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22. oktobrī Ciblas vidusskolas teritorijā
rosījās vietējie ļaudis. Kā bija lemts tonedēļ notikušajā Skolas padomes sēdē,
audzēkņu vecāki, pedagogi, skolas tehniskie darbinieki un arī daļa skolēnu – kopumā vairāk kā 30 cilvēki – uzkopa skolas
teritoriju. Par talku pastāstīja Skolas padomes vadītāja Dagnija SADOVSKA:
– Talkas laikā sagrābām un sadedzinājām vecās lapas un zarus visai plašā skolas
teritorijā. Nolēmām šādi atbalstīt savu
pašvaldību, kas šajā mācību gadā visiem
skolēniem piešķīra brīvpusdienas. Bijām
priecīgi strādāt kopā. Cilvēki bija tik atsaucīgi! Iespējams, kāds nezināja, ka talka
notiek, jo lēmums par to tika pieņemts
tikai 20. oktobra vakarā notikušajā Skolas

padomes sēdē. Bet neliela talka laikam būs
nepieciešama vēl šoruden, lai savāktu apgriezto ābeļu zarus u.c.. Arī pavasarī rīkosim skolas teritorija sakopšanas talku.
Talka sākās plkst.12.00, noslēdzās ap
trijiem pēcpusdienā. Pēc darba ar lielu
apetīti ēdām zupu, ko par vecāku sarūpētiem produktiem izvārīja skolas pavāres.
Paldies visiem par jauko kopdarbu!
***
Ciblas Skolas padomē darbojas divi skolēni no Skolēnu pašpārvaldes un viens
vecāks no katras klases, kā arī divi pedagogi. Padomes sastāvs katru gadu tiek
vēlēts no jauna.
D. Sadovska šogad ievēlēta par Skolas
padomes priekšsēdētāju.

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa
No šā gada 23. oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis Vienotā platību
maksājuma avansa izmaksu 70% apmērā. Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus saņems visi tie lauksaimnieki, kuru iesniegumos nav konstatētas problēmas.
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka avansa maksājumus nevarēs piešķirt
gadījumos, ja nebūs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs atrisinātas problēmas, piemēram, kad vairāki lauksaimnieki atbalsta saņemšanai ir pieteikuši
vienu platību u.tml.
Par avansa aprēķinu un apmēriem informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē
„Atbalsta likmes”.
Informē Agris TRUKŠĀNS, lauksaimniecības konsultants
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Atgādinām, ka nekustamā īpašuma
nodokļa ceturtais maksājums veicams līdz
2015.gada 15.novembrim
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā,
bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv.
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda
nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Pašvaldību pārstāvji
nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv.
Portālā pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā
informācija.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo
tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā
un piegādājot tos
norādītajā adresē,
tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams,
arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos
resursus
varam
ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem atsakoties no
maksāšanas paziņojuma piegādes
papīra formā, to
aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku
piegādi. Pašreiz
šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 12% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv
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2. lappuse

Īstenots Zivju fonda projekts,
pavairojot zandartu krājumu
Zvirgzdenes ezerā
15. oktobrī Zvirgzdenes
ezera ziemeļaustrumu daļā
(no Zvirgzdenes ciemata
puses) tika ielaisti 19 tūkstoši vienvasaras zandartu
mazuļi.
Ciblas novada pašvaldība
informē, ka ir īstenots Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs
un ūdenstilpnēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpnēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros apstiprinātais
projekts Nr.2.28 „Zvirgzdenes ezera zivju krājumu
pavairošana”.
Ir ielaisti 19 000 vienvasaras zandartu mazuļi par
kopējo summu 4598,00 EUR,
no kuriem Zivju fonda
finansējums ir 3146,00 EUR,
pārējais – Ciblas novada
pašvaldības finansējums (speciālais budžets).
Zandartu mazuļi tika
ielaisti, klātesot zivju audzētavas pārstāvim, kā arī Valsts
vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektora un
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārā inspektora,
kā arī pašvaldības pārstāvja

klātbūtnē.
Ciblas novada pašvaldība
arī iepriekšējos gados īstenoja Zivju fonda projektus
novada ezeros, to resursus
papildinot ar līdaku un
zandartu mazuļiem.
Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam Zemkopības ministrijas apakšprogrammai "Zivju fonds"
piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī
fizisko un juridisko personu
ziedojumi un dāvinājumi.
Fonda līdzekļus izmanto
zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un tādu zinātnisko
pētījumu finansēšanai, kas
saistīti ar zivju resursu izpēti,
kā arī piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes
uz zivju resursiem izpēti.
Fonda turētāja ir Zemkopības
ministrija. Par Fonda finanšu
līdzekļiem lemj Fonda padome, tos administrē Lauku
atbalsta dienests (LAD).
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopis Ivo Zeimelis
veica zandartu mazuļu ielaišanu Zvirgzdenes ezerā.
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Ap Ciblas kapsētu izbūvēts jauns žogs

3. lappuse

Paldies Ciblas novada domes
deputātiem un pašvaldībai!

Nupat ir pabeigta Ciblas kapsētas
žoga izbūve. Par šo darbu stāsta Miervaldis TRUKŠĀNS, Ciblas pagasta
pārvaldes vadītājs un Komunālā dienesta vadītāja vietnieks.
– Žoga garums ir 400 metri. Izmantojām vietējā uzņēmēja Jāņa Buļa veikalā
(SIA „ADAB”) iegādātus standarta metāla stabiņus un sietu (augstums – 1,5
metri). Ir uzstādīti arī 4 metru plati vārti.
Darbus apmēram divas nedēļas veica
mūsu komunālās saimniecības dienesta
vīri Aldis Gucāns, Valērijs Romanovs
un Jānis Karaševskis, kā arī pagaidu
algotajos sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki Alfrēds Calmans, Gunārs Romanovskis, Viktors Rubulis,
Aivars Trons. Paldies šiem vīriem par
godprātīgu un kvalitatīvu darbu!

Kapu kopšana un uzturēšana kārtībā
ir katra cilvēka sirdsapziņas un piemiņas jautājums. Eversmuižas draudzes
Ciblas kapi daudzus gadu desmitus,
laikam bija vieni no nedaudzajiem, kur
nebija ne vārtu, ne žoga (bieži ciemiņi
kapos bija meža zvēri…), un vēl – pa
kapiem braukājām ar automašīnām (!).
Tāpēc – liels paldies Ciblas novada
deputātiem un pašvaldībai, par izdalītiem finanšu līdzekļiem, kā rezultātā
kapos ir sakārtotas kapu malas, uzstādīti vārti un ierīkots žogs.
Paldies par šo darbu organizēšanu
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam
Miervaldim Trukšānam un visiem, kas
strādāja pie kapu labiekārtošanas. Ir
padarīts labs un noderīgs darbs mūžībā
aizgājušo cilvēku piemiņai.
Lai Dievs jums aizmaksā!
Eversmuižas Romas katoļu draudze
Plānojam nākamgad līdz kapusvētkiem
(tie parasti notiek jūlija beigās) pie kapsētas izveidot jaunu stāvlaukumu. Novada dome jau pozitīvi lēma par attiecīga
pašvaldībai piekrītoša zemes gabala atvēlēšanu stāvlaukumam.
Jau informējām, ka uz ceļa no KozlovNovada pašvaldība finansēja arī jaunas sku sādžas līdz Ciblas kapsētai ir nomaitualetes izbūvi un uzstādīšanu pie ka- nītas trīs caurtekas. Tas noteikti uzlabos
piem.
ceļa stāvokli.

Bāriņtiesa darbojas bērnu interesēs
Astrīda KOZLOVSKA ir Ciblas novada Bāriņtiesas vadītāja. Šajā jomā viņa darbojas kopš 1999. gada. Bāriņtiesa tiek ievēlēta uz 5 gadiem. Bez A. Kozlovskas tajā darbojas bāriņtiesas locekles Gunta Stolere Blontos, Vija Rudziša Pušmucovā un Lolita Purina Zvirgzdenē, viņas strādā
amatu apvienošanas kārtībā un samaksu saņem par nostrādātajām stundām.
Par visai saspringtu Ciblas novada Bāriņtiesas praksē
A.Kozlovska sauc 2013. un 2014. gadu. Nācās uzsākt 8 lieta
par aizgādības tiesību pārtraukšanu 8 mātēm un 4 tēviem. Pēc
gada – 2014. – tikai viena pilna ģimene varēja atjaunot aizgādības tiesības. Pārējās 7 lietās ar tiesas lēmumu šīs tiesības
tika atņemtas.
2014. gadā nenācās skatīt jautājumu par aizgādības tiesību
pārtraukšanu. Šogad vienai mātei Ciblas pagastā (reāli viņa
dzīvo Ludzā) nācās pārtraukt šīs tiesības.
– Kādos gadījumos Bāriņtiesai jālemj par aizgādības
tiesību pārtraukšanu?
– Tiklīdz kļūst zināms, ka

vecāki nespēj nodrošināt pienācīgu aprūpi un uzraudzību.
Par to Bāriņtiesai ziņo izglītības iestādes vai Sociālais die-

nests. Kaimiņi reti, bet ziņo,
ja redz, ka bērni netiek pieskatīti. Kā zināms, likumdošana paredz – līdz 7 gadu
vecumam bērnu nedrīkst atstāt vienu. Alkoholisms, ko
pieauguši cilvēki skaidro ar
nespēju atrast darbu un smagiem sociāliem apstākļiem, ir
pamatā intereses zudumam
par bērnu audzināšanu un
aprūpi vispār.
– Kas notiek ar bērniem,
kuru vecākiem atņemtas
aizgādības tiesības?
– Ir problemātiski atrast
tiem kādu audžuģimeni. Tiek
uzskatīts, ka labākais bērnam
ir ģimeniska vide – aizbildņi,
audžuvecāki. Parasti Bāriņtiesai izdodas atrast kādu radi-

nieku, kurš vismaz uz laiku
gatavs uzņemties rūpes par
bērnu: mātes vai tēva radi,
tante, vecvecāki. Ciblas novadā ir tikai viena audžuģimene,
kurā jau aug bērni no citiem
novadiem. Mūsu pašvaldības
5 bērni atrodas divās audžuģimenēs Viesītē un Pasienē.
Audžuģimenē nevar būt
vienlaicīgi vairāk par 6 bērniem. Visā valstī trūkst
audžuģimeņu. Nav intereses.
Audžuvecākiem jāspēj ar mīlestību pieņemt svešu problemātisku bērnu. Nereti šie bērni, kas izņemti no alkoholisma pārņemtām ģimenēm, ir ar
dažādām veselības un audzināšanas problēmām. Audžuģimenēm turklāt biežāk jāsaskaras ar dažādu valsts iestāžu
uzraudzību.
(Turpinājums 6. lpp.)
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RUDENS

PA S Ā K U M U

4. lappuse

VIRPULĪ

Ekskursija “Iepazīsim Zilupi!” 1. – 4. kl.

Starpnovadu futbola čempioni

Miķeļdiena. 1. – 7. kl.

Ekskursija uz Rīgu. 8. – 12. kl.

10. klases “iesvētības” vidusskolā

Ekskursija uz Daugavpili. 8. – 10. kl.

Rudens talka, kurā piedalījās skolēni
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5. lappuse

Svētki pensionētiem
Skolotājiem

Skolotāju diena

Aktuālākais par

Ciblas vidusskolu

www.draugiem.lv

“Svešvalodu karuselis”

Pasākums “Atkaltikšanās ar skolas solu…” pensionētiem skolotājiem
novadpētniecības muzejā

Skolotājs paliek Skolotājs
arī tad, kad vairs neiet klasē
un ikdienā nemāca bērniem
savu priekšmetu.Tāpēc jau
trešo gadu oktobrī – skolotāju
svētku mēnesī, uz kopīgu
pasākumu Ciblas novadpētniecības muzejā tika mīļi aicināti pensionētie Skolotāji. Šis
tradicionālais pasākums, kuru
organizēja Ciblas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar
Ciblas vidusskolu, pagasta
pārvaldi un tautas namu, notika 15. oktobrī ar nosaukumu
“Atkaltikšanās
ar
skolas
solu…”.
Sākumā Skolotājus sagaidīja
muzeja vadītāja sk. Malvīne
Loce, un viņu sejās parādījās
atkaltikšanās prieks.
Un tad … sākās mācību
stundas, kuras Skolotājiem
pasniedza 9. klases skolēni.
Laura Dalibo mācīja matemātiku, Linards Sadovskis –
latviešu valodu, bet kopā ar
Daigu Abramāni Skolotāji gan
dziedāja, gan spēlēja uz
dažādiem sitaminstrumentiem,
kā jau mūzikas stundā.
Tālāk – “svinīgā līnija”,
kurā Skolotājus uzrunāja un
sveica Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska,
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns un
Ciblas muzejnieku vārdā – 12.
klases skolnieks Mārtiņš Pavlovs. Sekoja dzejas rindas, ko
dāvāja 12. klases daiļlasītāji –
Agita Stolere un Dairis Smirnovs (sk.Ināra Kuzņecova) un
muzikālie priekšnesumi folkloras kopas “Ilžeņa” izpildījumā (sk. Dzintra Toporkova).
Viņi ne tikai dziedāja paši, bet
arī visus dalībniekus iesaistīja
rotaļ-dejās.
Pasākuma noslēgumā Skolotāji dalījās atmiņās par Ciblas
vidusskolā
nostrādātajiem
darba gadiem un priecājās
par Skolotājas Taņas Laizānes
skaistajiem rokdarbiem.
Atkaltikšanās izdevās jauka
un sirsnīga. Uz tikšanos nākamajā gadā!
Ciblas TN direktore
Sandra Beļavska
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Bāriņtiesa darbojas bērnu interesēs
(Sākums 3. lpp.)

Astrīda Kozlovska
(attēlā): – Es tomēr
aicinu ģimenes un arī
atsevišķas personas vecumā no 25 līdz 60 gadiem, kuras jūt aicinājumu atbalstīt bez vecāku
gādības palikušus bērnus, interesēties par
iespēju iegūt audžuģimenes, viesģimenes vai
aizbildņa statusu. Bāriņtiesa var, pirmkārt,
vienkārši pārrunāt šo iespēju
un izstāstīt par nepieciešamajām juridiskajām formalitātēm
un atbalstu, ko sniedz valsts.
– Kā ir ar aizbildnību?
– Visā Ciblas novadā 15 bērni aug pie aizbildņiem. Tie
parasti ir vecvecāki vai citi tuvi
radinieki. Kopumā 13 personām ir aizbildņa statuss. Jāteic,
ka pabalsti no valsts budžeta
aizbildņiem ir salīdzinoši vismazākie – nepilni 100 eiro.
Summas nav mainījušās kopš
1999. gada. Uzskatu, ka tas
nav taisnīgi. Prognozē, ka pabalsts aizbildņiem varētu tikt
palielināts 2017. gadā. Atsevišķas pašvaldības aizbildņiem
izmaksā vienreizējus pabalstus
– ap 100 eiro gadā. Ciblas novadā šāds pabalsts nav paredzēts, bet domē šāda iespēja
jau ir vērtēta.
Salīdzināšanai: audžuģimenei par bērna aprūpēšanu mēnesī tiek maksāti 140 eiro, savukārt bērna uzturēšana valsts
aprūpes iestādē izmaksā ap
500 eiro. Piekritīsiet – nav
vienlīdzīga attieksme.
– Cik nepilngadīgo no Ciblas novada patlaban atrodas
valsts aprūpes iestādēs?
– Divi 16-gadīgi jaunieši
dzīvo patversmē „Ābelīte”.
Viņi nevēlas būt audžuģimenē
vai pie kāda aizbildņa.
Ar likumu noteikts, ka bērns
līdz 2 gadu vecumam nedrīkst
ilgstoši uzturēties aprūpes iestādē. Ik pēc 3 mēnešiem jāizvērtē bērna uzturēšanās iestādē , t.i. jāmeklē audžuģimene
vai aizbildnis. Bet lielāki bērni
jau paši norāda, ka vēlas palikt

iestādē.
Ir skaidrs, ka bērnam labāk
augt audžuģimenē vai pie aizbildņa. Te viņš iegūst dzīvei
nepieciešamās praktiskās iemaņas, pieaudzis spēj labāk
par sevi parūpēties. Dzīvojot
audžuģimenē vai pie aizbildņa,
bērns var kontaktēties ar saviem bioloģiskajiem vecākiem.
– Vai jums ir zināmas ģimenes, kurās iespējami bērnu tiesību pārkāpumi?
– Kopumā novadā ir 10 riska
ģimenes. Šogad uzskaitē ir
ņemtas divas riska ģimenes.
Bāriņtiesa cieši sadarbojas ar
pašvaldības Sociālo dienestu.
Mēs tādējādi redzam ģimenes,
kurās ir problēmas. Pieļaujot,
ka tur bērniem nav pilnīgi nodrošināta aprūpe, tās biežāk
tiek apsekotas. Ar vecākiem
vienojamies par konkrētiem
pasākumiem, ko tie veiks.
Pirmkārt, ārstēšanās no alkoholisma. Diemžēl tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, kam ļoti
reti ir pozitīvs rezultāts. Godīgi
sakot, bezcerība pārņem, redzot, ka pēc tā sauktās kodēšanas, cilvēki atsāk lietot alkoholu un nonāk vēl smagākā situācijā. Arī tā sauktā Minesotas
programma nav brīnumlīdzeklis. Vislabākie nodomi izčib,
tiklīdz no alkohola atkarīgs
cilvēks nonāk iepriekšējā vidē
un sev tik ierastā situācijā, kur
ne svētki, ne darbs nav iedomājami bez grādīgā pudeles.
Esmu 16 gadu strādājusi ar
krīzes situācijās nonākušām
ģimenēm, bet par kādu pozitīvu pieredzi pastāstīt nevaru.
Diemžēl.
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6. lappuse

Bērnu tiesību pārstāvniecība
Bāriņtiesas pārstāv nepilngadīgo intereses attiecībā uz
mantu. Piemēram, Bāriņtiesai ir tiesības pieņemt mantojumu nepilngadīgas personas vārdā. Bērna mantu līdz viņa
pilngadībai pārvalda vecāki, bet, veicot ar to kādus darījumus, viņiem jāvēršas Bāriņtiesā kā pie bērna tiesību pārstāvja.
Bāriņtiesā tiek formētas arī pilnvaras, kas nepieciešamas
gadījumā, ja bērns šķērso valsts robežu.
Bāriņtiesas pieņem lēmumus par bērnu ievietošanu bērnunamos ārzemēs un audžuģimenēs no ārpusģimenes aprūpes, uzturēšanos viesģimenē ārzemēs. Šie lēmumi tiek
pieņemti vienīgi no bērna interešu aizstāvības pozīcijas.
Bērnu interešu aizsardzības dēļ informācija ir slēgta
attiecībā uz visiem gadījumiem, kad vecākiem tiek atņemtas aizgādības tiesības, un arī citās lietās. Kā uzsver Baiba
Meldere, Latvijas Bāriņtiesu asociācijas priekšsēdētāja,
pērn tiesa nav atcēlusi nevienu no pārsūdzētajiem 29 bāriņtiesu lēmumiem par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai to atjaunošanu vecākiem, lai gan krietna daļa no
šīm lietām tika skaļi publiski pasniegtas kā bērna interesēm kaitējošas. Katra lieta Bāriņtiesā tiek ļoti rūpīgi un
profesionāli vērtēta, jo galvenais ir bērna intereses.

Notariālās funkcijas
Ciblas novada Bāriņtiesa veic arī atsevišķas notariālas
funkcijas.
Katrā pagasta pārvaldē Ciblas novadā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji var sastādīt pilnvaras un apliecinājumus
(pakalpojuma cena – 7,12 eiro), sagatavot dokumentu
norakstus jeb kopijas (0,43 eiro par lapu), saņemt paraksta
īstuma apliecinājumu (2,85 eiro), sagatavot nostiprinājuma lūgumu ar apliecinājumu zemesgrāmatai (11,38 eiro),
noslēgt savstarpēju darījumu (piemēram, par pirkšanupārdošanu pirkuma-pārdevuma līgumu), ja darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro (pakalpojuma cena 18,49 eiro).
Bāriņtiesas darbinieki var arī cilvēka dzīvesvietā vai slimnīcā sniegt kādu no iepriekš minētajiem apliecinājumiem,
ja cilvēks nespēj patstāvīgi apmeklēt pašvaldības iestādi.
Cilvēki izmanto šos pakalpojumus gan tāpēc, ka tos var
saņemt iespējami tuvu dzīvesvietai, gan tāpēc, ka izmaksas ir zemākas nekā notāru birojos.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Astrīda Kozlovska pieņem
apmeklētājus CIBLAS pagasta pārvaldē divas reizes
nedēļā bāriņtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā šādās
dienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00; trešdienās
no plkst. 12.00 līdz 16.00.
 Bāriņtiesas locekle Gunta Stolere – BLONTU pagasta
(Domes) ēkā trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00
līdz16.00.
 Bāriņtiesas locekle Vija Rudziša – PUŠMUCOVAS
pagasta pārvaldes ēkā trešdienās un ceturtdienās no
plkst. 14.00 līdz16.00.
 Bāriņtiesas locekle Lolita Purina – ZVIRGZDENES
pagasta ēkā ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz13.00.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.18 (84)

Atmiņu vakars par kultūras dzīvi Pušmucovā
24. oktobrī Pušmucovas Tautas nams nosvinēja 25 gadu jubileju.
Atmiņu vakarā „Par prīku sev un ļauteņim
par prīku” prezentācijas materiālu demonstrēšana mijās ar kultūras darbinieku godināšanu, pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem, ciemiņu apsveikumiem. Bija sarūpēts
arī tradicionālais latgaļu cienasts: studiņs,
rosols, vinegrets un žagareņi.
Gatavojoties šim jubilejas pasākumam,
Tautas nama vadītāja Inta Domarka no vietējiem iedzīvotājiem savāca daudz vēsturisku
atmiņu par Pušmucovas vecā kluba dzīvi un
jaunā tautas nama pirmajiem desmit gadiem,
t.i. līdz 2000. gadam, jo Inta Domarka kultūras dzīvi Pušmucovā vada jau 15 gadus.
Tautas nama Izstāžu zālē visu novembri
būs skatāma plaša vēsturisku materiālu
izstāde „Kultūras dzīve Pušmucovā”, ko

sagatavojušas Inta Domarka un bibliotēkas
vadītāja Ilga Baziļeviča. Fotogrāfijās, novadpētniecības materiālos, vēsturiskajos dokumentos ir iemūžināti Tautas nama un pašdarbības kolektīvu nozīmīgākie un interesantākie svētku mirkļi.
Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem un
radošajai komandai, kas piedalījās pasākuma
organizēšanā!
Plašāks ieskats — nākamajā CNZ”numurā.

Ienūjojam zeltītajā rudenī
Oktobrī bieži vēl valda
atvasara – pēdējās gada
siltās un saulainās dienas.
Arī mums palaimējās, jo
svētdien, 18. oktobrī, mēs ar
nūjām devāmies gandrīz 7,5
kilometrus garā pārgājienā.
Mērķis bija apciemot z.s.
„Grunduļi”. Un laiks tam
bija vairāk kā labs.
Nūjotāji bija no Līdumniekiem, Ciblas un Felicianovas.
Mēs nūjojam jau trijās paaudzēs – vecvecāki, bērni un
mazbērni. Lai gan paši mazākie – Agija Pavlova un Kristers Miezītis – brauca ratiņos,
tomēr nūjošanas atmosfēru
sajuta, jo izturējās kā kārtīgiem sportistiem pieklājās.
Ceļš pagāja, kā mums likās,
ātri un jautri.
Ielūkojamies arī vēsturē, jo
Linejā muižu laikā atradās
pusmuiža (foļvarks), kuras
ēku drupas vēl ir saglabājušās. Linejas foļvarkas slēgtais
komplekss aizņēma 0,34 ha,
visa apbūve – 0,45 ha. 1922.
gadā vēl bija 78 x 40 x 1,8
metru liels pagalms ar divām
lopu kūtīm iekšpusē, stalli un
klēti pie ārsienām (visas ēkas
un žogs – no laukakmeņu
mūra). Blakus bija pamatīga
mūra rija (59 x 9 x 3 metri) ar
5 nodaļām un kalpu istabu
galā, kā arī divi lieli labības
šķūņi. Mūrus nojauca Agrārās
reformas laikā viensētu būvei.
Latgalē pēc 1863. gada poļu
nemieriem populāra bija mazo muižu jeb foļvarku rentēšana. Tas daudziem rentnie-

kiem bija ļoti izdevīgi. Arī
Andrejam Platpīram, vienam
no pirmajiem Latgales atmodas darbiniekiem, kurš 31
gada vecumā 1846. gadā
Nautrēnu baznīcā laulājās ar
Brigitu Miglinieku. Jau nākamajā gadā ģimene dzīvoja
Linejas pusmuižā, kura rentēja no Zabolotjes muižkunga
Roženšilda – Paulina.
Kad bijām sasnieguši Ināras
un Valfrēda Miezīšu saimniecību, saimnieki mūs pacienāja
ar kafiju un tēju. Ināra mums
pastāstīja savu ceļa gājumu uz
konfekšu gatavošanu. Un tur
ir ko klausīties un mācīties!
Bet kad saimnieks rādīja savu
valstību, ar lielu interesi sekojām. Ilgi aizkavējamies trušu
aplokā, un Valfrēdam bija, ko
stāstīt. Aplūkojām arī saimnieka lolotos baložus. Tālumā
ganījās aitu pulks un gotiņas.
Kā saka, dzīvības tur netrūkst
un darāmā arī.

Pēc visa redzētā un dzirdētā
Ināra cienāja mūs ar garšīgu
sieru un pašas gatavotajām
konfektēm. Bija iespēja arī
degustēt Valfrēda gatavotos
aveņu un ananāsu liķierus.
Lai gan ananāsi pie Miezīšu
mājā neaug un ir nopērkami
vien veikalā, toties rudens
aveņu lauks ir varens.
Iespaidi par redzēto un dzirdēto ir neaprakstāmi.
Visu nūjotāju vārdā liels
paldies Inārai un Valfrēdam
par atsaucību un viesmīlību.
Pasākumu rīkoja novada sporta organizatore Ineta MIKLUCĀNE, novada tūrisma organizators Ēriks PAVLOVS un
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna PAVLOVA.
Pārgājienā izmantojām
sporta kompleksa nūjas, kā arī
pēc Līdumnieku jauniešu
projekta (to šogad realizēja
Ēriks Pavlovs) iegādātās nūjas.
Materiālu sagatavoja
Irēna PAVLOVA

7. lappuse

Noziegums atklāts
Policija ir atklājusi noziegumu, kas šovasar pastrādāts Ciblā. 3. augustā, pirmdien, Ciblas
vidusskolas darbiniekiem nācās
ziņot policijai, ka notikusi zādzība – no skolas ēkas jumta
nozagti zibensnovedēja sistēmas vara vadi. Tie bija uzstādīti, realizējot ēkas renovācijas
projektu "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Ciblas vidusskolā" (projekts Nr. KPFI-15.4/61).
Tika uzsākts kriminālprocess,
kura ietvaros veikts liels dažādu
operatīvās meklēšanas pasākumu apjoms, pārbaudītas vairākas personas, t.sk. agrāk tiesātas un citas, kas varēja būt saistītas ar notikušo zādzību. Visi
šie pasākumi sekmēja noziedzīga nodarījuma atklāšanu. Š.g.
14. oktobrī policijas darbinieki
aizturēja 1993. gadā dzimušu
vīrieti. Izmeklēšanas gaitā policijai izdevās noskaidrot, ka ar
zādzību ir saistīts arī kāds 1989.
gadā dzimis vīrietis. Diemžēl
abi ir vietējie iedzīvotāji. Jaunākais no aizturētajiem jau agrāk bija nonācis policijas redzeslokā par zādzībām no tirdzniecības vietām.
Izmeklēšanas laikā policija
konstatēja, ka vara vadi nozagti
31. jūlijā, piektdien. Jāpiebilst,
ka noņemt vadus nebija viegli,
jo zibensnovedēja sistēma bija
uzstādīta uz renovētās ēkas
jumta, pa visu tā perimetru.
Policija konstatēja, ka zagļi
nozagtos vara vadus mēģināja
realizēt kādā metāla pieņemšanas punktā Rēzeknē.
Krimināllietas materiālos minēts, ka nodarītā zaudējuma
apmērs ir 11 000 eiro. Ciblas
novada pašvaldība, kas ir šajā
noziegumā cietusī puse, aicinās
ekspertu sniegt savu vērtējumu
par reālā zaudējuma apmēru.
Visdrīzāk, nozagtos vadus vairs
nebūs iespējams izmantot bojātās zibensnovedēja sistēmas
atjaunošanai, un pašvaldībai
nāksies nākamā gada budžetā
ieplānot izdevumus šīs sistēmas
atjaunošanai.
Informēja Valsts policijas
LRP Ludzas iecirkņa
pārstāve Jeļena Rutkovska
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Seniori aicināti piedalīties radošajās darbnīcās!
Ciblas Tautas nams un biedrība „Ciblas Dzirkstelīte” šajā
sezonā organizē radošo darbnīcu ciklu senioriem un viņu
draugiem. Piedaloties darbnīcās, varēs interesanti pavadīt
brīvo laiku un iemācīties skaistas un praktiskas lietas.
Pirmā tikšanās reize notika 21.oktobrī, kurā Valentīna
Rivča no kļavu lapām mācīja veidot rozītes. No lapu kaudzes, kas noklāja visu galdu, tapa gan pa vienai karaliskai
kļavu lapu rozei, gan pušķi, gan krūmrozes zars.
Paldies visiem, kas atnāca, darbojās un veidoja skaistas
kļavu lapu rozītes!
Nākošā radošā darbnīca notiks 4. novembrī plkst.13.00
Ciblas TN, kur visi kopā mācīsimies veidot konfekšu pušķus.
Aicina Ciblas TN direktore Sandra BEĻAVSKA
17. novembrī plkst. 19.30
Pušmucovas Tautas namā —

Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums.
Uzstāsies Ciblas novada
pašdarbības kolektīvi.
Pēc koncerta —
balle ar Ingu un Normundu.

Ģimenes dzied un muzicē
17. oktobrī uz Ciblas novada dziedošo un muzicējošo
ģimeņu svētkiem Blontu Tautas namā pulcējās 9 ģimenes.
Koncerts bija sirsnīgs un daudzveidīgs.
Paldies par muzicēšanu un dziedāšanu ģimenēm
no Blontiem – Sprudzānu ģim. un Petrovsku ģim.,
no Zvirgzdenes pagasta – Barkānu ģimenēm (Igors un
Ludmila, un bērni; Jānis, Marina un Jana, kas dziedāja ar
ludzānietēm Sandu un Ingrīdu Paškevičām),
no Līdumnieku pagasta – Lavrinoviču ģim. un Zabiļevsku ģim.,
no Ciblas – Maijai Manukinai ar meitām Andu un Kristiānu,
no Pušmucovas – Jonikānu ģimenei.
Paldies arī Iļjinu ģimenei no Kārsavas novada.
Diemžēl koncertā nevarēja piedalīties Natālijas Katrečko Stahovskas ģimene no Lucmuižas.
Latgales reģionālā TV filmēja sižetu par šo koncertu. Tas
skatāms Ciblas novada mājas lapā (www.ciblasnovads.lv).

8. lappuse

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

Ciblas novada jaunieši un viņu draugi mīļi gaidīti

7. novembrī plkst.17.00 Ciblas TN
Ciblas novada jauniešu centra “Impulss” 5 gadu
jubilejas pasākumā “Krāsainais piecinieks”!
Pasākuma dalībnieki aicināti ierasties krāsainā apģērbā
(vēlamās krāsas – zaļa, zila, dzeltena, sarkana, lillā).
Uz pasākumu varēs atbraukt no novada pagastiem
(būs transports uz Ciblu un atpakaļ).

8. novembrī plkst. 13.00 Blontu Tautas namā —
dokumentālās filmas par dziedātāju Aiju RIMŠU

“Īsamirdzi zvaigznei leidza” pirmizrāde.
Ieeja brīva (atbalsta Ciblas novada pašvaldība).
21. novembrī plkst. 19.00
Blontu Tautas namā —

TRADICIONĀLĀ SKEČU PARĀDE.
28. novembrī plkst.19.00
uz Ciblas Tautas namu
mīļi aicināti tie Ciblas novada laulātie pāri,
kuri kopā nodzīvojuši 25 un vairāk gadus
un šogad svin apaļas kāzu jubilejas.
Aicinām jūs kopā ar bērniem un draugiem piedalīties stipro ģimeņu vakarā
”MĪLESTĪBAS KRĀŠŅAIS ZIEDS”.
Savai omulībai līdzi var ņemt ”groziņu”.
Dalībai pasākumā ģimenes tiek aicinātas pieteikties
līdz 19. novembrim Ciblas TN pie Sandras (tālr.
29285284).
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