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Vairākās ciematu ielās atjaunots apgaismojums
Šajā izdevumā:
Audzēkņu skaits
novada izglītības
iestādēs stabils.
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Izvērtētas pašvaldī- 3
bai piekritīgās
zemes.
Novada veco ļaužu
mājā — 5 cilvēki.

4

Sirmgalvji te dzīvo
drošībā un
aprūpēti.
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Ieteicams nomainīt
medību apliecības.

6

NVA atgādina par
pieejamo atbalstu

7

16. septembrī —
teātra izrāde

8

Ciblas, Ludzas,
Kārsavas novadu
XIII Tautas
muzikantu saiets
24. septembrī
Pušmucovas TN.
Plkst. 19.00 –
Večerinka (spēlē
individuālais muzikanti un muzikantu
grupa).

Pasākums pie galdiņiem, labas omas
uzturēšanai līdzi var
ņemt „groziņu”.

1. septembrī SIA “Kvēle” veica gaismas ķermeņu nomaiņu Ciblas ciematā.
Divos Ciblas novada
ciematos šajās dienās atjaunots vairāku ielu apgaismojums. Par paveikto
stāsta pašvaldības elektriķis Antons TURLAJS.
Darbus veica SIA „Kvēle”, kas nomainīja vadus
un gaismas ķermeņus.
Neko no iekārtām un deta-

ļām pašvaldībai nevajadzēja pirkt, visu nodrošināja uzņēmums „Kvēle”.
Strādnieki darbojās ļoti
profesionāli un ātri.
Ciblas ciematā apgaismojums atjaunots trīs ielās: Bērzu, Līču un Upes.
Nomainīti 20 gaismas ķermeņi. Izmaksas – € 4773.

Pušmucovas
ciematā
apgaismojums atjaunots
Līvānu māju rajonā – nomainīti 8 gaismas ķermeņi.
Izmaksas – 1923 eiro.
Darbi te pabeigti 31. augustā.
Savulaik šajās ielās bija
apgaismojums.

Ciblas vidusskola optimistiski raugās nākotnē
Par izglītības aktualitātēm informē
Sarmīte LEŠČINSKA, Ciblas novada
pašvaldības izglītības darba koordinatore, domes deputāte un Ciblas vidusskolas direktore.
Ciblas vidusskolā šogad mācās 138
audzēkņi, t.sk. 94 apgūst vispārējās pamatizglītības (1. - 9. kl.) izglītības
programmu, 34 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu.

Ciblas vidusskolas prioritāte šobrīd ir
vidusskolas klašu saglabāšana nākotnē.
Jau nākamajā mācību gadā noteiktais
obligātais skolēnu skaits kopā 10. – 12.
klasēs ir 32. Ja skolēnu skaita norma
nemainīsies, tad vismaz 3 nākamos gadus mūsu vidusskolas klases pastāvēs.
Ļoti jācenšas vidusskolēnu skaitu saglabāt vismaz pašreizējā līmenī.
(Turpinājums 2. lappusē)
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Septembris Pušmucovas pamatskolā
1. septembris Pušmucovā bija īsta svētku diena. Ciemats atdzīvojās, kad visi pāri 60 skolēni, viņu pedagogi
un vecāki devās uz dievkalpojumu vietējā katoļu baznīcā un vēlāk uz Zinību dienai veltītu pasākumu skolā.
Pasākumu organizēja un vadīja 9. klases skolēni kopā
ar savu klases audzinātāju Elvīru Rimicāni. Pasākuma
vadītāji – Kristiāna un Andis. Skolēni interesanti stāstīja
par jaunsargu nometnēm, par iesaistīšanos projektā
„Sporta iespēju uzlabošana”. Paldies Mikijansku ģimenei par iniciatīvu!
Kā katru gadu, svētkos bērnus iepriecina pašvaldība.
Pirmklasniekiem novada izpilddirektore Ināra Sprudzāne pasniedza skolas somas ar skolai nepieciešamajiem
mācību piederumiem.
Pušmucovas skolā šogad mācās 61 audzēknis. Tas ir
par 3 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Skolā ir apvienotās klases, taču daudzas mācību stundas notiks
atsevišķi.
Skolas foajē visus priecē ābolu izstāde.
7. septembrī visa skolas saime, aicinot iesaistīties
arī vecākus, pulcēsies skolas sporta laukumā, lai
kopīgā talkā pabeigtu iesāktos darbus. Kurināsim
ugunskuru, vārīsim zupu.
Lai jaunais mācību gads zināšanām, labiem nodomiem un darbiem bagāts!
Alla LOČMELE,
Pušmucovas pamatskolas direktore
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Ciblas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs – 77 bērni
Kā vienmēr neticami ātri aizskrējuši vasaras brīvdienu mēneši, un klāt rudens ar āboliem un
rudenīgu saulīti. Atkal pie durvīm pieklauvējis jaunais mācību
gads. Arī pirmsskolas izglītības
iestādēm tas ir nozīmīgs notikums.
Ciblas PII vadītāja Valentīna
RIVČA informē, ka šajā mācību
gadā Ciblas PII darbojas divas
grupiņas, kuras apmeklēs 32
bērni. Darbosies nakts grupa,
kurā pieteikti 8 bērni.
V. Rivča stāsta: – Šogad mūsu
iestādē vasaras periodā veikts
kosmētiskais remonts grupiņās
un gaiteņos, iepirkti interaktīva
tāfele un jauni mācību līdzekļi,
veikti citi darbi, lai nodrošinātu
mūsu pirmsskolniekiem drošu un
viņu vecumam atbilstošu vidi.
Esam pateicīgi Ciblas novada
pašvaldībai par piešķirtajiem

līdzekļiem. Jaunajā mācību gadā
visiem novēlu neizsīkstošu cerību, patiesu ticību, daudz mīlestības! Lai rudenīgi skaistie ziedi
dod enerģiju un spēku visam
turpmākajam mācību gadam!
Blontu pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja Gunta STOLERE informē, ka 1. septembrī
Blontu PII bija reģistrēti 45
pirmsskolas vecuma bērni. Bērnudārzā ir trīs grupiņas, četri
pedagogi strādā uz pilnu slodzi,
viens pedagogs uz nepilnu slodzi. Ir diennakts grupiņa. Lielākā
daļa bērnu ir no Ciblas novada
pagastiem, taču ir arī bērni no
kaimiņu novadiem.
G. Stolere atzīst: – Priecē, ka
lielākais bērnu skaits šogad ir
jaunākajā grupiņā. Tas dod cerību, ka turpmākajos gados Blontu
pirmsskolas izglītības iestādē
bērnu skaits nesamazināsies.

Ciblas vidusskola optimistiski raugās nākotnē
(Sākums 1. lappusē)

Pašvaldība cenšas
ieinteresēt skolēnus
Pērn un arī šogad vidusskolniekiem
Ciblā dota iespēja mācīties autoskolā, lai
iegūtu autovadīšanas tiesības, – mācības
apmaksā pašvaldība.
Būtisks stimuls ir pašvaldības stipendijas, kas tiek maksātas vidusskolniekiem
par labām sekmēm mācībās. Tiek vērtēta
skolēna vidējā atzīme iepriekšējā semestrī. Ja tā nav zemāka par 7 ballēm, tiek
maksāta 20 eiro stipendija mēnesī, par 8
ballēm – 25 eiro, par 9 – 30 eiro mēnesī.
Pašvaldība mācību gada noslēgumā
pasniedz naudas balvas sekmīgākajiem
un aktīvākajiem skolēniem un viņu pedagogiem par piedalīšanos mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.
Ikdienā visiem skolēniem ir iespēja
bez maksas braukt pašvaldības autobusos, lai nokļūtu skolā un atpakaļ uz mājām. Visi ir nodrošināti ar brīvpusdienām. Visi tiek nodrošināti ar mācību
grāmatām un darba burtnīcām. Tradicionāli pašvaldība visiem dāvina dienasgrāmatas.
Ciblas vidusskolas sadarbības partneri

Rīgas Rotari klubs dāvina 1. klases skolēniem vērtīgas somas ar mācību piederumiem.
Visu šo pasākumu rezultātā pēdējos
gados pašvaldībai izdodas noturēt skolēnu skaitu vispārizglītojošajās skolās. Un
šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību
gadu, skolēnu skaits katrā skolā ir pieaudzis: Ciblas vidusskolā mācību gaitas 1.
septembrī uzsāka 138, Pušmucovas pamatskolā – 61 skolēns.
Mācību kvalitāte – labā līmenī
Ne vien dažādi „bonusi”, bet galvenokārt mācību kvalitāte ietekmē bērnu un
viņu vecāku izvēli par labu vienai vai
otrai izglītības iestādei.
Mēs varam lepoties ar savu audzēkņu
sasniegumiem mācībās!
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM)
ir izvērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti un secināts, ka valstī vidējais kopprocents ir 49,9 %.
Ciblas vidusskolā CE rezultāti ir labāki
nekā vidējie valstī – 58,2%, un starp 442
skolām, kas nodrošina vidējo izglītību,
esam 118. labākā skola.
Tuvu mums ir Ludzas pilsētas ģimnāzija (57,1% un 135.vieta) un Ludzas
2.vidusskola (56% un 146.vieta).

Prasības no IZM – arvien stingrākas
Tomēr Latvijas valdības un IZM nostāja attiecībā pret lauku skolām mērķtiecīgi kļūst stingrāka – jaunā skolu reforma piespiedīs slēgt skolas ar mazu
audzēkņu skaitu, neraugoties uz pašvaldības deputātu un iedzīvotāju iebildumiem. Mērķdotācija no valsts skolām
vienkārši netiks piešķirta.
Šogad piešķirts paaugstināts koeficients skolēnu skaita aprēķināšanai skolas 1. - 6. klasēm, ja skolas kopējais skolēnu skaits ir 70. Ar nākamo mācību
gadu šādu koeficientu piešķirs skolai, ja
tā tiks reorganizēta.
Jāpiekrīt, šogad pedagogu atalgojums
par likmi ir paaugstināts, bet audzis vienas likmes stundu skaits. Rēķinot atalgojumu konkrētam skolotājam, vērā tiek
ņemts arī skolēnu skaits klasē. Skolās ar
mazu audzēkņu skaitu pilnu darba likmi
katram pedagogam ir grūti nodrošināt.
Tas, vai skolotājam būs 30 stundas (jeb
pilna slodze), ir atkarīgs no priekšmeta,
ko skolotājs māca. Piemēram, Ciblas
vidusskolā apmēram 30% skolotāju būs
nepilnas slodzes. Pārsvarā tie ir skolotāji, kas strādā darba savienošanas kārtībā
arī citās skolās, vai ir pensionāri.
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Notikusi kārtējā domes sēde
25. augustā notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde.
Tajā tika skatīti 11 jautājumi,
daudzi no tiem saistīti ar izglītības
jomu.
Iesaistāmies veselības
veicināšanas projektā
Dome nolēma piedalīties Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.2.
pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei”,
izstrādājot
projektu
„Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā”, paredzot kopējās izmaksas 38 969 eiro apmērā laika periodā no
2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim. Attīstības nodaļas vadītāja informēja deputātus, ka šīs projekta
izmaksas tiks segtas no ES fondiem un
Veselības ministrijas budžeta.
Nolemts līdz š. g. 31. decembrim izstrādāt Ciblas novada pašvaldības veselības veicināšanas un slimību profilakses
plānu.
Iepriekšējā „Ciblas Novada Vēstis”
numurā informējām, ka ar anketām tiek
veikta iedzīvotāju aptauja, lai noteiktu
aktivitātes, kuras būtu realizējamas šajā
Ciblas novadā veselības veicināšanas un
slimību profilakses projektā.

Izvērtētas pašvaldībai
piekritīgās zemes
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
13. panta trešās daļas 1. punktu, Ciblas
novada pašvaldība izstrādāja un ar domes lēmumu apstiprināja tās īpašumā un
valdījumā esošas zemes un degradētās
teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. Pēc stāvokļa uz 2016. gada 1.
jūliju, ir iznomātas 489 zemes vienības,
no tām 182 vienības ar nomas pirmtiesībām.

Teritorijas plānotāja Vija Tabūne
skaidro: – Nomas pirmtiesības ir bijušajiem zemes lietotājiem, kuri zemes reformas laikā nav izpirkuši zemi. Pirmās
nomas pirmtiesības tika piešķirtas 2007.
gadā. Nākamgad, 2017. gadā, būs pagājuši desmit gadi, un nomas pirmtiesības
būs zaudētas. Diemžēl mūsu novada
iedzīvotāji nesteidzas zemi izpirkt. Padomājiet par zemes iegūšanu īpašumā! Jo
īpaši svarīgi tas ir personām, kam uz
zemes ir arī māja, kurā paši dzīvo. Kā
pienāca zemes reformas beigu termiņš,
tā var pienākt beigu termiņš zemes nomas pirmtiesību izmantošanai.

Jaunumi izglītības jomā
Dome lēma par vairākiem ar izglītības
jomu saistītiem jautājumiem. Tos bija
sagatavojusi Sarmīte Leščinska, novada
izglītības darba koordinatore.
Sēdē tika nolemts izdarīt grozījumus
„Ciblas vidusskolas nolikumā”. Nolikuma 1.3. nodaļas 10. punkts izteikts
šādā redakcijā:
„10. Skola piedāvā un īsteno šādas
licencētās programmas:
10.1.vispārējās pamatizglītības (1. - 9.
klasēm) izglītības programmu;
10.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena
izglītības
programmu;
10.3.
speciālās
pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem”.
2. 14. nodaļas 67. punkts izteikts šādā
redakcijā: „67. Direktors izdod skolas
darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus”.
Nolemts izdarīt grozījumus Ciblas
vidusskolas noteikumos „Par stipendiju piešķiršanu Ciblas novada pašvaldības Ciblas vidusskolas izglītojamiem”.
Jaunā redakcijā izteikta III nodaļa
„Stipendijas apmērs”. Stipendijas apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo mācību
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gadu, paaugstināts par 5 eiro. Turpmāk
Ciblas vidusskolas 10. – 12. klašu audzēkņiem atkarībā no sekmju rezultātiem, tiks piešķirta šāda apmēra stipendija: 20 eiro mēnesī, ja izglītojamā vidējā
atzīme iepriekšējā semestrī nav zemāka
par 7 ballēm; 25 eiro mēnesī – par 8
ballēm; 30 eiro mēnesī – par 9 ballēm.
Stipendija tiek maksāta no Ciblas novada pašvaldības budžeta.
Deputāti apstiprināja „Kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju Ciblas novada vispārējās
izglītības iestādēs’’.
Dome nolēma apstiprināt mēneša
darba algas likmes no 2016. gada 1.
septembra līdz 2016. gada 31. decembrim:
Ciblas novada pirmsskolas izglītības
iestāžu (PII) pedagogiem - 620 EUR; PII
vadītājiem - 750 EUR.
Ciblas novada PII logopēdam - 680
EUR (darba slodze – 0,9).
Nolemts Pušmucovas pamatskolas
direktora vietniekam apmaksāt 0,3 darba
algas likmes – EUR 216,00 mēnesī (no
01.09.2016. līdz 31.12.2016.).

Dažādi jautājumi
* Kāda persona, kas iegādājusies dzīvokli Blontos, konstatēja, ka šajā īpašumā deklarēta sveša persona D.B., tāpēc
vērsās domē ar lūgumu anulēt D.B. deklarēto dzīvesvietu. Pārbaudot apstākļus,
dome konstatēja, ka šai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Deputāti vienbalsīgi nolēma
anulēt D.B. deklarēto dzīvesvietu Blontos.
* Pamatojoties uz „Adresācijas noteikumiem”, kādai Zvirgzdenes pagasta
Bierzinīkūs apbūvētai zemes vienībai un
ar to saistītām ēkām piešķirta adrese.
* Izskatot Valsts zemes dienesta LRN
Rēzeknes biroja lūgumu iesniegt pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi kāda zemes vienībai,
dome nolēma noteikt tai zemes lietošanas mērķi – 0303 – dīķsaimniecība.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.

Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.00. Pusdienu pārtraukums — no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK
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Pašvaldības veco ļaužu māja Zvirgzdenes pagasta Laučos.

Kopš 2013. gada rudens Zvirgzdenes pagasta Laučos darbojas Ciblas novada
veco ļaužu māja. Tā izveidota bijušās Cirmas pamatskolas ēkā. Pajumti te raduši vairāki novada iedzīvotāji, kam vecuma un slimību dēļ ir grūti patstāvīgi
dzīvot savās mājās.
Māja var uzņemt 15 iemītniekus (ja istabā dzīvo divatā), bet pašreiz te dzīvo
tikai pieci atsevišķās istabiņās.
Namu un teritoriju ap to apsaimnieko Antons un Ināra Čodori.
Tai gadā, kad nācās slēgt Cirmas pamatskolu, bija bažas par ēkas likteni. Tā
bija kārtīgi uzturēta. Skaidrs, ka tukša
māja ar laiku sabrūk. Būtu žēl. Veco
ļaužu mītnes izveidošana ēkas mūžu
paildzinājusi – ir apdzīvotas vairākas
klašu telpas, kur tagad ir istabiņas. Ir
sakopta teritorija. Ainava ap māju –
skaista.
Ēkā pensionāru vajadzībām ierīkota
dušas telpa un vanna. Vēl no skolas laikiem ir tualetes, tās nācies vien pielāgot.
Ir labiekārtota virtuve, kur mājas iemītnieki gatavo sev maltītes un pat konservē ziemai dārzā izaudzētos gurķus, tuvējā mežiņā savāktās sēnes un citus labumus.
Veco ļaužu mājā ir nodrošināta gan
gultas veļa un aizkari, gan mēbeles. Ir
radiouztvērēji un televizori, grāmatas un
preses izdevumi. Mājā ir jaunas apaļās
malkas krāsnis. Iemītnieki, kuri to spēj,
krāsnis var kurināt paši – tomēr kāds
darbiņš laika īsināšanai. Malku līdz istabām atnes Antons.
Ja nepieciešams, veco ļaužu mājā ierodas vietējā feldšere vai tiek izsaukta
neatliekamā medicīniskā palīdzība. Iespējams arī aizbraukt uz Ludzu vai Rēzekni pie ārstiem – Antons aizved ar

mašīnu. Ināra smej, ka Antonu pazīst jau
visi Ludzas ārsti, viņš savu vecīšu uzdevumā brauc pie tiem pēc receptēm vai
norīkojumiem uz izmeklējumiem.
Mājā Laučos valda kārtība, klusums un
miers. Te nav iedzeršanu un pat ne smēķēšanas. Izveidojušās savas tradīcijas:

tiek svinētas dzimšanas dienas un lielākie gada svētki.
Namā reizēm iegriežas skolas absolventi, tad Antons vai Ināra ver vaļā vienas klases durvis – telpā ir saglabāts
mācību inventārs, soli un galdi, tāfele,
grāmatas, karogs, sporta sacensībās gūtie kausi, fotogrāfijas un daudzas citas
liecības par Cirmas skolas bagātīgo vēsturi (attēlā lappuses lejā).
Antons un Ināra Čodori savu darbu
veic ar lielu rūpību un mīlestību. Viņi
uzņemas arī tādas lietas, kas nav darba
pienākumu aprakstā. Viņi rūpējas ne
vien par tīrību telpās, par malkas skaldīšanu un atnešanu līdz istabiņā, bet arī
par sirmgalvju ikdienas vajadzībām:
pārtikas un medikamentu iegādi, drēbju
mazgāšanu veļas mašīnā, arī vecīšu vannošanu un daudz ko citu. Patiesībā ir pat
neticami daudz ikdienas rūpju, ko uzņēmušies Antons un Ināra. Un sirmgalvji
to novērtē – nežēlo labus vārdus, slavējot abus.
Ēkas 1. stāvā kopš šī gada 7. marta
dzīvo Marija un Fiļimons Deruni. Viņi
šurp pārcēlušies no Degļevas. Filimons
ir neredzīgs. Marija saka: – Esam no
elles nokļuvuši paradīzē. Māja, kur pensionāri dzīvoja, bija veca un bez labierīcībām. Pēc pašvaldības Sociālā dienesta
ieteikuma, Marija atbrauca uz šejieni
paskatīties apstākļus, pārliecinājās, ka
dzīvot te būs ērti, un nedēļas laikā izlēma – jāpārceļas. Deruni ir atbraukuši ar
savām mēbelēm, sadzīves tehniku un
citu rocību. Viņiem ar pārcelšanos ļoti

Cirmas pamatskolas klase - muzejs ir vieta, kur kavēties atmiņās.
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5. lappuse

Sirmgalvji no Ciblas novada te dzīvo drošībā un aprūpēti
viena sieviete no
Ciblas
pagasta.
Savulaik šurp pārcēlušies kopā ar
vīru, dzīvojuši vienā istabiņā, bet
viņš diemžēl ir
miris. Vienai ļoti
grūti, moka slimības un vientulība.
Par viņu īpaši jāparūpējas.
Ciblas
novada
veco ļaužu mājas
iemītnieki visi kā
viens aicina šurp
arī citus, kam neMarija Deruna ar Ināru Čodori.
pieciešama palīdzība un aprūpe!
Skaidrs – ne
katrs (patiesībā reti
kurš) cilvēks vecumdienās
spēj
pamest
ierasto
vidi: mājas, kur
nodzīvots
viss
mūžs, kur katrs
kaktiņš, katra sīka
lieta ir ar lielu vērtību. Ļoti bieži
sirmgalvjus neizdodas
pierunāt
atstāt mājas, kur
pašiem vairs nav
Marija Cupere un Ņina Dolgiļeviča no Blontu pagasta
spēka ne malku
atnest, ne ūdeni.
Viņi paliek vientulībā nomaļās mājās, lai kā censtos radi vai sociālie darbinieki
pierunāt pārcelties.
Rakstām par šo Ciblas novada veco
ļaužu māju, lai parādītu veidu, kā var
iekārtot savu dzīvi vecumdienās – esi
brīvs, bet drošībā un aprūpēts. Te dzīvojot, cilvēks arī nejūtas kā nasta saviem
bērniem – viņš ir patstāvīgs. Un katram,
kas spītīgi nespēkā tomēr turas pie sava
kaktiņa, derētu padomāt arī par bērniem
un mazbērniem, kam mokoši sāp un
nemierā sažņaudzas sirds ikreiz, kad pēc
apciemojuma savs mīļais cilvēks jāatstāj
viens.
Veco ļaužu mājā Zvirgzdenes pagasta
Laučos tiek uzņemti tikai Ciblas novada
iedzīvotāji. Maksa par uzturēšanos – 70
eiro mēnesī.
Nama uzturēšana pašvaldībai izmaksā
17 tūkst. eiro gadā. Lielākā daļa (ap
80%) – darbinieku atalgojumam. Pārējais uzturēšanai: elektrība, apkure, transporta izdevumi, remonta un uzturēšanas
Šajā gaišajā un plašajā telpā var ērti dzīvot divi pensionāri vai ģimene. materiāli.

palīdzējis Aleksejs Stepanovs no Degļevas, par ko Marija saka lielu paldies.
Bet citi mājas iedzīvotāji pārcēlušies
vien ar personīgajām mantām. Iemītnieku vajadzībām ir viss nepieciešamais –
daudz ko, piemēram, regulējamas un
izturīgas gultas ar matračiem ir atveduši
draugi no Vācijas pilsētas Bodenteihas.
No turienes gadu gaitā ir atceļošas daudzas kravas ar drēbēm, gultas veļu, galdautiem un aizkariem, kā arī dažādu inventāru, t.sk. piemērotu slimu un nespējīgu cilvēku kopšanai.
Par katra sirmgalvja dzīvi, protams,
varētu sarakstīt grāmatu. Un par sapņiem. Tā Marija Cupere sapņos atgriežas
dzimtajos Aizkarpatos Ukrainā, kur vēl
dzīvo viņas māsa. Nav cerību turp dzīves laikā vairs aizbraukt, un šeit, Latvijā,
Kirova kolhozā sāktās dzīves gaitas ir
samežģījušās – Marija palikusi viena, lai
gan ģimenē auguši divi bērni. Marija
Cupere ir ļoti labestīga un ārkārtīgi strādīga – viņa ada, viņa lasa, viņa audzē
dārzeņu, lasa meža veltes un visu konservē. Radusi dzīvot ļoti taupīgi, viņa
neatļaujas sevi palutināt, bet allaž atrod
kādu konfekti, ar ko uzcienāt istabiņā
ienākušu bērnu.
Tā ir sagadījies, ka pat četri cilvēki
veco ļaužu mājā ir no Degļevas. Arī
Ņina Dolgiļeviča. Viņa savās domās
bieži atgriežas Blontos, kurp atbraukt
izdodas arvien retāk. Tur viņai ir daudz
radu un paziņu, gribas zināt – kā kuram
klājas.
Veco ļaužu namā Laučos dzīvo tikai
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Atbalsts l/s dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS)
Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu
nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši
Ciltsdarba
un
dzīvnieku
audzēšanas likumam.
Šo valsts atbalsta maksājumu var
saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un
Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas
baltās
šķirnes
cūku,
Latvijas
tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu
šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas
vietējās kazu šķirnes – audzētājs.
Pieteikties var minēto dzīvnieku
audzētājs:
 kura ganāmpulks un lauksaimniecības
dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un
novietņu
reģistrēšanu,
kā
arī
lauksaimniecības
dzīvnieku
apzīmēšanu,
 kurš par katru atbalstam pieteikto
dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās
turpina saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas
Savienības lauku attīstības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas
uzlabošanai.

6. lappuse

Par medību apliecību apmaiņu

Pirms gada tika uzsākta mednieku un
medību vadītāju apliecību apmaiņa un
atjaunošana uz jauna parauga apliecībām.
Apliecības apmaiņai nav noteikts termiņš, taču aktīvajiem medniekiem ir
svarīgi zināt, ka mednieku apliecības, kas
izsniegtas pirms 2015. gada 1. jūlija, ir
derīgas, bet pēc 2017. gada 1. janvāra uz
to pamata netiks izsniegtas mednieka
sezonas kartes. Savukārt, ar medību vadītāju apliecībām, kas izsniegtas pirms
2015. gada 1.jūlija, ir atļauts vadīt medības līdz 2017. gada 31. martam.
Lai apmainītu apliecību, medniekam
VMD mežniecībā vai virsmežniecības
administrācijā ir jāiesniedz:
1. iesniegums, kurā norāda Valsts
meža dienesta mežniecību, kurā vēlas
apliecību saņemt;
2. fotogrāfija (3x4 cm),
3. informācija par valsts nodevas
samaksu. Valsts nodevu ir iespējams
samaksāt VMD mežniecībā bezskaidras naudas norēķina veidā.
VMD mednieka vai medību vadītāja
apliecību apmaiņu nodrošinās 30 dienu
laikā no iesnieguma saņemšanas.
Iesnieguma noformēšanai ieteicams
izmantot VMD izstrādāto veidlapu:
Informē Agris TRUKŠĀNS, Iesniegums mednieka apliecības apmaiCiblas novada pašvaldības ņai / atjaunošanai.
lauksaimniecības konsultants Sīkāka informācija: pa tālr. 67212776.

Atbalsts par konkrētas
šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko
resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā
paredzēts šādā apmērā:
 par Latvijas brūnās govju šķirnes
dzīvnieku – 155 euro;
 par Latvijas zilās govju šķirnes
dzīvnieku – 200 euro;
 par Latvijas baltās cūku šķirnes
dzīvnieku – 160 euro;
 par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes
dzīvnieku – 75 euro;
 par Latvijas zirgu šķirnes braucamā
tipa dzīvnieku – 200 euro;
 par Latvijas vietējās kazu šķirnes
dzīvnieku – 75 euro.
Kopējais pieejamias finansējums –
182 186 euro (MK noteikumi Nr.1524).
Lai saņemtu atbalstu pretendentam
Lauku atbalsta dienestā līdz 2016.gada
30.septembrim jāiesniedz:
1) Iesniegums saskaņā ar MK noteikumu Nr.1524 43’.pielikumu;
2) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju organizācijas izsniegts
atzinums par dzīvnieku atbilstību
šķirnes aprakstam.

Varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās
Lai mazinātu risku, ka mājas cūkas saslimst ar Āfrikas cūku
mēri, ir izsludināta trešā projektu iesniegšanas kārta Lauku
attīstības programmas (LAP) 2014. - 2020. gadam pasākuma
“Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu
profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākumā “Atbalsts
profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un
epifitotiju iespējamās sekas”.
Pretendentiem būs iespēja iesniegt LAD projektus no 2016.
gada 26. septembra līdz 2016. gada 30. decembrim.
Apakšpasākuma publiskais finansējums – 500 000 eiro.
Uz atbalstu var pretendēt fiziska per sona, jur idiska per sona vai lauksaimnieku grupa (vismaz 2 saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 km rādiusā viena no otras un
īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kura:
1) nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas
ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū;
2) ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu un
saskaņojusi to ar PVD.
Attiecināmās izmaksas: Žogu un dezinfekcijas bar jer u
iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas
vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot
vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un

sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru
iegādes izmaksas.
Atbalsta intensitāte:
80% apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus īsteno viens atbalsta pretendents;
100% apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus kopīgi īsteno lauksaimnieku grupa.
Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no lēmuma
par projekta iesnieguma apstiprināšanas spēkā stāšanās dienas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Darba devēji var apmācīt nepieciešamos darbiniekus
Informē NVA
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001)
pasākumu “Apmācība pie darba devēja”.
Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība,
kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs, saņemot no NVA dotāciju, pats sagatavo sev
vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences
apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālajai kompetencei. Praktisko
apmācību neorganizē nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos. Darba devējam
ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba
vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz 6 mēnešus
jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.
Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai var pieteikties komersanti,
pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un

izglītības iestādes. NVA darba devējam
nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju
bezdarbniekam: pirmo 2 mēnešu laikā
tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo
divu mēnešu periodā – 120 eiro un
pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. NVA
nodrošina arī ikmēneša darba algas
dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas. NVA apmaksā arī izdevumus
(līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos
paredzēto obligāto veselības pārbaudi
bezdarbniekam un piešķir vienreizēju
dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju
dotāciju darba vietas pielāgošanai
bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711
eiro).
Kā darba devējs var pieteikties?
1. solis. J āaizpilda pieteikuma for ma, kas atrodama NVA mājaslapā, un
jāpievieno prasītā informācija.
2. solis. Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA
filiālei, kuras administratīvajā teritorijā
plānota praktiskā apmācība.

Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīvesvietas – NVA atbalsts
Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie
attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš
2013. gada pavasara īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas
pasākumu.
Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas nodarbinātām personām darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai
dzīvojamās telpas īres izdevumiem.
Kopš NVA piedāvā reģionālās mobilitātes veicināšanas programmu, šo iespēju jau
ir izmantojuši 626 strādājošie, no tiem 2016. gada 6 mēnešos - 76.
Atbalstu reģionālajai mobilitātei šogad var saņemt ne tikai komersantu nodarbinātie, bet arī tie darba ņēmēji, kuri uzsākuši darbu publiskā sektora iestādēs.
Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu NVA īsteno darba vietās Latvijas
Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu.
Maksimālā summa, ko nodarbinātais kompensācijā var saņemt četru mēnešu laikā
ir 400 eiro.
Saņemt šo atbalstu ir ļoti vienkārši. Ja NVA vismaz divus mēnešus reģistrēts
bezdarbnieks atrod darbu, kas ir vismaz 20 km attālumā no viņa deklarētās dzīves
vietas, viņam jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums mobilitātes atbalsta saņemšanai. Tas ir jāizdara 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas
ar darba devēju. Savukārt darba devēja piedāvātajai vakancei pirms darba attiecību
uzsākšanas vismaz nedēļu ir jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA CV/
Vakanču portālā. Bezdarbnieks var pieteikties NVA filiālē personīgi, pa pastu vai
elektroniski ar e-parakstu.
Finanšu atlīdzības aprēķinu NVA veic, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības
pamatojumu un transporta vai īres izdevumus apliecinošus dokumentus. Tas
nozīmē, ka jau pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj
biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un NVA jāuzrāda īres līgums, kā arī
maksājums.
Detalizētāka informācija — NVA mājaslapā.

Nr.15 (102)

7. lappuse

Pensionāriem patīk
ekskursijas
Jūnija sākumā 55 Ciblas novada pensionāri izmantoja iespēju doties pašvaldības apmaksātā ekskursijā uz Aglonu.
Visiem brauciens ļoti patika. Bet visi
toreiz izbraukumā doties nevarēja. Tāpēc augustā tika organizēta vēl viena
ekskursija pa to pašu maršrutu.
Pieteikties braucienam varēja pie sociālajiem darbiniekiem. Atsaucās vairāk
kā 20 cilvēki, pamatā no Ciblas un
Zvirgzdenes pagasta, bet 3 – no Pušmucovas. Šofera Jāņa Fedotova vadītajā
autobusā mūsu pensionāri aizbrauca līdz
Maizes muzejam, līdz Aglonas bazilikai, kur piedalījās dievkalpojumā, arī
līdz Velnezeram Grāveru silā un Kristus
karaļa kalnam.
Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne
saka, ka sirmgalvjiem ekskursija ļoti
patika, jo tā bija iespēja ne vien satikt
senus draugus un izrauties no ikdienas
rūpēm mājās, bet arī redzēt daudz ko
interesantu. Mājup visi atgriezušies no
Rēzeknes caur Bērzgali līdz Zvirzgdenes pagastam, un, piemēram, daudzi
ciblānieši nekad nebija redzējuši šo apkaimi, tāpēc priecājās, ka tagad zina –
kur sākas Ciblas novads. Ir vērtīgas ekskursijas arī pa tuvāku apkaimi!
Lūgums informēt
par aizdomīgām personām
Valsts robežsardze lūdz atbalstu
likumpārkāpumu apkarošanas jomā. Ja
konstatējat, ka pašvaldības teritorijā
atrodas svešas personas, personu grupas
un transportlīdzekļi, kuru klātbūtne ir
aizdomīga un neatbilst ikdienas situācijai, lūdzam sniegt informāciju VRS
Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļai. Diennakts kontakttālruņi: 26318575 (mobilais tel.)
un

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Augustā Ciblas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistros veikti tikai trīs ieraksti.
Blontu pagastā reģistrēts viens jaundzimušais – meitene Lāsma (dzimusi
29. augustā).
Reģistrēti miruši iedzīvotāji:
7. augustā miris Zvirgzdenes pag. iedzīvotājs Dmitrijs Vinogradovs (dz.
220234);
14. augustā mirusi Pušmucovas pag.
iedzīvotāja Zinaīda Dergače (dz.
280248).
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Valda Nagļa jubilejas autorkoncerts –
dāvana viņa talanta cienītājiem
Sestdienas, 3. septembra,
vakarā pārpildītā Ciblas
Tautas nama zālē notika
Valda Nagļa jubilejas autorkoncerts ar nosaukumu
„Pēc skaistuma…„
Sākot koncertu, Valdis pateicās visiem, kas atnākuši, un
pauda prieku, ka tik daudzi
nākuši pēc skaistuma… Nav
iespējams nosaukt precīzu
klausītāju skaitu, bet zāle bija
ļaužu pilna. Tātad Valdi un
viņa komponēto mūziku tauta
ļoti mīl.
Valdis Naglis muzicēja kopā
ar grupu „Rauši” un Līdumnieku meitenēm. Liela daļa no
klausītājiem bija vecumā ap
50 – cilvēki, kas pilni ar skaistām atmiņām par jaunības
ballēm Ciblas kultūras namā.
Vakara gaitā noskaidrojām,
ka Valdis dziesmas raksta
kopš 15 gadu vecuma (tātad
40 gadus), ka ir tapušas aptuveni 80 dziesmas. Katra koncertā izskanējusī dziesma bija
ar savu vēsturi, ko stāstīja gan
Valdis pats, gan Tautas nama
vadītāja Sandra Beļavska, gan
grupas „Rauši” vīri.
Valdis Naglis ir strādājis ar
dažādiem kolektīviem un dažādās vietās. Tā tapušas dziesmas bērniem, vienu no tām

izpildīja Ciblas bērnudārza
dziedātāji. Izskanēja liriskas
dziesmas par laimi, par māti,
par dzimto pusi. Patriotiskas
dziesmas par dzimto Latviju ir
tapušas vēl pirms Atmodas,
bet jo īpaši tās laikā. Valdis ir
rakstījis arī garīgo mūziku un
dziesmas, viena no tām skanēja koncertā. Programmā bija
Ciblas pusē iemīļotas un populāras Valda Nagļa komponētās dziesmas. Dažas nācās
atkārtot. Liekas, īpaši saviļņojoši daudziem bija dzirdēt
jaunības ballēs dzirdēto mūziku, par ko, pēc koncerta sveicot mākslinieku, daudzi teica
paldies. Tika pasniegts Ciblas
novada pašvaldības Pateicības
raksts un naudas balva.
Koncerta programmu Valdis
veidoja pats. Un tas bija labi
pārdomāts un daudzveidīgs.
Pēc koncerta Valdis tika
sveikts ar ziediem un dāvanām. Sveicēju rinda, likās,
nebeigsies. Valdi Nagli savējie mīl – par viņa talantu, par
viņa labo sirdi. Viņš daudziem
ir spēlējis jubilejās, kāzās.
Viņš ir tuvs, daudziem – savējais.
Visu nakti Ciblas Tautas
namā skanēja mūzika – balli
spēlēja grupa „Rauši”.

2016. g. 7. septembrī

8. lappuse

10. septembrī plkst. 11.00
Pušmucovas pamatskolas sporta laukumā
futbola sacensības "Futbola diena - 2016".

Nolikums un citi dokumenti — www.ciblasnovads.lv/.
Komandu pieteikšanās pa e-pastu: aldons777@inbox.lv
un www.draugiem.lv
Sīkāka informācija — pa tālruni 26161066 (A. Tihovskis) vai 29464394 (I. Stepanova).
Autobusa maršruts:
Līdumnieki – 09:40; Felicianova – 09:55;
Cibla – 10:00; Lucmuiža - 10:10; Blonti – 10:20;
Pušmucova – 10:30.

16. septembrī plkst. 19:00
Pušmucovas Tautas namā –
amatierteātra “ISNAUDA”
iestudētās Aivas Birbeles lugas
“Koridors” izrāde.
Ieeja par ziedojumiem.

Par amatierteātri „Isnauda” un lugu „Koridors”
Amatierteātris “Isnauda” darbojas jau 15 gadus. Kolektīva
vadītāja un režisore visus šos gadus ir Eleonora Obrumāne.
15 gadi ir pietiekami liels periods, lai nokomplektētos kolektīvs, lai varētu pārdzīvot radošās krīzes, atkārtot domas jaunā
skatījumā. No īsiem skečiem kolektīvs izaudzis līdz vērienīgām izrādēm. Ludzas novadā tas ir vienīgais amatierteātris,
kas tiek izvirzīts un piedalījies Latvijas amatierteātru skatē
“Gada izrāde”. “Isnauda” ir vienīgais kolektīvs, kurš šogad
paralēli iestudē divas izrādes: Aivas Birbeles lugu “Koridors”
un Monikas Zīles lugu “Īsts džentlmeņa komplekts” latgaliešu
valodā (pirmizrāde plānota rudenī).
– Ar darbu un mājas rūpēm dvēseli nevar veldzēt. Darbošanās teātrī dod iespēju izrauties no ikdienas, pašapliecināties
un gūt no šī vaļasprieka gandarījumu, daloties tajā ar skatītāju, – tā saka paši teatrāļi. Lai par to varētu pārliecināties, gaidīsim skatītājus 16. septembrī plkst. 19:00 Pušmucovas
Tautas namā uz lugas “Koridors” izrādi.
Šī izrāde ir kā pilsētas nomales stāsts. Darbība norisinās
koridorā. Trīs durvis kāpņu telpā. Aiz katrām – kāds nepiepildīts sapnis, kaislība. Visi seši lugas varoņi tiekas koridorā, lai
tiktu skaidrībā ar savu dzīvi un attiecībām.
Atnāciet, atbrauciet uz izrādi un paši redzēsiet, ka aktieri nekautrējas sevi parādīt, māk iejusties tēlos un saspēlēties.
Gūsiet prieku, atkal uz skatuves redzot pazīstamus aktierus,
un labi atpūtīsieties.
Isnaudas TN vadītāja Biruta JERMAKA
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saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

