CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.17 (83)

2015.gada 14.oktobris

Blontos darbu sācis Valsts un pašvaldību vienotais KAC
Šajā izdevumā:
A. Zlidnei — Valsts
probācijas dienesta
Pateicība

2

Ciblas skolās visiem nodrošināta
brīvpusdienas

3

Lucmuižā labiekārto 4
atpūtas vietu
5
Tautas muzikanti
pulcējas Pušmucovā uz savu 12.saietu

Bērnudārzos —
svētku dienas

6

J. Kivrāns 90 jubile- 7
jā saņem zemessardzes apbalvojumu
Piesakiet Gada
cilvēku!

8

17. oktobrī
Blontu Tautas namā
Ciblas novada
dziedošo un
muzicējošo ģimeņu
svētki.
Sākums – pl. 18.00.

Pēc koncerta – balle
(Māris Leidums).
Ieejas biļetes cena –
2 eiro, koncerta dalībniekiem balle bez
maksas.

No 1. oktobra Ciblas novada pašvaldībā darbu sācis Valsts un pašvaldību
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(KAC). Tas atrodas Blontos, Domes
ēkas 1. stāvā.
KAC izveidots ar mērķi, lai iedzīvotājiem vienā vietā būtu pieejama informācija
par valsts iestāžu un Ciblas novada pašvaldības pakalpojumiem. Te tuvākajā laikā
būs iespēja arī samaksāt pašvaldības un tās
uzņēmumu izrakstītus rēķinus par pakalpojumiem, jo darbosies kase. Klientus apkalpo Inta TIMOŠKINA un Aina BORISOVSKA.
KAC pakalpojumi trīs reizes nedēļā
(otrdien, trešdien, ceturtdien) būs pieejami
arī Ciblas pagasta pārvaldes telpās, kur
iedzīvotājus apkalpos grāmatvede Inese
ZVARIČA. Finansējums tam atvēlēts Ciblas novada pašvaldības budžetā.
Lai interneta vidē kārtotu darījumus
valsts iestādēs, iedzīvotājam vai uzņēmuma vadītājam ir nepieciešams e-paraksts
vai identifikācijas iespējas internetbankā.
Ja to nav, centra speciālistes varēs sniegt
tikai padomu jeb konsultāciju par darījumu
kārtošanas gaitu.
Centra darbiniece Inta Timoškina skaidro: – Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpoju-

mu mūsu centrā, cilvēkam vai uzņēmuma
pārstāvim personīgi jāierodas centrā.
Mums katram ir savs e-paraksts vai identifikācijas parole internetbankā. Un tikai pēc
tā mūs atpazīst jeb identificē e-pakalpojumu sniedzējs – konkrēta valsts iestāde. Neviens nevar otra cilvēka vietā
internetā pieprasīt kādu izziņu vai citu
dokumentu no valsts iestādes. Arī ne mēs,
centra darbinieces. Blontu Klientu apkalpošanas centrā būs pieejams dators, kurā
klients ievadīs savus datus un tādējādi
saņems konkrētu valsts iestādes pakalpojumu. Mēs, centra darbinieki, varam tikai
konsultēt, palīdzēt saņemt šo pakalpojumu.
Blontu KAC ir pieejami 32 Valsts Zemes
dienesta (VZD), 31 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), 14 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP),
3 Valsts ieņēmumu dienesta (VID), kā arī
atsevišķi Uzņēmumu reģistra (UR), Lauku
atbalsta dienesta (LAD) un Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) elektroniskie pakalpojumi.
Konkrēts pakalpojumu saraksts pieejams
gan šo valsts iestāžu mājas lapās, gan Ciblas novada pašvaldības mājas lapā
(www.ciblasnovads.lv).
(Turpinājums 2. lappusē)
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Ar VPD pateicību apbalvota Aija Zlidne
Katru gadu
Valsts probācijas dienests
(VPD) labākajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem pasniedz goda
zīmes, atzinības un pateicības rakstus.
Š.g.7. oktobrī,
atzīmējot
VPD 12. gadadienu, ar pateicību tika
apbalvota arī
Ciblas novada
pašvaldības
Zvirgzdenes
pagasta pārvaldes sociālā darbiniece
Aija ZLIDNE.
VPD Ludzas teritoriālās
struktūrvienības darbinieki,
izvirzot A.Zlidni apbalvošanai, norādīja: “Aiju Zlidni var
raksturot kā atsaucīgu, pretimnākošu, aktīvu cilvēku,
kas atvērta pozitīvas un profesionālas sadarbības veidošanai ar VPD Ludzas TSV.
Aijai Zlidnei ir attīstītas komunikācijas, efektīvas informācijas apmaiņas prasmes.
Gūtā pieredze pedagoga darbā un empātija palīdz Aijai
Zlidnei strādāt ar ģimenēm to
sociālo problēmu risināšanā.
Aija Zlidne strādā ne tikai ar
sociālā riska ģimenēm, bet
veic arī profilaktisko sociālo
darbu, lai novērstu sociālo
problēmu rašanos, sniedz
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Blontos darbu sācis
Valsts un pašvaldību vienotais KAC
(Sākums 1. lappusē)

atbalstu, padomus jaunajām
ģimenēm ar bērniem.
Aija Zlidne operatīvi sniedz
plašu, klientu raksturojošu
informāciju izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanai, veiksmīgi sadarbojas uzraudzības
funkciju īstenošanā, apseko
ģimenes dzīvesvietās, atbalsta
starpinstitūciju
sadarbību.
Aija Zlidne iedziļinās ikvienā
jautājumā, nekavējoties informē VPD amatpersonas par
izmaiņām, līdzdarbojas klientu kriminogēno problēmu
risināšanā, izprot riskus un
apzina to novēršanas resursus
un iespējas.”
Apsveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!

Saziņai ar Ciblas novada pašvaldības KAC patlaban tiek
piedāvāts e-pasts: intakac@inbox.lv un tālrunis 29613699.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad
sāka veidot VPVKAC tīklu visā Latvijā. Tajos iedzīvotāji
varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī
saņemt pašvaldības darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem. Tieši šāds centrs izveidots Blontos.
Vienota klientu apkalpošanas centra izveidei Ciblas pašvaldībai no valsts budžeta piešķirta 10460 eiro lielu mērķdotācija, tajā skaitā 8960 eiro dotācija, par ko tika iepirktas mēbeles
un aprīkojums, kā arī datortehnika, tai skaitā – dators publiskai izmantošanai, veikts telpu remonts. Valsts ir piešķīrusi
mērķdotāciju KAC uzturēšanas izmaksām un nodarbināto
atlīdzībai līdz gada beigām.
Ciblas novada Domes amatpersonas iepazinās arī citu novadu pieredzi, kur centri sākuši darboties, un tikai tad tika nolemts, kā centru veidot mūsu pašvaldībā.
Tuvāko mēnešu laikā būs redzams, cik pieprasīti ir centra
pakalpojumi. Iespējams, jau nākamgad KAC uzturēšana būs
jāfinansē tikai no pašvaldības budžeta. Un tad tiks vērtēta par
mērķdotācijas līdzekļiem izveidotā centra lietderība.
Tāpat pēc diskusijām, t.sk. arī ar deputātiem, nolemts, ka
centrs atradīsies Blontos, Domes ēkā. Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, centra telpām nācās atvēlēt kabinetu 1. stāvā, kur līdz šim atradās Sociālais dienests. Šajās telpās turpmāk atradīsies KAC,
bet Sociālais dienests pārcelsies uz kabinetu 2. stāvā.

Tiek mainītas caurtekas uz pašvaldības ceļiem

Saskaņā ar gada
darbu plānu,
novadā tika
ieplānots veikt
vairāku caurteku
nomaiņu uz pašvaldības ceļiem.
Nupat nomainītas
caurtekas uz
pašvaldības ceļa
Inga TABŪNE - LIPSKA, C–32, kas iet no
VPD Ludzas TSV Kozlovskiem līdz
vecākā referente Ciblas kapiem.
Caurtekas tiks mainītas arī
DZIMTSARAKSTU ZIŅAS
uz ceļa C–6 (Kondrati – Voloji – Ozupiene) Ciblas paCiblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģisgastā un pie Blontu attīrītrēta meitenes Tianas A. dzimšana 12. septembrī, dzīvesšanas iekārtām uz ceļa B–22.
vieta deklarēta Ciblas pagastā.
Darbi tiek veikti saskaņā ar
Reģistrēti 3 nāves gadījumi:
iepirkumu „Ciblas novada
18. septembrī Ciblas pag. – Ludmila KULAKEVIČA
pašvaldības autoceļu caurte(dz. 12.12.38.), ku nomaiņa un grāvju gar
23. septembrī Zvirgzdenes pag. – Jānis MALAKOVS
autoceļiem rakšana identi(dz. 21.09.49.), fikācijas Nr.CNP 2015/5”. Ir
26. septembrī Līdumnieku pag. – Arnolds GUCANS
noslēgts līgums ar SIA
(dz. 11.12.85.). „ D A L D ” p a r s u m m u
Laulības nav reģistrētas.
13575,80 eiro (bez PVN).

Saskaņā ar noslēgto līgumu,
garantijas termiņš izpildītajiem darbiem no nodošanas
- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir 3 gadi.
Novada teritorijā ir vēl
daudzas caurtekas, kas ir
jāmaina, tāpēc katru gadu tiek
ieplānoti līdzekļi šiem
darbiem.
Aicinām iedzīvotājus
izprast situāciju, kas
veidojas uz ceļiem, kur tiek
veikti būvdarbi, un ievērot
uzstādītās zīmes.
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Visiem Ciblas novada skolu audzēkņiem – brīvpusdienas
Lemj deputāti
24. septembrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Sēdē
nepiedalījās deputāti Aldis Tihovskis
un Viesturs Rancāns.
Sēdes laikā deputāti skatīja 14 dažādus jautājumus.
Kā pirmo – kādas aizbildnes lūgumu
piešķirt pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu papildus valsts sociālajiem pabalstiem. Persona ir saņēmusi noraidošu atbildi šajā jautājumā no
pašvaldības Sociālā dienesta un izmantoja tiesības Sociālā dienesta lēmumu
apstrīdēt Domē. Sociālais dienests ir
tiesīgs piešķirt tikai tādus pabalstus, kādi
ir paredzēti pašvaldības Saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem” vai „Par pašvaldības pabalstiem
Ciblas novadā”.
Deputāti balsojot nolēma pabalstu nepiešķirt, jo tas nav paredzēts pašvaldības
Saistošajos noteikumos. Bez tam ir jāievēro Administratīvā procesa likuma 6.
pants, kas liedz valsts institūcijām izdot
tādas normas, kas bez saprātīga pamata
pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Novadā ir 13 aizbildņi.
Debatējot par šo jautājumu, tika akcentēts, ka aizbildniecībā esošajam bērnam
pašvaldība nodrošina iespēju ar pagasta
autobusu doties uz skolu Ludzā un atpakaļ, tiek piešķirta visa iespējamā Saistošajos noteikumos paredzētā palīdzība.
Skatot nākamā gada budžetu, iespējams, varētu veikt izmaiņas Saistošajos
noteikumos par sociālo palīdzību, nosakot papildus pabalstu aizbildņiem. Patlaban šāda pabalsta piešķiršana būtu nelikumīga.
Veikti grozījumi pašvaldības budžetā. Skaidrojumu sniedza ekonomiste
Zinaīda PAVLOVA.
Palielinājušies ieņēmumi – dotācija no
valsts budžeta, Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izpilde. Palielināti izdevumi
skolēnu nodarbināšanai vasarā, kultūras
jomai, autoapmācības klases izveidošanai Ciblas vidusskolā, bet lielākie izdevumi – ieplānoti 7000 eiro mikroautobusa iegādei (tas pamatā nepieciešams
Pušmucovas pamatskolas skolēnu pārvadāšanai).
Lemjot par šo jautājumu, atturējās
deputāts Aleksejs IVANOVS, jo nebija

piedalījies komiteju sēdē, kur jautājums Pašvaldībai būs tiesības apmaksāt 50%
par budžeta grozījumiem detalizēti no studiju maksas darbiniekam, kas augskaidrots.
stākajā mācību iestādē apgūst pašvaldīDeputāts A. Ivanovs atturējās arī, bal- bai nepieciešamu profesiju. Darbiniesojot par Nekustamā īpašuma nodokļa kam, kas saņems šādu kompensāciju,
būs vismaz 3 gadi jānostrādā pašvaldībā.
parāda piedziņu no uzņēmuma
„SPRINTS”. Pašvaldībai, kā to paredz
Apstiprināti grozījumi pašvaldības
likumi, ir tiesības iekasēt nodokļus un autoceļu reģistrā. No tā izņemti aptuvenodevas, kā arī ir tiesības noteiktajā lai- ni 2,5 km ceļu, kas reāli vairs nepastāv,
kā nenomaksāto nodokli, soda naudu un tie neved līdz kādām mājām, vien līdz
nokavējuma naudu piedzīt bezstrīdus tīrumiem. Autoceļu reģistrs tiek regulāri
kārtībā.
pārskatīts. Lai tajā iekļautu jaunus ceļus,
Ir saņemta tiesu izpildītājas Anitas tiem jābūt ar kadastra apzīmējumu. IzBriškas vēstule, kurā tiek lūgts sniegt maiņas tiks iesniegtas VAS „Latvijas
informāciju par nekustamā īpašuma Valsts ceļi” Ludzas nodaļai.
„SPRINTS” NĪN parādu (kopsumma
Dažādi lēmumi
327,94 eiro) un pašvaldība aicināta ieNolemts pašvaldības finanšu revīzijas
sniegt lēmumu par nodokļu parāda pieveikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošadziņu.
Ar balsu vairākumu deputāti balsoja nai un atzinuma sniegšanai par 2015.
par parāda piedziņu, to vēršot pret īpašu- saimnieciskā gada pārskatu uzaicināt
zvērināto revidentu firmu „Audit Advimu „SPRINTS”.
ce” (B. Novika). Plānotās izmaksas –
Vienbalsīgi nolemts veikt grozījulīdz 3000 eiro.
mus Saistošajos noteikumos nr.10 par
Tika skatīts jautājums par pedagogu
pašvaldības pabalstiem, piešķirot
brīvpusdienas visiem skolu audzēk- algu likmju apstiprināšanu periodam no
ņiem. Tātad 1. – 4. klašu skolēniem pus- š.g. 1. septembra līdz š.g. 31. decemdienas apmaksā valsts, 5. – 12. kl. skolē- brim. Likmes paliek iepriekšējā līmenī,
niem – pašvaldība. Deputāte un Ciblas kas apstiprināts no 2015. gada 1. janvāvidusskolas direktore Sarmīte LEŠČIN- ra, izņemot Ezersalas internātpamatskoSKA informēja, ka skolas padomē ir las pedagogu likmes.
pieņemts lēmums, atbalstot pašvaldības
Sēdē tika izsludināts konkurss „Ciblas
iniciatīvu par brīvpusdienām, rīkot divas novada Gada cilvēks”.
skolas teritorijas sakopšanas talkas —
Privātpersonai nomā uz 10 gadiem
rudenī un pavasarī. Līdzīgi rīkosies arī
piešķirti
0,2 ha pašvaldībai piekritīgas
Pušmucovas pamatskola. Talkās tiks
zemes
vienības.
aicināti arī bērnu vecāki.
Par nenotikušu deputātiem nācās atzīt
Grozījumi Saistošajos noteikumos
pašvaldības
n.ī. „Granti” izsoli.
nr.10 vēl jāsaskaņo Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā. Pēc
Izskatot AS ‘’Latvijas valsts meži’’
saskaņošanas tie tiks publiskoti un stā- vēstuli, nolemts grozīt AS ‘’Latvijas
sies spēkā.
valsts meži’’ divu zemes vienību platību
Sēdē jaunā redakcijā tika apstipri- no 16,4 ha uz 16,17 ha un no 13,5 ha uz
nāts „Ciblas novada domes darba 13,4 ha. Pašvaldībai piekritīgo zemju
samaksas un sociālo garantiju noli- robežas grozītas saskaņā ar zemes vienīkums”. Tajā ir veiktas likumdošanā bu izvietojuma shēmu, attiecīgi grozītas
paredzētas izmaiņas. Piemēram, darbam arī pašvaldības z.v. platības (no 0,5233
nepieciešamo redzes korekcijas briļļu ha uz 0,5793 ha; no 0,7 ha uz 0,88 ha;
iegādei darbiniekam varēs tērēt līdz 75 no 0,839 ha uz 0,939 ha).
eiro. Bez tam tiek paredzētas papildus
Apstiprināts zemes ierīcības projekts
sociālās garantijas: apmaksāta brīvdiena n.ī. ‘’Bērziņi’’ (Zvirgzdenes pag.), tam
vecākiem 1. septembrī, lai kopā ar bērnu apstiprināts zemes lietošanas mērķis:
varētu apmeklēt Zinību dienas pasāku- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
mus skolā, trīs apmaksātas brīvdienas darbība ir lauksaimniecība. Šāds mērķis
darbinieka laulību gadījumā, tāpat tuva apstiprināts arī plānotajam n.ī. „Mežradinieka bēru gadījumā, bērna piedzim- arozes”. Savukārt plānotajam n.ī. „Stešanas gadījumā. Nolikumā noteikta pie- fans” apstiprināts zemes lietošanas mērmaksa – līdz 30% par papildus darba ķis – zeme, uz kuras galvenā saimniecispienākumu veikšanu, aizvietojot kolēģi. kā darbība ir mežsaimniecība.
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LLKC informē
Kursi "Dzīvnieku
pārvadāšanas noteikumi"
Ņemot vērā pieprasījumu, SIA
"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" jau š.g. 16. oktobrī
LLKC birojā Ozolniekos organizē
kursus Dzīvnieku pārvadātājiem un
dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.
Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.
Kursu dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.
Dalības maksa: 50,00 EUR.
Pieteikšanās līdz 15. oktobrim:
Rudīte Sanžarevska; tālr. 26148820;
rudite.sanzarevska@llkc.lv

Malnavas koledžā –
izglītojošs seminārs
„Uzņēmējdarbības
uzsākšana un veicināšana”
23. oktobrī, piektdien, Malnavas
koledžā (vecajā korpusā, zālē) notiks LLKC Ludzas nodaļas rīkots
izglītojošs seminārs „Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana”.
Lektori:
Ināra Zuša, Malnavas koledžas
lektore (lekcija par darba drošības
prasībām);
Inguna Leibus, LLU Finanšu un
grāmatvedības institūta profesore,
Dr.oec (6 lekcijas par šādām tēmām:
Saimnieciskās darbības tiesiskais
pamats; Grāmatvedības dokumenti,
reģistri un pārskati; Darba samaksas
nodokļi un uzskaite; Ieņēmumu un
izdevumu uzskaite, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšana;
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; Mikrouzņēmuma nodokļa aktualitātes;
Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite).
Sākums plkst. 9.30. Noslēgums
plkst. 16.30.
Dalība seminārā — bezmaksas.
Lūgums dalību izglītojošajā seminārā pieteikt pa tālruni 28632059
(Karīna Koroļonoka) vai e-pastu:
karina.korolonoka@llkc.lv
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Jaunieši turpina labiekārtot atpūtas vietu „Papardes” Lucmuižā
Lucmuižā šovasar ir uzstādītas lielas šūpoles. To paveica vietējo
iedzīvotāju
grupa, realizējot vienu no
pašvaldības
līdzfinansētiem
jauniešu projektiem
„Papardes 2”.
Projektu iesniedza Edgars
PRĪDĀNS.
Grupā darbojās arī Vladimirs TUTENS
un Edvīns
IGAUNIS.

Veidojas vieta, ko atpūtai var izmantot ikviens iedzīvotājs

Šūpoļu iegāde izmaksāja 350 eiro. Uzstādīšanu veica pieaicināti meistari, tāpēc
var apgalvot – šūpoles ir drošas un stabilas. Projekta grupas dalībnieki pirms šūpoļu uzstādīšanas veica dažādus sagatavošanas darbus un pēc tam sakārtoja teritoriju.
Pakāpeniski Lucmuižā veidojas kopīgas
atpūtas vieta. Te jau pērn tika uzstādīta
lapene – analoģiskā projekta īstenošanai
no pašvaldības 2014. gadā tika saņemts
300 eiro finansējums. Diemžēl veikalā
par 141,48 eiro iegādātās lapenes konstrukcija neizturēja ziemas sezonu, jo
nebija pietiekami kvalitatīva. Šovasar
Zvirgzdenes pagasta pārvalde izbūvēja
jaunu lapeni no kokmateriāliem, kas bija
pagasta rīcībā, piesaistot bezdarbniekus
NVA pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros. Pagasta pārvalde,
piesaistot „simtlatniekus”, izbūvēja arī
galdu ar soliem.
Objekts ir publiski pieejams.
Piesakot projektu 2015. gada konkursam, E. Prīdāns uzsvēra, ka viena no
mūsdienu problēmām ir bērnu un jauniešu pārlieka aizraušanās ar datorspēlēm,
brīvais laiks tiek pavadīts pie datora nevis

aktīvās rotaļās laukā. Šūpoles varētu rosināt bērnus doties ārā no mājām.
Lielās šūpoles ir uzstādītas citās novada
apdzīvotās vietās: Zvirgzdenē, Ciblā un
Blontos. Svētku dienās (piemēram, Lieldienās) pie tām vienmēr veidojas garu
garās rindas, ko pārsvarā veido bērni un
jaunieši, taču netrūkst arī pieaugušo, kuri
vēlas kārtīgi izšūpoties.
– Tādējādi, droši varam apgalvot, ka šī
projekta mērķgrupa ir gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie, – pārskatā raksta
projekta grupa. – Tā kā šūpoles atrodas
brīvi pieejamā un pārredzamā teritorijā,
tās droši var izmantot garāmbraucošie
tūristi un citi interesenti.
Atpūtas vietas izbūve Lucmuižā, cerams, radīs iedzīvotājos interesi par šāda
veida projektu realizēšanu un ticību saviem spēkiem. Ir iespējams pašiem realizēt labas idejas un arī priecāties par to, ka
līdzcilvēkiem noder realizēts projekts.
Pēc projekta „Papardes 2” realizētāju
domām, atpūtas laukums jāattīsta tālāk.
Un novadā jāveido arī jauni labiekārtoti
atpūtas objekti, tādejādi palielinot interesi
par būšanu ārpus telpām, prom no viedtālruņu lietotnēm un datorspēlēm.

Mežniecības atguvušas savu kādreizējo nosaukumu
No šī gada 1. septembra ir mainīti Valsts meža dienesta klientu apkalpošanas vietu
nosaukumi. Turpmāk iesniegt iesniegumus, saņemt pakalpojumu rezultātu vai informāciju meža īpašnieki varēs mežniecībās.
Sakarā ar funkcionālo un strukturālo optimizāciju 2012. gada 1. janvārī par birojiem
pārdēvētās klientu apkalpošanas vietas savu kādreizējo nosaukumu mežniecības atguvušas pēc meža īpašnieku ieteikumiem.
Ciblas novadam tuvākā mežniecības atrodas Ludzā, Latgales ielā 248. t. 65725460.
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Izdotas jaunas grāmatas
Septembrī viena pēc otras Ciblas novada
pašvaldības Domē nonāca trīs grāmatas.
Divām no tām līdzfinansējumu 100 un 200
eiro apmērā piešķīra Dome. Grāmatu “Latgales sirdspuksti” izdeva biedrība „Balvu
olūts”, te publicēta Maijas Manukinas un
Imanta Gaiļa dzeja. Krāsojamo pasakas grāmatu “Duraceņš īsmīdinoj kieneņa meitu” biedrība „Latgalīšu volūdys centrs”.
Arheologa Jura Urtāna grāmata “Ķīšukalns.
Ludza pirms Ludzas” tapusi kopēja projekta
ietvaros (par to informējām iepriekšējā CNZ numurā).

Tautas muzikanti uz saietu pulcējas jau 12 gadus
26. septembrī Pušmucovas
TN pulcējās muzikanti vecmeistari un muzikantu grupas.
Tautas muzikantu saiets
Pušmucovā pirms 12 gadiem
bija pirmais pasākums, uz
kuru tika pulcināti Ludzas
rajona muzikanti, kuri zaļumballes, večerinkas un citus
godus ir spēlējuši XX gadsimta 40. – 70. gados. Tautas
muzikantu saietu organizēšanu rajonos uzsāka Iveta Dukaļska un šo ideju atbalstīja
pagastu kultūras darbinieki.
Šobrīd tautas muzikantu saieti
tiek rīkoti Ciblas, Kārsavas,
Burtnieku, Strenču, Daugavpils, Saldus, Viļakas novados. Pateicoties šiem pasākumiem, ir apzināti muzikanti
- vecmeistari novados,

uzlaboju-sies lauku kapelu
darbība, nodibinājušās jaunas
muzikantu grupas, kā arī izveidojusies starptautiska sadarbība.
„XII Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas
muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina
uzturēt un popularizēt tautas
muzicēšanas tradīciju Latvijas
novados. Šo projektu atbalstīja arī Valsts Kultūrkapitāla
fonds, tāpēc bija iespēja atbraukt arī ciemiņiem. 26.
septembrī Pušmucovā uzstājās kapela „Minge” no
Klaipēdas Lietuvā un kapela”
Obodoš ” no Polvas Igaunijā.
Jautri un lustīgi spēlēja un
dziedāja pašmāju muzikanti
no Ciblas novada: Zvirgzde-

nes kapela „Sābri”, Pušmucovas bērnu folkloras kopa
„Olūteņi”;
no Kārsavas nov.: Salnavas
bērnu folkloras kopa „Sābreiši”, kapela „Sābri”, „Salnavas muzikanti”, „Malnavas
Muzikanti”, vecmeistari Stefānija Ločmele un Tamāra
Bukovska, Jāzeps Laizāns;
no Ludzas nov.: Jāzeps Lubāns no Ņukšiem un Zinaīda
Kaupuža no Ludzas;
no Balvu nov.: Voldemārs
Džigurs, Jānis Lazdiņš, Eventījs Zelčs, Aivars Zelčs, Andris Kazinovskis;
no Daugavpils: Aleksandrs
Boginskis un Jānis Mukans;
no Rugājiem Venārs Dūre;
no Rēzeknes Irēna Znūteņa.
Informē Inta DOMARKA,
Pušmucovas TN vadītāja

5. lappuse

Valsts valodas centrs
izsludina konkursu
“Par Valsts valodas centra
sabiedriskajiem palīgiem”
un aicina pieteikties
sabiedriskos palīgus
konkursa nolikumā
minētajā kārtībā.
Ar nolikumu var iepazīties
centra mājaslapā
www.vvc.gov.lv, sadaļā
“Konkursi”, kā arī Valsts
valodas centrā Rīgā, Eksporta ielā 6, darba laikā.
Vairāk informācijas — arī
Ciblas novada pašvaldības
mājaslapā
www.ciblasnovads.lv

Vēl tikai līdz
31. oktobrim
iespējams iesniegt
darbus fotokonkursā
„Ciblas novads
2015”.
Darbi jāiesniedz
saskaņā ar Nolikumā
minētajiem nosacījumiem. Nolikums
pieejams pagastu
pārvaldēs un publicēts pašvaldības mājas
lapā.

Pilnīgāka informācija
par dažādiem kultūras
un sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Šos cilvēkus vieno mīlestība uz muzicēšanu tautiskās tradīcijās
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Prieks par ziedu segu „Krāsaina pasaule”
Tad, kad rudens nemainīgi
ienāk mūsu
pasaulē un dāsni dāvā krāšņo
ziedu un lapu
rotu, un piedāvā saldi rūgteno
smaržu jucekli,
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes
bērnus, vecākus
un viesus priecēja bērnu un
darbinieku veidota ziedu sega
„Krāsaina pasaule”. 21.
septembrī mūsu
iestādes trepes
bija kļuvušas krāsainās no ziediem, tās sniedza bērniem
emocionālu labsajūtu un veidoja izpratni par skaisto mums
apkārt .
Ziedus segas veidošanai atnesa bērnu vecāki un iestādes
darbinieki. Liels paldies visiem, visiem atbalstītājiem un it
sevišķi darītājiem!

Bērni sajūsminājās par ekskursiju

Ciblas PII ekskursijas tiek organizētas katru gadu. Bērni
pie tām jau pieraduši un ar nepacietību tās gaida. Šogad, 23.
Septembrī, dārziņa vecākie audzēkņi (4 – 6 gadi) ar pašvaldības autobusu devās uz mini zoodārzu „Rozīte”. Ekskursija
izvērtās saturīgi bagāta un interesanta. Bērni apskatīja eksotisko putnu un pundurdzīvnieku privāto kolekciju, aplūkoja
saimnieka būvētas vējdzirnavas. Ekskursija noslēdzās bērnu
spēļu laukumā.
Bērni bija sajūsmā par aizvadīto dienu un interesanto piedzīvojumu, iepazīstot iepriekš neredzētus putnus un dzīvniekus.
Informē Ciblas PII vadītāja Valentīna RIVČA

2015. g. 14. oktobris

6. lappuse

Rudens svētki Blontu PII — ar Ezīti

30. septembrī Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē uz
Rudens svētkiem pulcējās viss
draudzīgais dārziņa kolektīvs.
Itin visi, izņemot dažus apmulsušus mazuļus, palīdzēja
Ezītim (pedagoģe Ingrīda LUBĀNE) vākt no groza izbirušu
ražu, atcerēties vasarā piedzīvoto utt.. Daudzās dziesmas
un rotaļdejas bērniem palīdzēja apgūt muzikālā pedagoģe
Jana BARKĀNE. Pat jaunākie
bērni kopā ar audzinātāju To-

niju KUZMINU mūzikas pavadījumā izpildīja divas rotaļdejas.
Bet vecākās grupas bērni
deklamēja audzinātājas Anitas
GRAHOĻSKAS vadībā iemācītus dzejolīšus.
Tradicionāli Rudens svētkiem tiek sagatavoti arī dažādi fantastiski darbiņi no dārzeņiem, kastaņiem, zīlēm un
āboliem.
Šogad pie bērnudārza tika
izveidots arī ziedu paklājs.
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Jevgeņijs Kivrāns tiek sveikts 90 gadu jubilejā
7. oktobrī Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājs Jevgeņijs KIVRĀNS atzīmēja savu 90. dzimšanas dienu. Apaļajā jubilejā
viņu sveica ne vien radi un
draugi, bet arī Ciblas novada
pašvaldības un Zemessardzes
32.kājnieku bataljona pārstāvji.
Jevgeņijs Kivrāns ir zemessargs, viņš turpina dienestu
Zemessardzes Veterānu apvienībā. Šo apvienību vada ZS
virsseržants Antons Cauņa,
kurš kopā ar 32. Kājnieku bataljona personālsastāva nodaļas
speciālisti Valentīnu Kašu bija
ieradies personīgi sveikt jubilāru. J. Kivrānam tika pasniegts apbalvojums – Zemessardzes 32. kājnieku bataljona Krūšu zīme
„Sorgoj Latviju”.
Ciblas novada pašvaldības vadītājs Juris
Dombrovskis un Sociālā dienesta vadītāja
Inta Senkāne (attēlā) jubilāram pasniedza
Pateicību un dāvanu. Pašvaldība jubilejās
sveic novadā deklarētus iedzīvotājus, kas
sasnieguši cienījamu vecumu: 80, 85, 90, 95
un 100 gadus. Vecāka gadagājuma cilvēku
novadā ir samērā daudz.
Jevgeņijs Kivrāns ir cieši saistīts ar dzimto
Zvirgzdenes pagastu. cilvēks ar spēcīgu darba tikumu, kas turpinās arī jaunajā paaudzē.
Dzimtajā pusē dzīvo un čakli saimnieko arī
Jevgeņija bērni meita Anna Matvejenko un

30. oktobrī plkst. 17.00
Ludzas novada
vakara vidusskolā —
absolventu salidojums.
Uz pasākumu tiek aicināti skolas absolventi,
bijušie skolotāji un
tehniskie darbinieki.
2015./2016. mācību gada
sākuma un beigu datumi

dēls Jānis Kivrāns. Darba mūžs aizvadīts
ceļu būves uzņēmumā. Kopta arī sava saimniecība.
Jevgeņijs ir piedalījies Otrajā pasaules karā, viņš 1944. gadā tika mobilizēts padomju
armijā, ievainots. Atmodas gados Jevgeņijs
iestājās Tautas frontē un 1992. gada 28. jūlijā – zemessardzē. Tās sastāvā piedalījies
militārajās mācībās, robežas apsardzībā, stihiju seku likvidēšanā – visur, kur Latvijas
valstij bija nepieciešama zemessargu palīdzība.
Jevgeņijs Kivrāns ir Kristum ticīgs cilvēks,
apmeklē Ludzas katoļu baznīcu.
Pirms dažiem gadiem ir mirusi Jevgeņija
sieva.
Savas dienas viņš vada dzimtajā mājā, kur
tagad saimnieko dēla ģimene.

jaunieti, darba devējs saņem
ES finansiālu atbalstu
un iespēju piesaistīt savam
uzņēmumam jaunu, izglītotu
un perspektīvu darbinieku.
NVA filiālēs darba devējam
palīdzēs izvēlēties uzņēmuma prasībām visatbilstošākos
kandidātus.
Lai iegūtu darba pieredzi,
jaunieši ar NVA finansiālu
atbalstu var strādāt pie darba
devēja vienu gadu. Darba
vietai jaunietim ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā
pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs nedrīkst nodarbināt

jaunieti nekvalificētos
mazkvalificētos darbos.

1.-8. un 10.-11. klašu
skolēniem:
1. septembris – 30. maijs;
9. klašu skolēniem:
1.septembris – 10. jūnijs;
12. klašu skolēniem:
1.septembris – 17. jūnijs.
1. semestris ilgs no 1. septembra līdz 18. decembrim;
2. semestris 1.-8. un 10.-11.
klašu skolēniem ilgs no 2016.
gada 4. janvāra līdz 30. maijam, 9. klašu skolēniem – no
4. janvāra līdz 10. jūnijam,
12. klašu skolēniem – no 4.
janvāra līdz 17. jūnijam.
Rudens brīvdienas
2015. gada 26. – 30. oktobris

Iespēja saņemt NVA atbalstu darba vietu izveidei jauniešiem
Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) turpina
pieņemt darba devēju –
komersantu, pašnodarbināto personu, kā arī biedrību
vai nodibinājumu – pieteikumus jauniešu nodarbināšanai pasākumā “Pirmā
darba pieredze jaunietim” (ES finansētās Jauniešu garantijas ietvaros).
Pasākumā tiek iesaistīti
NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem,
kuriem ir iegūta profesionālā
vai augstākā izglītība un kuri
šobrīd neapgūst pilna laika
klātienes studiju programmas
augstskolā. Pieņemot darbā

7. lappuse

un

Kāds darba devējam
ieguvums?

 NVA vienu gadu daļēji
finansē darba algu jaunietim;
 Darba vadītājs, kas strādā
ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50%
no valstī noteiktās minimālās
algas;
 NVA sedz izdevumus par
veselības pārbaužu veikšanu
(ja nepieciešams);
 Vienreizēja dotācija (līdz
50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot
darbu (ja nepieciešams);
Lai pielāgotu darba vietas
jauniešiem ar invaliditāti,
NVA sedz izdevumus līdz
711 eiro.

Ziemas brīvdienas
2015. gada 21. decembris –
2016. gada 1. janvāris.
Pavasara brīvdienas
1.-11. klašu skolēniem:
14. marts – 18. marts;
12. klašu skolēniem:
21. marts – 25. marts.
Vasaras brīvdienas
1.-8. klašu un 10.-11.klašu
skolēniem:
31. maijs – 31. augusts.

Aktuālākais par
Ciblas vidusskolu
www.draugiem.lv
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Izsludināts konkurss
„CIBLAS NOVADA GADA CILVĒKS”
Norises laiks – no 1. līdz 31. oktobrim.
Nominācijas:
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu Ciblas
novada labā, kas var izpausties sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes un saimnieciskajā darbā un novada atpazīstamības veicināšanā.
„Gada jaunietis” – (vecumā no 16 līdz 25 gadiem)
par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ciblas novada atpazīstamību Latgales reģionā, valsts un pasaules mērogā.
„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un
ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā mūža
garumā.
Pretendentus nominācijām var pieteikt:
 Ciblas novada domes deputāti (ne mazāk kā 3);
 darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki);
 reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
 iestādes vai uzņēmuma vadītājs savas iestādes darbiniekus;
 iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).
Pieteikumus var iesniegt līdz 30. oktobrim novada
pašvaldības kancelejā vai pagastu pārvaldēs.
Nominācijas balva sastāv no piemiņas raksta, naudas balvas (nominācijai „Gada cilvēks” – 75 eiro,
„Gada jaunietis” – 75 eiro, ”Mūža ieguldījums” – 150
eiro) un ziediem.
Nominantu godināšana notiks LR Proklamēšanas
gadadienas pasākumā Ciblas novadā.
SVECĪŠU VAKARI
CIBLAS NOVADA KAPSĒTĀS
Blontu pagastā
Skradeļu k. – 24. oktobrī pl. 13.00.
Ciblas un Līdumnieku pagastā
24. oktobrī: Vabaļu k. — 12.00, Kurjanovas — 13.00,
Verumu k. — 14.00, Aizpūres k. — 15.00,
Ciblas k. — 16.00.
Pušmucovas pagastā:
Mežernieku k. – 17. oktobrī pl. 15.00,
Pušmucovas k. – 25. oktobrī pl. 15.00.
Zvirgzdenes pagastā
17. oktobrī: Lītaunīku k. – 11.00, Vasarānu k. – 12.00,
Lauču k. – 13.00, Vierņu k. – 14.00, Rudzeišu k. – 15.00,
Ražanovas k. – 16.00;
18. oktobrī: Meža k. – 12.00, Ūtičovas k. – 13.00,
Seļakovas k. – 14.00, Franapoles k.– 15.00,
Zvirgzdenes k. – 16.00.
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24. oktobrī plkst.19.00
Pušmucovā tiks atzīmēta
kultūras nama 25 gadu jubileja.
Tas būs atmiņu vakars, uz kuru aicināti
Pušmucovas Tautas nama bijušie darbinieki
un pašdarbnieki. Brauciet ciemos katrs, ka te
strādājis, dziedājis, dancojis, teātri spēlējis…
Būs arī balle, kur spēlēs tautas iemīļoti
muzikanti. Iespējams pieteikt galdiņu, zvanot
Tautas nama vadītājai Intai Domarkai
pa tālruni 26199502.

B lo n tu f o l kl o ras k opa i — 3 0

Šogad aprit 30 gadi kopš dibināta
Blontu folkloras kopa.
Šo notikumu ar skanīgu koncertu,
atmiņām un laba vēlējumiem atzīmēsim

31. oktobrī plkst. 18.00 Blontu TN.

Aicinām visus savus draugus un
tautas tradīciju cienītājus uz mūsu
folkloras kopas jubilejas sarīkojumu!

Blontu Folkloras kopas
dalībnieki

Biedrība SK „Latgols” aicina uz makšķerēšanas sacensībām
spiningošanā „LIELĀ LUDZAS ZIVS 2015”,
kas norisināsies
25. oktobrī uz Lielā Ludzas ezera
Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā.
Reģistrācija no 7.30 līdz 9.00 automašīnu stāvvietā pie galvenās
iebrauktuves (bijušais autodroms). Dalības maksa —10 eiro.
Par dalību jāziņo pa tālruni 29491091 vai 28351822.
Papildus informācija www.ludza.lv
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