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Vēlēšanu provizoriskie rezultāti
Šajā izdevumā:
Atbalstīti 6 projekti 2
“Jaunieši novadam
2017”
Notikušas divas
pašvaldības
domes sēdes

3

Izlaidums skolās
33 absolventiem

4

Bērnudārzos
skolai sagatavoti
18 audzēkņi

5

6 novadu jaunsargu vienības - Ciblā

6

Līdumniekos
jauki aizritējusi
Ģimeņu diena

7

Kapusvētku
saraksts

8

Ir noslēgušās pašvaldību vēlēšanas.
Ciblas novadā vēlētāju aktivitāte: 49,42%
nobalsojuši 1115 no 2256 balsstiesīgajiem vēlētājiem.
Ciblas novada pašvaldībā ievēlēti:
Zaļo un zemnieku savienība un LATGALES PARTIJA – 6 vietas,
724 derīgas zīmes (64,99 %). :
Juris Dombrovskis (1139 balsis, 447 plusi, 32 svītrojumi),
Sarmīte Leščinska (853 balsis, 197 plusi, 68 svītrojumi),
Aldis Tihovskis (830 balsis, 181 pluss, 75 svītrojumi),
Inese Birska (802 balsis, 166 plusi, 88 svītrojumi),
Ēriks Astičs (781 balss, 138 plusi, 81 svītrojums),
Rudīte Valtere (739 balsis, 121 pluss, 106 svītrojumi).

Likteņdzirnas – 2 vietas, 184 derīgas zīmes (16,52%).:
Aivars Rikums (288 balsis, 112 plusi, 8 svītrojumi),
Māris Trukšāns (208 balsis, 41 pluss, 17 svītrojumi).

Savam novadam – 1 vieta, 146 derīgas zīmes (13,11%).
Aleksejs Ivanovs (230 balsis, 87 plusi un 3 svītrojumi).

Nevienu vietu nav ieguvusi „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – par
to nobalsoja 45 vēlētāji (4,04 %).

Ciblas novada
pensionāri
29. jūnijā
dosies
ekskursijā
uz Rundāli.

Braucienu organizē
pašvaldības
Sociālais dienests.
Interesēties pie
pagastu sociālajiem
darbiniekiem.

Šie ir provizoriskie rezultāti, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem.
Balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot
kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.

10 līdz 20 dienu laikā pēc vēlēšanām novada vēlēšanu komisija sasauks
domes sēdi, kurā tiks vēlēts domes priekšsēdētājs un izlemti citi jautājumi.

Dziesmas spēks mūs visus sasildīja
Līdumniekos notika
Dziedošo un
muzicējošo
Ciblas novada ģimeņu
koncerts.
Par tajā pieredzēto
stāsta Irēna
PAVLOVA,
Līdumnieku
bibliotēkas
vadītāja.
Lasiet 7. lpp.
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Aktualitātēs skolēnu nodarbināšanā
Informējam, ka noteiktajā laikā, līdz š.g. 19. maijam, pašvaldībā ir
saņemti 10 pieteikumi no skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras brīvlaikā.
Četras darbavietas nodrošina pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli.
Jauniešu nodarbināšanai bija iespēja pieteikties arī uzņēmējiem. Esam saņēmuši
vienu pieteikumu no biedrības "Darba un kultūras centrs Līdumnieki", kas vēlas
piedāvāt darbu 4 skolēniem.
Pašvaldībā izveidotā komisija ir izvērtējusi saņemtās anketas un sarindojusi skolēnus pa pagastiem sekojoši:
Ciblas pagasts: 1. Karīna Čubreviča, 2. Leons Rivčs, 3. Diāna Jegorova,
4. Izabella Stelikova, 5. Vadims Šendo, 6. Linards Sadovskis.
Blontu pagasts: 1. Ketrīna Gadžili, 2. Raivis Rudzišs.
Pušmucovas pagasts: 1. Andis Rimicāns, 2. Roberts Dovgiallo.
Neviens skolēns vasaras darbam nav pieteicies Līdumnieku un Zvirgzdenes pagastos.
Pašvaldībā sadarbībā ar NVA strādās (pirmie rindas kārtībā) pa vienam bērnam
no Blontiem un Pušmucovas un divi bērni no Ciblas. Pārējiem darbs tiks piedāvāts
pie uzņēmēja, kas ir iesniedzis pieteikumu.
Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne

Pušmucovā tiek ierīkots bērnu rotaļu laukums
Ciblas novada pašvaldība
sākusi īstenot apstiprināto projektu „Bērnu rotaļu laukuma
izveide Pušmucovas ciemā”.
Projekts jāīsteno līdz 2017. gada
6. novembrim. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 14759,58
eiro. Projekta īstenošanas gadījumā Ciblas novada pašvaldība
varēs saņemt publisko finansējumu 13283,60 eiro apmērā.
Šobrīd notiek teritorijas sagatavošana
konstrukciju uzstādīšanai. Tiek vestas
smiltis, un tās tiks izlīdzinātas, nodrošinot laukuma seguma izveidi. Ir pasūtītas
konstrukcijas SIA „MK dizains‖ un notiek to izgatavošana.
Projekta ietvaros tiks ierīkots bērnu
rotaļu laukums Pušmucovā pie daudzstā-

vu mājam nojauktās mājas vietā. Laukumā paredzēts uzstādīt šūpoles, rotaļu
mājiņu, atsperšūpoles, smilškasti, balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem, rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli, kā
arī solus bērniem un pieaugušajiem.
Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”.

PAZIŅOJUMS
Ciblas novada pašvaldībā, pēc Valsts kontroles ieteikuma,
tika izvērtēta sniegto maksas pakalpojumu nepieciešamība un
piemērotība.
2017. gada 30. marta domes sēdē tika nolemts (sēdes protokols
Nr.3, 18.&), ka ar 2017. gada 1. aprīli tiek pārtraukta šādu maksas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem:
1. Naktsmītnes pakalpojumi Ezersalas internātpamatskolā;
2. Slidu asināšanas pakalpojumi novada sporta kompleksā;
3. Kopēšanas pakalpojumi visās pašvaldības iestādēs;
4. Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi (spēkā paliek
bezmaksas pakalpojumi trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm).

2. lappuse

Komisija: visi jauniešu
projekti novadam vajadzīgi
Ciblas novada pašvaldības projektu
konkursā „Jaunieši novadam 2017”
tika iesniegti 6 projekti.
15. maijā iesniegtie projekti tika vērtēti
komisijā, kuru vadīja Ciblas novada
pašvaldības deputāts Viesturs Rancāns.
Projektus vērtēja arī pārējais komisijas
sastāvs: deputāts Aivars Rikums, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, Attīstības
nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska un
budţeta ekonomiste Zinaīda Pavlova.
Kopējais finansējums konkursam bija
noteikts 2500 eiro apmērā: pa 500 eiro
projektam. Uzklausot pretendentus, kad
tie prezentēja savus projektus, un izskatot iesniegtos projektus, komisija vienbalsīgi atzina, ka visi 6 ir ļoti labi un
novadam vajadzīgi. Tāpēc tika nolemts
lūgt pašvaldībai piešķirt šī konkursa
finansēšanai papildus 500 € (tiks iekļauti
kārtējos pašvaldības budţeta grozījumos) un noslēgt līgumus par 6 projektu
finansēšanu. Tāpat nolemts katram projektam piešķirt 500 € lielu finansējumu.
Atbalstītie projekti:
„Brīvā laika pavadīšanas iespēju
klāsta papildināšana Līdumniekos”.
Paredzēts iegādāties futbola vārtus un
T - kreklus sporta komandai. Projekta
vadītājs Mārtiņš Pavlovs.
„Fiziskās aktivitātes telpās”. Pušmucovā, pagasta pārvaldes ēkā, tiks uzstādīti divi trenaţieri. Projekta vadītāja
Rebeka Mikijanska.
„Slidkalniņš Blontu ciematā”. Slidkalniņš tiks uzstādīts publiski pieejamajā
bērnu rotaļlaukumā pie Blontu PII. Projekta vadītāja Lauma Caune.
„Ugunskura vietas ierīkošana Līdumniekos”. Šis objekts tiks ierīkots
ciemata centrā – pie nama, kur izvietota
ekspozīcija ar II Pasaules kara relikvijām. Projekta vadītājs Ēriks Pavlovs.
„Jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Blontu ciemā”. Paredzēts iegādāties basketbola grozu, kā arī T-kreklus futbola komandai. Projekta vadītājs Intars Caune.
„Ugunskura vietas labiekārtošana”.
Projekts tiks īstenots pie Ciblas vidusskolas. Projekta vadītājs Dairis Smirnovs.
Visi objekti būs publiski pieejami, kā
tas paredzēts konkursa nolikumā. Tikai
ar šādu nosacījumu pašvaldība piešķir
finansējumu no sava budţeta šiem jauniešu projektiem.
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Ciblas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē – 5 jautājumi
16. maijā notika Ciblas novada
pašvaldības domes ārkārtas sēde.
Tajā nepiedalījās deputāti Aleksejs
Ivanovs, Viesturs Rancāns un Aivars
Rikums.

Apstiprina Ciblas novada
vēlēšanu komisijas locekļus
Kā pirmais – Par Ciblas novada vēlēšanu komisijas locekļu apstiprināšanu.
27. aprīlī domes sēdē tika izsludināta
kandidātu pieteikšana darbam Ciblas
novada vēlēšanu komisijā. Bija nepieciešami 2 komisijas locekļi. Līdz noteiktajam termiņam – 12. maijam – bija pieteikti 3 kandidāti. Saskaņā ar attiecīgu
likumu, domes sēdē deputātiem bija
jābalso par katru kandidātu.
Par Lauru Šendo balsoja 4, pret bija 2
deputāti.
Par Lilitu Greitāni balsoja 6 deputāti.
Par Vitu Paurāni balsoja 2, pret bija 2,
atturējās 2 deputāti.

Pamatojoties
uz
balsošanas
rezultātiem, Ciblas novada vēlēšanu
komisijas sastāvā tika iekļauti šādi
komisijas locekļi: Laura Šendo un Lilita
Greitāne.

rināts projekta līdzfinansējumu 10 %
apmērā no attiecināmajām izmaksām,
tas ir, 78 888,88 eiro. Līdzfinansējuma
nodrošināšanai projekta īstenošanai tiks
ņemts aizņēmums no Valsts kases.
Šajā projekta kārtā, piesaistot ES fiAutoceļu pārbūvei tiks ņemts
nansējumu, ir paredzēts pārbūvēt 3 pašaizņēmums no Valsts kases
valdības autoceļus konkrētos posmos:
Domes sēdē vienbalsīgi tika atbalstīta P 3 Pušmucova – Zujeva (ap 1,8 km),
Ciblas novada pašvaldības izstrādāta Bērzu iela Ciblā (0,833 km), Z 7 Lucprojekta „Ciblas novada pašvaldības muiţa – Kaļvi (0,72 km).
grants ceļu pārbūve. 1. kārta‖
Daţādi jautājumi
iesniegšana ES ELFLA projektu
Privātpersonām atļauts atdalīt no neiesnieguma konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. kustamā īpašuma 2 zemes vienības (15,6
gadam
pasākumā
7.2. ha un 4,5 ha), tām piešķirti nosaukumi
„Pamatpakalpojumi
un
ciematu un noteikts zemes lietošanas mērķi –
atjaunošana lauku apvidos‖ atklātu 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieprojektu iesniegumu konkursa veidā‖. ciskā darbība ir lauksaimniecība).
5 personām nodotas nomā rūpnieciskās
Projekta
kopējā
summa
EUR
788 888,88, tajā skaitā ELFLA zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā
Ludzas ezerā 2017. gadā un iedalīts šim
finansējums – 710 000,00 eiro.
Ciblas novada domes sēdē tika apstip- nolūkam zvejas limits – 1 zivju murds.

Notikusi pēdējā 2013. gadā ievēlētās domes sēde
25. maijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā
tika skatīti 11 jautājumi.
Šī bija pēdējā sēde, uz kuru pulcējās
2013. gada vēlēšanās ievēlētie pašvaldības deputāti. Sēdē nepiedalījās
Aleksejs Ivanovs.
Deputāti noklausījās pašvaldības galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu par pašvaldības 2016. gada pārskatu
un vienbalsīgi nolēma apstiprināt Ciblas
novada pašvaldības bilanci uz 2016.
gada 31. decembri ar
aktīviem EUR 7 162 624,00,
pašu kapitālu EUR 6 622 017,00 un
saistībām EUR 540 607,00.
Apstiprināta 2016. gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde – EUR 2 794 041,00,
izdevumu izpilde – EUR 2 771 808,00,
kā arī 2016. gada speciālā budţeta ieņēmumu izpilde – EUR 174 048,00 un
izdevumu izpilde – EUR 117 932,00.

Līdzfinansējums Līdumnieku
biedrības projektam
Sēdē tika nolemts biedrībai „Darba un
kultūras centrs Līdumnieki‖ piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu, lai tā varētu īstenot LAD atbalstīto LEADER projektu „Amatnieku, mājraţotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu zāles
aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināša-

nai un apkures sistēmas uzstādīšana‖.
Jau informējām, ka 2016. gada 21.
jūnijā dome nolēma piešķirt 2200 eiro
lielu
līdzfinansējumu
projektam
„Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai‖, kas
paredzēja skatuves aizkaru sistēmu, filmu demonstrācijas, skaņas, gaismas,
mūzikas aparatūras iegādi. Uz to brīdi
apstiprinātais projekta kopējais apjoms
sasniedza 27 000 eiro.
Taču biedrība projekta ieceri papildināja, paredzot arī apkures sistēmas uzstādīšanu, un deva projektam jaunu nosaukumu. Šo izmaiņu rezultātā projekta
apjoms pieauga, sasniedzot gandrīz 50
tūkstošiem eiro apmēru. Biedrības valdes loceklis Igors Zabiļevskis š.g. 28.
martā pašvaldībai adresētā iesniegumā
norāda, ka iesniegtais un LAD atbalstītais projekts (LAD ARLP 03.02.2017.
lēmums Nr.01.6-11/17/168) paredz citu
aprīkojumu, lielākus darbus un līdzekļus, un līdz ar to nav saistošs biedrības
2016. gadā izteiktais lūgums par atbalstu
(tam līdzfinansējums tika piešķirts ar
Ciblas novada domes 21.06.2016. lēmumu).
Ņemot vērā sadarbību ar Ciblas novada pašvaldību, biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki" paredz projekta

ietvaros saglabāt esošās darbavietas un
radīt jaunas darbavietas. Tādēļ tā lūdza
Ciblas novada domei piešķirt LAD apstiprinātā projekta īstenošanai līdzfinansējumu 10% apmērā. Projekta kopējā
summa sastāda EUR 49 577,80, no tiem
attiecināmo izmaksu summa – EUR 48
284,04. Šīm attiecināmajām izmaksām
nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā, kas sastāda EUR 4 828,40. Savukārt EUR 1 293,76 ir neatbalstāmā projekta daļa, ko biedrībai jānodrošina par
saviem līdzekļiem. Dome nolēma
(balsojumā atturējās Aivars Rikums)
piešķirt 4 828,40 eiro lielu līdzfinansējumu projekta „Amat-nieku, mājraţotāju
un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu
zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana‖ un atcelt domes 21.06.2016. lēmumu nr.6 (protokols Nr.6, 14§.).

Zemes jautājumi
Izskatīts Ciblas pagasta iedzīvotājas S.
B. iesniegums par zemes nomas līguma
pagarināšanu un nolemts pagarināt 2,0
ha lielas zemes vienības nomu uz 5 gadiem.
Izskatīti vairāki privātpersonu lūgumi
par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
piešķiršanu nomā uz 10 gadiem. Zemes
vienību platība: no 0,03 ha līdz 4,6 ha.
(Turpinājums 4. lappusē)
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DKC „Līdumnieki”
saņem atbalstu
kultūras projekta īstenošanai
Biedrība „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki”, turpinot aktivitātes Ciblas
novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanā un saglabāšanā, piedalījās Latgales reģiona attīstības
aģentūras izsludinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas
Valsts meţu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2017‖ projektu konkursā.
Biedrība iesniedza projekta „Ludzas
igauņu muzikālā folkloras mantojuma
audiālā dokumentēšana‖ pieteikumu un
tā īstenošanai saņēma atbalstu EUR
1000 apmērā (kopējais nepieciešamais
finansējums šim projektam ir EUR
1798,80). Projekta uzdevums: dokumentēt liecības par specifisku, praktiski izzudušu Ciblas, Kārsavas un Ludzas novada
kultūrvidi ietekmējušu etnisko grupu –
igauņiem, konkrēti – ieskaņot Ludzas
igauņu dziedātās dziesmas.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ciblas folkloras kopu „Ilţa‖, kas ir apņēmusies sagatavot un ieskaņot dziesmas divās versijās – autentiskā stilā oriģinālvalodā un mūsdienīgā versijā, izmantojot
21. gadsimtam atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, kā arī dziesmu tekstu
tulkojumu latgaliski.
Perspektīvā projektam plānots turpinājums – ieskaņotajam muzikālajam materiālam tiks veikta tehniskā pēcapstrāde
ierakstu studijā un tas tiks sagatavots
izdošanai CD formātā.
Biedrības „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs
Igors ZABIĻEVSKIS
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Pušmucovas
pamatskolu šogad
absolvē 11 skolēni:
Kristīna Daukste,
Ketrīna Gadţili,
Dāvids Kasparāns,
Dmitrijs Kuzņecovs,
Dāvis Matvejevs,
Harijs Plenkovs,
Andis Rimicāns,
Raivis Rudzišs,
Aivars Ruško,
Edgars Ruško,
Jekaterina Gļebko.
Klases audzinātāja –
Elvīra Rimicāne.
Izlaidums —
sestdien, 10. jūnijā,
plkst. 18.00
Pušmucovas pamatskolas ēkā.

2017. g. 8. jūnijā

Ciblas vidusskolas
9. klasi šogad absolvē
13 skolēni:
Līga Bauska,
Endija Donska,
Diāna Jegorova,
Dairis Jegorovs,
Kristaps Jegorovs,
Renārs Karaševskis,
Gunita Maļavkina,
Maksims Petrovskis,
Leons Rivčs,
Santa Solovjova,
Laima Sprūţa,
Alīna Ţagņevska,
Lauris Ţubulis.

Sociālais dienests
Lūgums palīdzēt daudzbērnu
ģimenei no Līdumnieku pagasta!
Ģimene būtu ļoti pateicīga, ja
varētu iegūt savā īpašumā 2 gultas.
Tālr. 29550314.

Ciblas vidusskolas
12. klasi šogad absolvē
9 skolēni:
Raivis Kozlovskis,
Guntars Ļagušniks,
Artjoms Purins,
Valērija Rasuma,
Renārs Romanovs,
Laine Rutka,
Iluta Sidarāne,
Verners Valters,
Lauris Vonogs.
Klases audzinātāja –
Daina Purina.

Izlaidums —
Klases audzinātāja – piektdien, 9. jūnijā,
Alla Kalvīte. plkst. 19.00
skolas zālē.
Izlaidums —
sestdien, 10. jūnijā,
plkst. 19.00
skolas zālē.

Notikusi pēdējā 2013. gadā ievēlētās domes sēde
(Sākums 3. lappusē)

Izskatot kādas privātpersonas lūgumu,
dome deva atļauju tai no nekustamā īpašuma atdalīt divas zemes vienības (5,2
ha un 1,6 ha), lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu, kam piešķirt nosaukums
un noteikts zemes lietošanas mērķis –
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). Dome
šai jautājumā secināja, ka Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes
ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai
atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir
atdalīti, zemes robeţu plānā iezīmētas
atsevišķas zemes vienības.

Naudas balvas skolēniem

Informē pašvaldības

4. lappuse

Domē nolemts izdarīt precizējumus
Ciblas novada pašvaldības 21.01.2014.
noteikumos „Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs un sacensībās‖.
Noteikumu 6. punkts izteikts šādā redakcijā: „Noteikt naudas balvas Ciblas
vidusskolas skolēniem un Pušmucovas
pamatskolas skolēniem, kuri ieguvuši
nominācijas: 6.1. Nominācijai „Visvislabākais mācībās‖ – 50 EUR, 6.2. Nominācijai „Vislabākais mācībās‖ – 30
EUR, 6.3. Nominācijai „Labākais mācībās‖ – 20 EUR, 6.4. Nominācijai
„Vislabākais sportists” – 30 EUR.”

Daţādi jautājumi
Trim deputātiem atturoties, dome nolēma atteikt piešķirt finansējumu biedrībai
„Cimdu ceļš” (Dzērbenes pag., Vecpiebalgas novads) Tautas daiļamata meistares Jettes Uţānes dzīvei un daiļradei
veltītas grāmatas izdošanai.
Apmierināts Intas Domarkas iesniegums par telpu nomas Pušmucovas Tautas namā līguma pārtraukšanu sakarā ar
šūšanas darbu izbeigšanu.
Dome nolēma Ciblas novada medību
koordinācijas komisijas sastāvā kā komisijas locekli iekļaut Mārtiņu Tronu,
biedrības „Zemnieku saeima‖ pārstāvi.
Pašvaldība saņēma Zvērinātās tiesu
izpildītājas Alīnas Zaķes vēstuli izpildu
lietā, kurā tiek lūgts sniegt informāciju
par nek. īpaš. „Meţmalas iela 1-6‖, Pušmucova, nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) parādu un uzaicināts pašvaldībai
iesniegt lēmumu par šī nodokļu parāda
piedziņu. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piedzīt NĪN parādu 39,10 eiro apmērā
no A.D..
Nolemts arī šovasar nodrošināt BJC
„Rīgas Skolēnu pils” organizētās jauno
arheologu nometnes dalībnieku ēdināšanu Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē
3 reizes dienā no š.g. 5. līdz 24. jūlijam
(ieskaitot). Maksu par šo pakalpojumu
1702 eiro apmērā veiks BJC „Rīgas
Skolēnu pils‖.
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Novada bērnudārzos skolai
sagatavoti 18 audzēkņi
Vasara Ciblas novadā sākās ar izlaidumiem pirmsskolas
izglītības iestādēs. Abos dārziņos kopumā 18 bērni ir sagatavoti mācībām skolā.
26. maijā Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē notika izlaidums. Mācībām skolā šajā izglītības iestādē pedagoģes Dita
Miklucāne un Rita Kozlovska ir sagatavojušas 9 bērnus –
pamatā Ciblas novada iedzīvotāji. Lielākā daļa no bērniem
mācības turpinās vietējā Ciblas vidusskolā.
Savukārt 2. jūnijā izlaidums notika Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē. Šo dārziņu absolvēja 9 bērni. 3 no audzēkņiem dzīvo Blontu, 3 – Pušmucovas, 2 – Zvirgzdenes pagastā
un 1 meitene – Ludzā. Lielākā daļa no šiem bērniem mācības
turpinās Pušmucovas pamatskolā. Viņus skolas gaitām ir sagatavojusi pedagoģe Anita Grahoļska.

Blontu PII būs slēgts jūnijā

Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē mācībām skolā ir sagatavoti 9 bērni: Keita Cunska, Adrians Miklucāns, Aksana
Mihailova, Melānija Dmitrijeva, Aleksandrs Ţagņevskis, Elīna
Deviķe, Juta Troičņikova, Gatis Juškāns, Alise Leščinska.

Blontu PII vadītāja Gunta Stolere informē, ka bērnudārzs
būs slēgts no 5. jūnija līdz 14. jūlijam (ieskaitot). Dārziņā šajā
laikā tiks veikts kosmētiskais remonts.
Jaunais mācību posms sāksies 17. jūlijā, kad iestādē pēc
brīvlaika atgriezīsies gan audzēkņi, gan darbinieki. Diennakts
grupiņa darbu atsāks 1. augustā.
Blontu PII var pieteikt bērnus no 1,5 gadu vecuma, zvanot
direktorei Guntai Stolere pa tālruni 29230090. Vēlams to izdarīt līdz 15. augustam. Vietu skaits Blontu PII ir ierobeţots,
un priekšroka tiks dota Ciblas novada pašvaldības teritorijā
dzīvojošo ģimeņu atvasēm.

Ciblas PII būs slēgts jūlijā
Ciblas PII vadītāja Valentīna Rivča informē, ka bērnudārzs
strādās visu jūniju, bet būs slēgts līdz 20. augustam
(ieskaitot). Bērni dārziņā varēs atgriezties 21. augustā. Diennakts grupiņa būs atvērta no 1.septembra.
Jau tagad mazuļus no 1,5 gada vecuma var pieteikt dārziņā
un uzsākt tā apmeklēšanu, lai bērns pakāpeniski pierastu pie
kārtības dārziņā, iepazīt cilvēkus un vidi tajā.

Blontu Pirmsskolas izglītības iestādi šogad absolvēja 9 bērni:
Alīna Bondare, Ellija Lubāne, Viktorija Reitere, Mārtiņš Romanovskis, Junora Keita Puļa, Vladislavs Kucijs, Laura Kivrāne, Santa Jambrusa, Evelīna Katkeviča.
Foto — ar audzinātājām un auklītēm izlaidumā.

Naudas balvas pasniegtas sekmīgākajiem un aktīvākajiem skolēniem
Mācību gada noslēgumā īpašos sarīkojumos Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās Pušmucovā
un Ciblā tika godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni un
viņu pedagogi.

Fotogrāfijā — Ciblas vidusskolas vislabākie audzēkņi.

No pašvaldības budţeta novada skolēnu apbalvošanai šogad
ir piešķirti 3068 eiro (pērn – 2415 €), tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 710 (pērn – 600 €), Ciblas vidusskolas audzēkņiem 2358 eiro (pērn – 1815 €).
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 piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par
sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos
un sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla stimulēšana
veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs.
Daudzi skolēni saņēma vairākas atzinības par piedalīšanos
un gūtajām sekmēm olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Novada pašvaldības vadītājs Juris Dombrovskis pasniedza pedagogiem, kuri gatavojuši vissekmīgākos un aktīvākos
skolēnus, Atzinības rakstus, kā arī ziedus visiem skolotājiem
un tehniskajiem darbiniekiem.
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Ciblas vidusskolas audzēkne Elīza Paula Ivanova – starp zinošākajiem par ES
Ciblas vsk. 7. kl. skolēni jau otro gadu
pēc kārtas piedalījās „Eiropas eksāmenā‖,
un šogad Elīza Paula Ivanova sasniedza
tiešām ievērojamus rezultātus. Klasesbiedri un audzinātāja Renāte Mikaskina
priecājas par Elīzas panākumiem un balvu, jo, iespējams, visi varēs apmeklēt kādu pasākumu, izmantojot dāvanu karti
150 eiro vērtībā pirkumam “Biļešu Paradīzē‖.
Šogad 9. maijā „Eiropas eksāmenā‖
7. - 9. kl. grupā piedalījās 5427 dalībnieki,
un Ciblas vsk. 7. kl. skolniece Elīza Paula
Ivanova iekļuva labāko pieciniekā.
„Eiropas eksāmens” notiek ik gadu 9.
maijā (Eiropas dienā jeb ES dzimšanas
dienā) no plkst. 08.00 līdz 21.00 tiešsaistē
mājaslapā www.esmaja.lv. Pēc plkst.
21:00 ikviens, kurš nokārto Eiropas eksāmenu, savā e-pastā saņem Apliecinājumu

par dalību eksāmenā un uzzina iegūto
punktu skaitu. Labākajiem katrā vecuma
grupā – lieliskas balvas!
Konkursa rīkotājs – Eiropas Kustība
Latvijā.
„Eiropas eksāmenā” ir iekļauti jautājumi
par ES vēsturi un attīstību, institūcijām,
Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām,
ikviena iedzīvotāja saikni ar Eiropas Savienību u.c..
15. maijā uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju ES mājā Rīgā pulcējās labākie
katrā vecuma grupā, lai saņemtu balvas
par paveikto – dāvanu kartes 150 eiro
vērtībā katru!
Balvas pasniedza Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna
Šteinbuka (attēlā ar Elīzu) un Eiropas
Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.

Sešu novadu jaunsargi Ciblā sacentās volejbola laukumos
Šogad pirmo reizi tika organizētas
pludmales volejbola sacensības jaunsargiem. Sacensības notika Ciblā – uz
IK''Lanas 777'' volejbola laukumiem
(peintbola laukuma teritorijā). Šogad
jaunsargi ieradās no sešiem novadiem: Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas, Rugāju un Tilţas.
Par sacensībām raksta jaunsargu
instruktors Ivars NOVOŢILOVS:
– Š.g. 23. maijā Ciblas peintbola laukumā nebija dzirdamas ―šāvienu‖ skaņas
un kaujas laukā aiz aizsegiem neslēpās,
negāja uzbrukumā un neizstāvējās savās
pozīcijās aizsargtērpos un maskās ekipē-

tie kaujinieki – kā tas parasti notiek
peintbolā. Bet bija citas skaņas un cīņas,
un kaujas spars, kaislības un emocijas…
ne mazākas, kā, skrienot ar peintbola
ieroci rokā starp riepu aizsegiem un zemes vaļņiem zem ienaidnieka ložu krusas!
Sešu novadu jaunsargu vienības sabrauca šeit, lai pamērotos spēkiem Ciblas novada jauniešu centra organizētajā
volejbola turnīrā divos laukumos. Laika
apstākļi bija brīnišķīgi pavasarīgi, un
līdzi atbraukušie līdzjutēji tikai pavairoja jaukās emocijas, labo garastāvokli un
vairoja cīņas sparu.

Šoreiz mājiniekiem ne visai veicās
spēle uz dzimtās puses smilts laukuma,
toties radās tēraudcieta apņēmība nākamreiz atspēlēties.
Labākie šoreiz bija Tilţas jaunsargi,
otrā vieta – Rugāju novada jaunsargu
komandai, un trešie bija V. Keiša jaunsargi – Baltinavas komanda.
Mēs, visu iepriekš minēto jaunsargu
vienību instruktori un Ciblas novada
jauniešu lietu pārstāvis A. Tihovskis,
vienojāmies, ka šis pasākums būs iesākums labai un lietderīgai tradīcijai daudzu novadu jauniešu – jaunsargu apvienošanā, vienību sadraudzībā, veselīga,
sportiska dzīvesveida aktivizēšanā un
Jaunsardzes popularizēšanā.
Nākamo turnīru plānots rīkot turpat
septembra nogalē.

Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists Aldis TIHOVSKIS piebilst:
– IK''Lanas 777'' volejbola laukumos
Ciblā (peintbola laukuma teritorijā), kur
notika sacensības, daudzi jaunsargi bija
pirmo reizi. Nākamgad sacensībām pievienosies arī Zilupes novads.
Sacensības nenotiktu bez neuzpērkamajiem tiesnešiem, kuri profesionāli
tiesāja visas spēles, un tie bija: Guntars
Senkāns (Zvirgzdenes pag.) un Normunds Strupulis (Ludza), paldies viņiem.
Paldies arī jaunsargu instruktoriem,
kuri satrenēja savas komandas un atveda
Fotoattēlā: Ludzas un Ciblas komanda ar instruktoru I. Novožilovu (foto nav - uz Ciblu.
ciblānietis Raivis Kozlovskis).

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Dziesmas spēks mūs visus sasildīja

Nr. 10 (118)

7. lappuse

Ģimene – tā ir kopā būšana

Līdumniekos notika Dziedošo un muzicējošo Ciblas
novada ģimeņu koncerts. Par tajā pieredzēto stāsta
Irēna PAVLOVA, Līdumnieku bibliotēkas vadītāja.
Latvietis dziesmu ir iznesis
cauri gadsimtiem. Ar dziesmu
gājis druvā, ar dziesmu – karā, un ar dziesmu pavadīts tai
saulē. Dziesma ir bijusi mūsu
tautas spēka avots, izdzīvošana, pašapziņas celšana. Tāpēc
sevišķi priecājamies, ka mūsu
novada ģimenes šo tradīciju
turpina jau četrus gadus, vēloties parādīt to, ko sarūpējuši
un prot, – visu garīgo bagātību, kas uzkrāta ģimenē, ar to
stiprinot ģimenes vērtības
vairākās paaudzēs, ar dziesmām un mūziku saglabājot
kultūras mantojumu, saturīgi
un lietderīgi pavadot brīvo
laiku ģimenes lokā, veicinot
lepnumu un atbildību par vietu, kurā dzīvojam.
Dziedošo un muzicējošo
Ciblas novada ģimeņu koncertu atklāja Madara un Dairis. Šie jaunieši nāk no Kazinieku dzimtas, kurā ir daudz
muzikālu un talantīgu cilvēku,
arī Madara un Dairis nav izņēmums. Abi dzied jau no
bērnības Pušmucovas TN
popgrupā ―Heijā‖, arī kā solisti konkursos ir sasnieguši
augstus rezultātus. Mācās
Pušmucovas pamatskolā. Ir
jautri, atraktīvi un atsaucīgi
jaunieši. Madara ar Dairi ir
māsīca un brālēns, kuriem
patīk arī kopā padziedāt.
Kā nākošie uzstājās Barkānu ģimene, kura dzied savam
un citu priekam, labprāt piedalās daţādos pasākumos.
Mamma Marina un meita
Jana ir labi sadziedājušās un
ar savām skaistajām balsīm
patiesi iepriecināja klausītājiem.
Katru gadu ģimeņu koncertos uzstājas Petrovsku ģimene. Ģimenē 3 māsas un 2 brāļi. Ketrīnai ir labi sasniegumu
sportā. Arī brāļi labprāt uzspēlē daţādas sporta spēles.
Pievērsties dziedāšanai pamudinājusi Marta, kura mācās
Ludzas mūzikas pamatskolā

un vienmēr ar saviem priekšnesumiem atbalsta novada
koncertus, tāpat ir piedalījusies daţādos konkursos gan
Latvijā, gan ārzemēs.
Pirmo gadu uzstājās māsiņas Ērika un Jana no Strodu
ģimenes. Viņas dzīvo Ludzā,
mācās mūzikas skolā, bet
labprāt brauc uz Līdumnieku
pasākumiem, jo te ir dzīvojuši
viņu vecvecāki un dzīvo radinieki.
Katru gadu uzstājas arī māsas Lavrinovičas. Viņu dziesmas ir kā mazi šovi. Viņas par
sevi saka: mēs bijām 3 māsiņas, visas mīļi dzīvojām. Tagad viņām pievienojušās māsīca Egita un Sintijas meitiņa
Amanda. Un dzied viņas par
prieku sev, par prieku tev un
ļautiņiem par prieku.
Koncertu noslēdza Ruciņu
ģimene. – Esam pārņēmuši no
saviem senčiem mīlestību uz
dziesmu un muzicēšanu. Kopā
būšana ar mazmeitiņām, kas
ir piepildīta ar dziesmām un
muzicēšanu, ir vērtīgākais
vitamīns dvēselei, – tā Ruciņi
saka par sevi.
Koncerts bija ļoti jauks, un
katrs priekšnesums tika pavadīts ar lielām ovācijām un
aplausiem. Paldies visiem
pedagogiem un māksliniekiem, kas palīdzēja sagatavoties šim brīnišķīgajam koncertam.
Koncerta laikā Ināra Miezīte
ļoti izjusti lasīja Imanta Ziedoņa epifānijas un citu dzejnieku vārdus. Sirsnīgs paldies
viņai par to.
Katra
ģimene
saņēma
„Saules rotu” un tika aicināta
uz fotosesiju ar „Pavasara
vēju muzikantiem‖. Rotas un
kompozīcija tika pagatavotas
Līdumnieku radošajās darbnīcās. Paldies to veidotājiem
R. Valterei, Ē. Pavlovam,
S. Jarmoličai, A. Hindoginai
un Miezīšu ģimenei.

Ģimenes aktivitātēm ir nozīme jebkurā dienā, bet tieši
brīvdienās ir īstais brīdis, kad varam un gribam kaut ko darīt
kopā.
Ar ievas ziedēšanas laiku ir kāds fenomens – vienmēr šajā
laikā pavasaris kļūst vēss un dzestrs, gluţi vai pamodinot mūs
no reibinošās ievziedu smarţas un putnu dziesmām. Šajā laikā
Līdumniekos jau septīto gadu svinam ģimeņu dienu.
Kopīgai laika
pavadīšanai ir
vajadzīgs saturs, kas rada
prieku visiem,
ko ir vērts atkārtot, katrreiz
mazliet daţādojot. Šoreiz
pasaku varoņos
(fotoattēlā)
iejutās Sarkangalvīte – Ineta
Miklucāne,
Vilks – Ēriks Pavlovs, Mednieks (Medniece) – Antoņina Hindogina un teicēja – Irēna Pavlova.
Ģimeņu komandas ar moto pieteica sevi šādi :
Komanda „Trīs paaudzes‖. Moto – „Saliedētība, draudzība, uzticēšanās!‖
Komanda „Volviķīši‖. Moto – „Stūrēt tik uz priekšu!‖
Komanda „Kukainīši‖. Moto – „Jo vairāk kājiņu, jo labāk!‖
Komanda „Trakie Mustangi‖. Moto – „Vienmēr zirgā!‖
Komanda „Sarkangalvītes un vecmāmiņas sapņu komanda‖. Moto – „Pīrādziņ nāc iekšā!‖
Tika sagatavotas vairākas atrakcijas, un katra komanda veica
uzdevumus: „Improvizētā pīrādziņu mešana‖, „Vecmāmiņas
veļas diena‖, „Jāntārpiņu deja‖, jautrā stafete „Ar pagaļi, pa
pakaļi‖, veiksmīgo medību un šaušanas stafeti „Pif – Paf‖, ko
noorganizēja Aldis Tihovskis.
Šajā brīvajā atmosfērā un kompānijā ar jaukajām ģimenēm
ātri paskrēja laiks. Tas paliks iemūžināts fotogrāfijās, kas liks
mums vēl ilgi atcerēties šīs dienas notikumus un ļoti garšīgo
auksto skābeņu zupu, kuru gatavoja Līdumnieku saimnieces
Rudīte Valtere un Irēna Pavlova. Noslēguma apbalvošanā tika
pasniegtas medaļas un nominācijas.
Mēs pasākuma organizatori pateicamies visām ģimenēm,
kas atrada laiku būt kopā šajā dienā! Lai viss Jums izdodas!
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Ciblas novada svētki 2017
7. – 9. jūlijs
7. jūlijā plkst. 16.00 – pludmales volejbola turnīrs
Lucmuižas pludmalē.

8. jūlijā, sestdien:

17.00 – Ciblas novada pagastu dižošanās kopā ar
mājražotājiem un amatiermākslas kolektīviem laukumā pie Blontu Tautas nama;
19.00 – koncertprogramma „Kungi uzlūdz dāmas”
Blontu TN;
22.00 – balle Blontu TN.

9. jūlijā, svētdien:

11.00 – dievkalpojums par Ciblas novadu un tā
ļaudīm Pušmucovas katoļu baznīcā.
13.00 – rikšotāju zirgu sacensības Pušmucovā.

KAPUSVĒTKI 2017. gadā
BLONTU pagasta
Skradeļu kapsētā – 8. jūlijā pl.11.00.
CIBLAS un LĪDUMNIEKU
pagasta kapsētās:
Verumu k. – 10. jūnijā pl.12.00.
Kurjanovas k. – 8. jūlijā pl.12.00.
Ciblas k. – 22. jūlijā pl.12.00.
Aizpūres k. – 26. augustā pl.12.00
(sv. mise baznīcā, tad kapusvētki).
Vabaļu kapsētā – jau notika 28. maijā.
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Bērnu un jauniešu talantu svētki – 16. jūnijā Pušmucovā
Viens no tradicionāliem pasākumiem, ko ik gadu rīko Ciblas novada pašvaldība, ir Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki. Svētki šogad norisināsies Pušmucovas TN 16. jūnijā, sāksies
plkst. 18.00.
Pasākums būs sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā papildus būs vēl Ciblas,
Zilupes un Ludzas solistu konkurss, kuru vērtēs ţūrija. Otrajā daļā būs
visu mūsu novada talantīgo bērnu koncerts. Bērniem būs sarūpēti pārsteigumi un balvas.
Tradicionāli talantu svētkos bērni izpilda brīvas izvēles priekšnesumu:
dzied, spēlē kādu mūzikas instrumentu, dejo, lasa anekdoti, ţonglē ar
priekšmetiem, rāda kādu triku vai demonstrē kādu citu priekšnesumu,
atklājot savu talantu.
Priekšnesuma pilnveidei drīkst izmantot muzikālo pavadījumu, kā arī
palīglīdzekļus. Nepieciešamības gadījumā priekšnesumā drīkst uzstāties
vairāki dalībnieki.
Līdz 9. jūnijam Ciblas novada bērni vecumā no 5 līdz 15 gadiem
aicināti pieteikt dalību šajos svētkos, sazinoties ar Pušmucovas Tautas
nama vai sava pagasta TN vadītājiu.
Pieteikumu anketas var sūtīt uz uz e – pastu: inta.domarka@inbox.lv vai
ar pasta starpniecību uz adresi: Pušmucovas TN, Skolas iela 4, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV 5742.
Informē Pušmucovas TN vadītāja Inta Domarka

Felicianovā 1. jūnijā – „Rotājās saulīte”

PUŠMUCOVAS pagasta kapsētās:
Pušmucovas k. – 29. jūlijs pl.12.00
(sv. mise baznīcā, tad kapusvētki).
Meţarnieku k. – 10. jūnija pl. 14.00.
ZVIRGZDENES pagasta kapsētās:
Vierņu k. – 17. jūnijā pl. 11.00,
Lauču k. – 17. jūnijā pl. 12.00,
Utičevas k. – 24. jūnijā pl. 12.00,
Rudzīšu k. – 24. jūnijā pl. 13.00,
Vasarānu k. – 24. jūnijā pl. 15.00,
Franapoles k. – 8. jūlijā pl.12.00,
Raţenovas k. – 15. jūlijā pl.12.00,
Kaļvu k. – 15. jūlijā pl.11.00,
Bleivu k. – 15. jūlijā pl.12.00,
Lītaunīku k. – 22. jūlijā pl. 15.00,
Zvirgzdenes k. – 22. jūlijā pl.11.00,
Meţa k. – 22. jūlijā pl.12.00,
Seļekovas k. – 29. jūlijā pl.11.00.

Jau kopš 1925. gada 1. jūnijs tiek
atzīmēts kā Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena. Tie ir svētki
bērniem, kas turklāt vēl ir mācību
gada beigas un brīvdienu sākums.
Atzīmējot šos svētkus, jau trešo
gadu Ciblas novada sporta organizatore Ineta Miklucāne sadarbībā
ar Felicianovas bibliotēku organizēja pasākumu bērniem „Rotājās
saulīte‖, kurā kopā ar bērniem nosvinēt svētku dienu. Uz pasākumu
ieradās 23 bērni, bija arī vecāki un
vecvecāki. Pasākuma nosaukums
„Rotājās saulīte” radās, jo gribējās

novēlēt bērniem saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru. Spēlēs, rotaļās un arī apbalvošanā galvenais akcents bija saulīte, vai
vismaz kaut kas dzeltens, arī dalībnieku apģērbā dominējošā dzeltenā
krāsa.
Bija radošā darbnīca „Saulīte no
pieneņu vītnēm‖ un sporta halles
laukumā tika izveidota saulīte.
Tāpat bija arī spēles un rotaļas,
bērnu apbalvošana un svētku kliņģeris.
Siltu un saulainu vasaru vēlot,
Lilita Šendo un Ineta Miklucāne

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.

