līdz 16. jūnijam – „Rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam – 75 ”. Autora literatūras apskats;
* 17. – 19. jūnijā – „Jāņu zāles ārstē”. Jāņu zāļu izstāde ar
skaidrojumiem par to pielietojumu.
Mīļi gaidīti Blontu pagasta bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga
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 RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

