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Talantu konkursā – 18 bērni un jaunieši
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Ciblā Medicīnas
darbinieku dienā ”Nūjo vesels!”
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30. jūnijā
plkst. 22:00

Līdumniekos
PĒTERDIENAS
ZAĻUMBALLE.
Spēlēs
Ināra Dovgiallo

16. jūnijā Pušmucovā notika Ciblas
un Ludzas novada talantīgo bērnu un
jauniešu konkurss, kas vienlaikus bija
arī koncerts “Kā lakstīgala sirds mana
dzied…”. Tajā uzstājās 18 dalībnieki –
pārsvarā solisti.

Viņu sniegumu vērtēja profesionāli
mūzikas pedagogi: Evita Podoļeca,
Karīna Demko-Seņkāne, Valdis Naglis.
Dalībnieki tika vērtēti četrās vecuma
grupās.
(Turpinājums 7. lappusē)

Meklējam sakoptāko novada sētu!
Ar mērķi motivēt novada iedzīvotājus sakopt savu darba un dzīves vietu, kā arī
popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē arī šogad pašvaldība rīko
konkursu „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2017”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai
apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi (IK, SIA, zemnieku saimniecības u.c.). Izņēmums –
pašvaldības struktūrvienības un iestādes, kā arī pagājušā gada uzvarētāji.
Ir noteiktas šādas nominācijas:
Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
Sakoptākā lauku sēta;
Sakoptākais uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 4. jūlijam. Pieteikt konkursa dalībniekus var arī
jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot
to ar īpašnieku.
Objektu vērtēšana dabā notiks no 5. līdz 6. jūlijam.
Vērtējot pieteiktos objektus, komisija ņems vērā vairākus kritērijus. Tiks vērtēts lauku sētas vai uzņēmuma teritorijas kopskats; mazās arhitektūras formas; zāliens, celiņi;
augu kompozīcijas; ēkas; „īpašā odziņa”.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā
– 2017. gada 8. jūlijā. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti: visiem pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks pasniegtas pašvaldības balvas.
Konkursa finansēšanas kopējais fonds – līdz 400 eiro.
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Varēs pieteikt LEADER projektus
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projekta iesniegumi tiks pieņemti aktivitātē M2/R2 “Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas
resursu saglabāšana”.
Atbalsts šādām darbībām:
* Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
* Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam – 50 000 eiro.
Atbalsta intensitāte – 90%.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 21.07.2017. – 21.08.2017.
Plašāka informācija: www.ludzasparteriba.lv

2. lappuse

Uz pašvaldības ceļiem
tiek mainītas caurtekas

Vasara uz Ciblas novada pašvaldības
ceļiem sākusies ar caurteku maiņu un arī
jaunu caurteku ierīkošanu.
Jūnija pirmajā pusē trīs caurtekas nomainītas uz ceļiem Zvirgzdenes pagastā
(Z4 Seļekova – Bierznīki – Lucmuiža un
Z10 Ražanova – Zjuzi – Krīveņi). Bez
tam jauna caurteka ierīkota uz ceļa P 16
Vornaiši - Šmati - Loči un nomainīta uz
ceļa P 10 Ūdri - Masļenki.
Jūlijā plānots caurteku nomaiņu veikt
uz diviem grants ceļiem Pušmucovas
pagastā: P 5 Pušmucova - Poļaki un P 15
Poļaki - Snotivļi - Latiši.
Šo caurteku nomaiņu veic Ciblas novada
pašvaldības Komunālā dienesta
Pašvaldība līdzfinansēs divus jaunus biznesa projektus
vīri.
Jūnija sākumā pašvaldībā tika iz- Uzņēmēji savas idejas
Par trīs lielu caurteku nomaiņu pašvalpašvaldības
vērtēti divi pieteikumi, kas saņemti prezentēja
dība ir noslēgumi līgumu ar SIA „Dald”,
Jauno uzņēmēju biznesa ideju kon- komisijai, kas tika izveidoun līdz 30. jūlijam jānomaina lielās caurkursā. Pašvaldības līdzfinansējumu ta Jauno uzņēmēju biznesa
tekas uz ceļa Z 10 Ražanova - Zjuzi šajā konkursā var saņemt Ciblas no- ideju konkursa projektu
Krīveņi un diviem ceļiem Ciblas pagasvadā reģistrēti mazie un vidējie uzņē- izvērtēšanai.
tā: C 7 Mjaiši - Vacumnieki - Greči un
Tās sastāvā darbojās: Komisijas C 8 Greči - Barisi - Skriņi.
mumi, tajā skaitā zemnieku saimniecības. Atbalsts piešķirts divām zemnie- priekšsēdētājs Ēriks Astičs – Ciblas noCiblas novada pašvaldība aicina autoku saimniecībām, abām pa 1500 eiro. vada domes deputāts; Komisijas locekļi: vadītājus uzmanīgi braukt pa minētajiem
Līdz noteiktajam termiņam (5. jūni- Zinaīda Pavlova – pašvaldības budžeta pašvaldības ceļiem un ievērot satiksmes
jam) pašvaldībā biznesa idejas pieteica 2 ekonomiste, Agris Trukšāns – pašvaldī- ierobežojumus.
bas lauksaimniecības konsultants, Valdis
zemnieku saimniecību (ZS) pārstāvji:
Zanda Trukšāne, ZS Griezītes. Mitenbergs – Latgales plānošanas reģiIegādāts kravas
Projektā paredzēts iegādāties iekārtas un ona Latgales uzņēmējdarbības centra
aprīkojumu mājputnu ganāmpulka atjau- komercdarbības speciālists, Aldis Tihovautomobilis VOLVO
nošanai, labturības uzlabošanai un ražo- skis – Ciblas novada domes deputāts;
tās bioloģiskās putnkopības produkcijas Komisijas sekretāre (bez balsstiesībām):
Ciblas novada dome 19. jūnija sēdē
kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ilgtspē- Mārīte Romanovska – pašvaldības Attīs- lēma par 9000 eiro piešķiršanu kravas
auto iegādei.
jīgai putnkopības nozares attīstībai. Pro- tības nodaļas vadītāja.
Kravas auto tika atrasts ļoti operatīvi,
jekta kopsumma: 1548,55 eiro, pašvaldī- Abi projekti tika atbalstīti, abus komisija uzskatīja par labiem un piešķīra paš- atbildīgais darbinieks apskatīja to, un
bas līdzfinansējums – 1500 eiro;
Pēteris Romanovskis, ZS Kasparīši. valdības līdzfinansējumu: katrai zemnie- jau 21. jūnijā uz Ciblas novada pašvaldīProjektā paredzēts attīstīt granulu ražo- ku saimniecībai pa 1500 eiro. Komisija bas vārda CSDD ir reģistrēta jauna tehšanas pakalpojumu (lopbarības vajadzī- uzsvēra, ka tai ir tiesības apmeklēt saim- nikas vienība automašīna VOLVO, kas
bām, apkures vajadzībām). Projekta niecību projekta īstenošanas laikā, kā arī 21. jūnijā veiksmīgi izgāja tehnisko apkopsumma – 2450 eiro, pašvaldības turpmāko 2 gadu laikā. Tai ir arī tiesības skati un ieguva TA uz vienu gadu.
prasīt papildus dokumentus par projektu.
līdzfinansējums – 1500 eiro.
Šī automašīna ir ražota 2000. gadā. Tai
ir lielāka kravnesība un mazāks degvieNVA īsteno pasākumu “Apmācība pie darba devēja”
las patēriņš nekā iepriekš Komunālajā
dienestā ekspluatētajai GAZ 53. Kravas
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 4. jūlijam pieņem darba
devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda pro- auto tiks izmantots dažādiem pārvadājujekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. Pasākums ir NVA reģistrētā bezmiem, galvenokārt ceļa materiālu vešadarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev
nai uz ceļiem un malkas vešanai.
vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izAuto cena ir 9000 eiro (ņemot vērā, ka
maksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai. Pieteikumu vajadzīgā
auto iegādāts Lietuvā, nav papildus jādarbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam jāiesniedz tajā NVA filiālē, kuras maksā PVN). Reģistrācijas izmaksas,
apkalpošanas teritorijā viņš plāno veikt apmācību. NVA darba devējam nodrošina
transporta nodevas un ceļa nodoklis
dotāciju bezdarbnieka ikmēneša darba algai, kā arī ikmēneša darba algas dotāciju
kopumā izmaksāja zem 200 eiro.
darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Informē Mārīte Romanovska,
Tāpat NVA apmaksā dažus citus izdevumus.
pašvaldības Autoceļu uzraugs
Detalizētāka informācija — NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem“.
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Jaunievēlētie deputāti pirmajā domes sēdē lēmumus pieņem vienbalsīgi
19. jūnijā uz pirmo Ciblas novada
domes sēdi pulcējās deputāti, kas ievēlēti 3. jūnija pašvaldības vēlēšanās.
Domes sastāvā ievēlēti:
6 deputāti no saraksta „Zaļo un zemnieku savienība un LATGALES PARTIJA”: Juris Dombrovskis, Sarmīte Leščinska, Aldis Tihovskis, Inese Birska,
Ēriks Astičs, Rudīte Valtere;
2 deputāti no saraksta „Likteņdzirnas”:
Aivars Rikums un Māris Trukšāns;
1 deputāts no saraksta „Savam novadam”: Aleksejs Ivanovs.
Sēdes pirmo daļu saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” sasauc un vada novada pašvaldības vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs.
Uz domes sēdi ieradās 7 no 9 ievēlētajiem deputātiem. Nepiedalījās 2 deputāti: Aleksejs Ivanovs un Māris Trukšāns,
iemesls nav zināms.
Novada pašvaldību vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova sēdes
sākumā informēja par kārtību, kādā izveidojama balsu skaitīšanas komisija
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
Komisijas sastāvam tika izvirzīti novada
vēlēšanu komisijas locekļi.

Domes priekšsēdētājs –
Juris Dombrovskis
Turpmākajā sēdes gaitā tika izvirzīts
viens kandidāts novada domes priekšsēdētāja amatam: deputāts Juris Dombrovskis. Balsošana notika atklāti ar numurētām balsošanas zīmēm. Pēc tam, kad
deputāti bija izdarījuši savu izvēli, balsu
skaitīšanas komisija apkopoja rezultātus,
un Z. Pavlova sēdes dalībniekus iepazīstināja ar balsošanas rezultātu.
Ar 7 balsīm „par” vienbalsīgi domes
priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Juris
Dombrovskis.

Ievēlēta domes priekšsēdētāja
vietniece, izveidotas komitejas
Sēdi turpināja vadīt novada domes
priekšsēdētājs J. Dombrovskis. Pēc viņa
ierosinājuma deputāti apstiprināja sēdes
darba kārtību, kurā tika iekļauti 4 jautājumi. Kā pirmais – Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka
vēlēšanas. Šim amatam J. Dombrovskis
izvirzīja deputāti Inesi Birsku. Priekšsēdētāja vietnieka amats Ciblas novada
pašvaldībā nav atalgots, šī amatpersona
saņem vienīgi deputāta atalgojumu un
atlīdzību par priekšsēdētāja aizvietošanu
viņa
ilgstošas
prombūtnes
laikā

Uz pirmo sēdi ieradās 7 Ciblas novada pašvaldības deputāti
1. rindā no labās: S. Leščinska, I. Birska, R. Valtere;
2. rindā no labās: A. Tihovskis, J. Dombrovskis, Ē. Astičs un A. Rikums.
(atvaļinājums u.tml.). Balsojums par
Inesi Birsku domes priekšsēdētāja vietnieka amatā bija vienbalsīgs – 7 balsis
„par”.
Nākamais darba kārtības jautājums –
pastāvīgo komiteju izveidošana. Nolemts izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti:
J. Dombrovskis kā komitejas priekšsēdētājs, Ē. Astičs, R. Valtere, M. Trukšāns,
A. Ivanovs) un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 4
cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti: I. Bir-

ska kā komitejas priekšsēdētāja, A. Tihovskis, S. Leščinska, A. Rikums).

Citi jautājumi
Sēdē lemts par kārtējiem jautājumiem:
No pašvaldības budžeta piešķirts finansējums autotransporta iegādei: 9 000
eiro – lietotas kravas automašīnas iegādei novada komunālās saimniecības un
autoceļu uzturēšanas vajadzībām, 8 000
eiro – autobusa iegādei.
Apstiprināts konkursa “Ciblas novada
Sakoptākā sēta 2017” nolikums.

Pašvaldību vēlēšanas ir pagājušas. Vispirms — liels paldies iedzīvotājiem par
aktivitāti vēlēšanās un par mums, deputātiem, izrādīto uzticību un atbalstu. Jūtam,
ka līdz ar šo balsojumu iedzīvotāji ir augstu novērtējuši domes līdz šim paveikto
darbu. Tikpat godprātīgi turpināsim strādāt, realizējot uzsāktos projektus un veicot
ikdienas darbus. Tie visi ir svarīgi novadam un tā iedzīvotājiem.
Otra būtiska lieta – komandas darbs. Gan iepriekš, gan tagad un turpmāk mēs,
deputāti, darbosimies saliedēti, neraugoties uz to, ka esam ievēlēti no dažādiem
sarakstiem. Bet arī diskusijas un konstruktīvs dialogs nepieciešams, lai rastu labāko
risinājumu. Esam atvērti kritiskam vērtējumam, saprotot – vienmēr var labāk, un
reti kurš risinājums ir ideāls. Gaidām priekšlikumus un ieteikumus arī no jums,
vēlētāji, par lietām, kas uzlabojamas, par darbiem, kas paveicami pirmkārt.
Lielākā daļa no ievēlētajiem deputātiem pārstāv sarakstu „Zaļo un zemnieku
savienība/Latgales partija”. Sastādot priekšvēlēšanu programmu, mēs tajā
centāmies iekļaut reāli izpildāmus solījumus, un tos arī centīsimies pildīt pēc
labākās sirdsapziņas. Gluži tāpat, kā pildījām 2013. gadā nospraustos mērķus.
Tuvojas Ciblas novada svētki, ko tradicionāli organizē pašvaldība. Aicinām jūs,
dārgie novadnieki, aktīvi piedalīties svētku pasākumos! Aprit 8 gadi kopš no
pieciem pagastiem izveidojām Ciblas novadu. Šajā laikā esam ļaudis no citiem
pagastiem labāk iepazinuši un sadraudzējušies tieši caur aktīvu darbošanos kultūras
un sporta pasākumos. Un ir jauki draugus satikt svētkos!
Tiksimies 7., 8. un 9. jūlijā – Ciblas novada svētkos!
Ciblas novada pašvaldības vārdā—
Juris Dombrovskis, domes priekšsēdētājs
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Pušmucovas pamatskolā tiek likts pamats turpmākai dzīvei
Pušmucovas
pamatskolā
2016./17. mācību
gadā zinības apguva 61 skolēns.
Skolu absolvēja
11 jaunieši. Izlaidumā viņi pie
sporta laukuma
iestādīja ceriņus
– tā bija jauniešu
dāvana savai skolai, kurā gūtas
turpmākajām
dzīves gaitām tik
nepieciešamās
pamatzināšanas.
Gandrīz visiem
Pušmucovas pamatskolas pedagogiem
ir pat divas augstākās izglītības.
Augot līdzi laika
prasībām, skolotāji
paši arvien mācās,
Pušmucovas pamatskolu šogad absolvēja Kristīna Daukste, Ketrīna Gadžili, Dāvids Kasparāns,
apgūst jaunas zināDmitrijs Kuzņecovs, Dāvis Matvejevs, Harijs Plenkovs, Andis Rimicāns,
šanas. Piemēram,
Raivis Rudzišs, Aivars Ruško, Edgars Ruško, Jekaterina Gļebko.
Elvīra Rimicāne
šogad sāka strādāt
kolektīvi: 5. – 9. klašu “Māra” un sākā karjeras konsultante visās novada
Tiek uzturētas
kumskolas klašu “Mazā Māra”. Dejotāji
skolās (Ciblā, Pušmucovā, Ezersalā) un
labas tradīcijas
ir sekmīgi piedalījušies Ludzas apriņķa
arī Ludzas mūzikas pamatskolā – proSkolas kolektīvs, turpinot tradīcijas, ar skolēnu deju kolektīvu sadancī Mežvijekta „Karjeras atbalsts vispārējās un
tematiskiem sarīkojumiem atzīmēja dos. 5. – 9. klašu deju kolektīvs “Māra”
profesionālās izglītības iestādēs” ietvavalsts svētkus un gadskārtu svētkus. ar raitiem deju soļiem pārstāvēja Ciblas
ros.
Aizvadītais mācību gads ieies vēsturē Mācību gada sākumā pa klasēm tiek novadu pasākumā „Latvju bērni danci
ar to, ka skolā sākās karjeras izglītības sadalīta atbildība svētku organizēšanā. veda” Kuldīgā šī gada 2.-3. jūnijā. Un
projekta realizācija. Ir notikuši vairāki Katra klase un tās audzinātāja apņemas kolektīviem ir skaisti tautastērpi, kas
pasākumi, kuros skolēni varēja iegūt organizēt svētku sarīkojumu. Parasti tiek darināti, piesaistot LEADER projekta
izpratni par dažādām profesijām. Piemē- pieaicināti arī citu klašu skolēni, un re- līdzekļus un pašvaldības finansējumu.
Protams, pāri novadiem un visā Latvijā
ram, šopavasar 2. – 3. kl. audzēkņi devās zultātā svētkos iesaistās vai visa skola.
Notikušas arī dažādas starpnovadu ir skanējušas Pušmucovas bērnu balsis.
uz tuvējo Mērdzeni, kur interešu kluba
“Mozaīka” audējas stāstīja, kā top grīd- sporta sacensības, kurās pušmucovieši Daudzi skolēni dzied folkloras kopā
“Olūteņi” un grupā “Heijā”, ko vada
celiņi. Bērni paši mēģināja tīt auduma guvuši labus rezultātus.
Aktīvi turpina darboties jaunsargu mūzikas pedagoģe Ināra Dovgiallo.
atgriezumu un lupatiņu kamolus, vērpt
un aust celiņus. Bet 5. – 9. klašu audzēk- vienība un vairāki interešu izglītības
Skolēnu skaits skolā ir neliels, tāpēc
ņi tika iepazīstināti ar friziera profesiju, pulciņi.
katram tiek veltīta liela uzmanība, indiŠogad lieli svētki bija teātra pulciņa viduāla pieeja. Un atraisās talanti. Piekad skolā ieradās šī amata pratējas. Šādos pasākumos bērniem ir iespēja gūt dalībniekiem, to jau 25 gadus vada Elvī- mēram, šogad kā maza zvaigznīte Latgakaut nelielu informāciju par dažādām ra Rimicāne – pedagoģe un profesionāla les novadā uzspīdēja Odrija Mironova,
profesijām, kas noderēs nākotnē karjeras aktrise.
kura reģiona līmenī ieguva I vietu savā
izvēles laikā.
Pušmucovieši labprāt apmeklē Ludzas vecuma grupā skatuves runas konkursā.
Visiespaidīgākais laikam bija Tehno- mākslas skolas nodarbības, kas organiIkviens skolēns, kurš kārtīgi mācās,
buss, kurā marta beigās varēja iepazīt zētas turpat Pušmucovas pamatskolā.
pēc Pušmucovas pamatskolas turpina
inženiera un mašīnbūves speciālista proPedagogi priecājas par to, ka ar skolē- sekmīgi izglītoties vidusskolās.
fesiju – tas mudina jauniešus skolas lai- niem nodarbojas deju pedagoģe Inese
kā pievērsties matemātikai un fizikai.
Mikaskina un izveidojušies pat divi deju
(Turpinājums 5. lappusē)

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Pušmucovas pamatskolā tiek likts
pamats turpmākai dzīvei

Nr. 11 (119)

Līdz 15. jūlijam piesaki
Latvijas ainavu dārgumu!

(Turpinājums no 4. lappuses)

Arī šajā mācību gadā pedagogi varēja priecāties par saviem
bijušajiem audzēkņiem, kas nu ir starp labākajiem Ciblas vidusskolas vecāko klašu skolēniem: Maksims Kairovs, Arvis
Šmats, Lauris Vonogs, kā arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas labākajiem: Aigars Luckāns, Intars Caune. Bijušo audzēkņu sekmes ir kā apliecinājums, ka izglītības kvalitāte Pušmucovas
pamatskolā ir pietiekami augsta.
Skolas pedagogi izkopuši Informācijas dienu tradīciju. Šī
diena tiek organizēta divas reizes mācību gada laikā: rudenī
un pavasarī. Tad skolēnu vecākiem ir iespēja visu dienu atrasties skolā, sekot mācību procesam un galvenais – individuāli
aprunāties ar pedagogiem par bērna sekmēm, uzvedību un
interesēm. Kopīgi tiek meklēti ceļi, kā bērnu motivēt mācīties
labāk u.tml..

Labākie skolēni saņem apbalvojumus
Mācību gada noslēgumā īpašā sarīkojumā tika godināti
sekmīgākie un aktīvākie skolēni un viņu pedagogi. No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirti
3068 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem
710 (pērn – 600 €). Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu
olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās.
Šogad Ciblas novada vispārizglītojošajās skolās īpašus apbalvojumus saņēma izcilākie audzēkņi. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem “Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs un sacensībās” Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni, kuri ieguvuši nominācijas, saņem naudas
balvas: “Visvislabākais mācībās” – 50 eiro, “Vislabākais mācībās” – 30 eiro, “Labākais mācībās” – 20 eiro, “Vislabākais
sportists” – 30 eiro.
Pušmucovas pamatskolā, izvērtējot mācībās gūtās sekmes,
par visvislabāko mācībās atzīta Aurēlija Aleksa Puļa (5. kl.),
par vislabāko mācībās – Odrija Mironova (5. kl.), par labāko
mācībās – Madara Domarka (8. kl.), par vislabāko sportistu –
Edgars Ruško.
Bet starp labākajiem (sekmīgākajiem un aktīvākajiem)
audzēkņiem Pušmucovas skolas pedagogi min arī Kristiānu
Dauksti, kas šogad skolu absolvēja, un vairākus jaunāko klašu
audzēkņus: Anastasiju Kapitonovu (3. kl.), Viktoriju Tutani
(4.kl.), Markusu Konopļaņinu (2.kl.), Sintiju Onukrāni (5.kl.).
PUŠMUCOVAS PAMATSKOLA GAIDA BĒRNUS,
KAS VĒLĒTOS MĀCĪTIES 1. KLASĒ
UN ARĪ PĀRĒJĀS KLAŠU GRUPĀS.
Pieteikties var līdz augusta pēdējām dienām.
Bērnu izglītošanai Ciblas novada pašvaldība nodrošina
mācību grāmatas un darba burtnīcas,
visiem – brīvpusdienas un skolēnu autobusus
no Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta
ciemiem un viensētām, arī no Ludzas.
Nodarbības un ārpusstundu aktivitātes tiek pieskaņotas
skolas autobusa kustības grafikam.
Gan mācību stundās, gan pēc tām pedagogi
ar skolēniem strādā individuāli.

5. lappuse

“Nosaucot vārdā vietas un ainavas, kas ir nacionālais dārgums,
kā arī vietas un ainavas reģionos, novados, pagastos, laika
gaitā veidotos Latvijas ainavu
dārgumu krātuve.”
/Aija Melluma/
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, veidojot
elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tajā tiks iekļautas sabiedrības
vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas
un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Aicinām iesaistīties ainavu dārgumu krātuves veidošanas pirmajā posmā:
* piesakot savus ainavu dārgumus tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās līdz 2017. gada 15. jūlijam;
* balsojot par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa
vietnē www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 15. augusta līdz
15. oktobrim;
* daloties ar papildus informāciju par ainavu dārgumiem
tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā
publiskajās bibliotēkās no 2017. gada 10. novembra līdz
2018. gada 14. februārim.
Pilna informācija ir lasāma aktivitātes nolikumā, kas publicēts tīmekļa vietnē http://www.ainavudargumi.lv
Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos,
ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa
un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā,
Mākoņkalns Rēzeknes novadā, Graudu iela Liepājas pilsētā
vai Kaltenes jūrmala un ciems. Ainavu dārgums var būt arī
pašlaik fiziski neredzama vieta, piemēram, Staburags, vai arī
Likteņdārzs, kas tikai top, par kuru katram var būt savs stāsts.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv) vai plānošanas reģionu pārstāvjiem,
t.sk. Latgales plānošanas reģionā – tel.: 65428111.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts,
Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no pl. 8.00 līdz 16.00.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai —
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
ĀTRĀK

> ĒRTĀK

> IZDEVĪGĀK
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Tiek īstenots vērienīgs mācību projekts Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti (LLU)
uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākumu 2014.–
2020. gadam ietvaros, kas turpināsies
līdz 2018. gada beigām.
Projekta laikā tiks piedāvātas mācības
četros mācību blokos – lauksaimniecība,
pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.
Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības,
lauksaimniecības produktu integrētā
audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana.
Pārtikas produktu ražošanas blokā
tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana

uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP) u.c..
Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21
tēmas mācību kursos par
mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu.
Kooperācijas blokā būs iespējams
apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, darbības dažādošanu un
konkurētspējas palielināšanu.
Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta
intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā.
Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no
mācību maksas tiks piemērota pārējām
mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecī-

bas produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu
efektivitātes palielināšanu.
Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās
par aktuāliem tematiem.
Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām
ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību
grupās – ierobežots.
Plašāka informācija LLKC mājaslapā:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/
talakizglitiba/lap-macibu-projektanorises-vietas-aktuala-informacija

Biedrība “Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”” iegādājas zirglietas rikšotājiem
2016. gadā biedrība „Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”” ar Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējumu startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā konkursā un guva atbalstu
ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu
atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”. Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu
par projekta Nr. 16-01-AL34-A019.2201
-000018 „Nepieciešamo zirglietu iegāde

zirgu rikšošanas sacensību dalībai” apstiprināšanu un uzsākusi projekta realizāciju.
Projekta kopējā summa – 9531.08 eiro,
ELFLA finansējums – 8577.97 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 953.11
eiro.
Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies: zirglietas (rikšotāju zirga ādas aizjūga komplekti, paliktņi zem sedulkas,
zirga ausu aizsargi
skaņas
iedarbības
mazināšanai, kājsargi, sacensību divriči,
treniņu divriči, riteņu
komplekti u.c.) un
braucēju ekipējumu
rikšotāju zirgu sacensību
dalībai
(aizsargbrilles, ķiveres). Projekta mērķis
ir sekmēt rikšotāju
zirgu rezultātus sacensībās, saglabājot
un pilnveidojot Latgalei raksturīgo seno
tradīciju.

Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu
rikšotāju zirgu sacensībām, tiek nodrošināta veiksmīga un rezultatīva biedrības
sportistu dalība Latvijas un starptautiskā
mēroga zirgu rikšošanas sacensībās
(Igaunijā un Lietuvā).
Lai arī biedrība saglabā senu Latgales
tradīciju, kas saistīta ar rikšotāju zirgiem, mūsdienās ir nepieciešams pilnvērtīgs un mūsdienām atbilstošs aprīkojums. Ar to būs iespējams nodrošināt
konkurētspēju gan vietējā, gan arī starptautiskā līmenī. Līdz ar panākumiem un
veiksmīgiem startiem šī sacensību veida
popularitāte palielināsies un biedrībai
būs iespēja piesaistīt jaunus sportistus.
Nepieciešamās rikšotāju zirglietas,
braucēju ekipējuma daļas un divriči ir
piegādāti. 2017. gada vasaras sezona
rikšotāju zirgu sacensībām jau ir sākusies, un daļa no iegādātajām precēm jau
ir izmantota.
Inese RUSKULE,
Biedrības “Rikšotāju braucēju
sporta klubs “Pegazs”” valdes locekle
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Pasākums “Nūjo vesels!” veltīts mediķiem
Svētdien, 18. jūnijā, Ciblas novada
nūjotāji tika aicināti uz pasākumu
“Nūjo vesels!”, kurš bija veltīts Medicīnas darbinieku dienai.
Tikšanās vieta – Ciblas pagasta Kapukalns. Maršruts: Kapukalns - Jurāni Eversmuižas tūrisma taka - Ārstniecisko
akmeņu komplekss “Dieva pirksts”.
Maršruta garums – 4 km.
Kad šis maršruts tika nonūjots, pasākuma otrā daļa tika veltīta Ciblas novada
mediķiem. Nūjošanas pārgājienā piedalījās Blontu mediķe Alla Stabrovska, Ciblas un Līdumnieku mediķe Zoja Policāne un sociālā darbiniece Antoņina Hindogina, kura pēc profesijas ir mediķe un
daudzus darba gadus sniegusi medicīnisko palīdzību novada iedzīvotājiem.
Mūsu mediķus sveicu ar K. Apškrūmas dzejoli, veltītu medicīnas darbiniekiem.
Apsveikumu turpināja Ciblas Tautas
nama vadītāja S. Beļavska ar šādiem
vārdiem:
– Mediķu misija ir nenovērtējama – tās
ir nemitīgas rūpes par cilvēku veselību,
nepieciešamības gadījumā glābjot pacientu dzīvības. Paldies visiem, kas ir
izvēlējušies pildīt šo misiju un sirsnīgi
sveicam Medicīnas darbinieku dienā!

Tika pasniegtas nelielas piemiņas balvas ar novada simboliku.
Pēc apsveikuma atrakcijas, uzdevumi
un jautri stāsti par mediķu darbu.
Pasākumu organizēja novada sporta
organizatore Ineta Miklucāne, Ciblas TN
vadītāja Sandra Beļavska, Līdumnieku
bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova.

Visiem novada medicīnas darbiniekiem novēlam:
Lai Jūs mīl un lai Jums ir ko mīlēt,
Lai Jūs gaida un lai Jums ir ko gaidīt,
Lai Jums ir ko darīt un lai ir, kas to novērtē,
Lai Jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes!
Novēlam izturību, dzīvesprieku, veselību un veiksmi visās dzīves jomās! Lai
nekad nepietrūkst smaidu – ne to, kurus
saņemt, ne to, kurus citiem dāvāt!

Rakstu sagatavoja Irēna PAVLOVA

Talantu konkursā – 18 bērni un jaunieši
(Sākums 1. lappusē)

Pirmsskolas grupā uzstājās 3 bērni,
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes
pedagoģes Intas Augustovas audzēkņi:
Ramona Priskurela (I vieta) un duets
Dairis Maksimovs un Haralds Purins.
Jaunākajā skolas vecuma grupā (1. – 4.
klase) solistu konkursā piedalījās 5 bērni. Labi veicās Pušmucovas pamatskolas
audzēkņiem no Blontiem: I vietā –
Anastasija Kapitonova, II vietā – Jūlija
Narņicka, abām pedagoģe Ināra Dovgiallo. II vietā – ludzāniete Laine Kučāne,
pedagoģe Ilga Taukača. Pateicības par
piedalīšanos konkursā saņēma Pušmucovas pamatskolas audzēkņi no Blontiem
Iļja Kairovs un Agnese Rudzīte
(pedagoģe I. Dovgiallo).
Vidējā skolas vecuma grupā (5. – 7.
klase) – 4 bērni. Šajā vecuma grupā iegūta visa konkursa lielākā balva „Grand
prix” – ludzānietei Elīnai Točelovskai,
pedagoģes Ainas Kairovas audzēkne.

Šajā grupā godalgotās vietas izcīnīja
Ināras Dovgiallo audzēkņi – pušmucovietis Maksims Lazarevs – I vieta, un
Odrija Mironova – II vieta. Pateicība –
Martai Petrovskai no Blontiem, pedagoģe Laura Sprudzāne.
Vecākajā skolas vecuma grupā (8. –
12. klase) piedalījās 4 jaunieši. I vietu
ieguva ludzāniete Kristiana Kučāne
(ped. Aina Kairova), nākamās godalgotās vietās ieguva pušmucovieši, Ināras
Dovgiallo audzēkņi Dairis Kristaps Kazinieks – II vieta, Madara Domarka – III
vieta. Pateicība Ketrīnai Gadžili no
Blontiem (ped. I. Dovgiallo).
Trīs dalībnieki bija sagatavojuši skatuves runas priekšnesumus. Visaugstāko
atzinību saņēma Markuss Seimuškins no
Ciblas vidusskolas – stāstnieka talantu
viņam palīdz izkopt skolotāja Dzintra
Toporkova. Pirmsskolas grupā Elīna
Reinika deklamēja dzejoli „Skolas
spoks”, viņu gatavoja māmiņa Arnita.
Pušmucoviete Odrija Mironova uzstājās

ne vien kā soliste, bet arī kā skatuves
runas stāstniece (pedagoģe Elvīra Rimicāne).
Savu gleznošanas talantu demonstrēja
8-gadīgā Loreta Leščinska no Zvirgzdenes pagasta – viņas zīmējumi iepriecināja koncerta apmeklētājus.
Pasākuma rīkotāja Ināra Dovgiallo ir
pateicīga bērnu un jauniešu vecākiem,
kuri atbalsta savas atvases, palīdzot viņiem attīstīt talantus. Pateicoties vecāku
rūpēm, laicīgi varēja notikt mēģinājumi
un konkursa dalībnieki bija lieliski sagatavojušies un saposušies šiem svētkiem.
Ināra Dovgiallo stāsta:
– Daudziem bērniem ir sapnis dziedāt
uz skatuves ar mikrofonu. Mūzikas skolotāji un dalība šādos konkursos palīdz
realizēt sapni. Lielu atbalstu pasākuma
rīkošanā sniedza Pušmucovas TN vadītāja Inta Domarka, Ciblas novada pašvaldības kultūras darba organizatore
Sandra Beļavska. Paldies visiem atbalstītājiem!
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