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Auksti vēji norimuši.
Mākulīši izgaisuši.

Šajā izdevumā:
Vienosimies par
parādu nomaksu!

2

Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.
(Latviešu tautasdziesma)
Dārgie novada iedzīvotāji!

LLKC ciematos rīko 3
seminārus par lauku
un mežu apsaimniekošanu
Pušmucovietei
Aneļai Ņukšai—80

4

Blontu PII bērni
iepriecina vecvecā-

5

E-prasmju nedēļa—
arī mūsu bibliotēkās

6

Ziedosim Andrim
Haritonovam!

7

Lieldienu dievkalpojumi un sarīkojumi

8

25. aprīlī vienlaicīgi
visā Latvijā notiks
Lielā Talka.
Tās norisi kopumā katrā novadā pārrauga
koordinators. Ciblas
novadā tas ir deputāts
Aldis TIHOVSKIS
(26162066;
aldons777@inbox.lv).
Dažādas iestādes, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti, kas organizē kolektīvas talkas,
oficiāli reģistrē
tās Lielās Talkas mājas
lapā. Pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru! 25.
aprīlī varēs talkotāji
pievienoties kādai no
reģistrētajām talkas
vietām.
Talku reģistrācija sākas
26. martā!

Sirsnīgi sveicam jūs gaidāmajos Lieldienu svētkos!
Lai tie nes stipru veselību, lai liek katrā sirdī uzplaukt
mīlestībai un jaunai cerībai!
Ciblas novada pašvaldības vārdā—
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Ir uzsākti būvdarbi Ciblas vidusskolas ēkā
Skolēnu brīvlaiks tika izmantots, lai Ciblas
skolā uzsāktu
apkures sistēmas
nomaiņu: tiek
mainītas visas
caurules un
radiatori, tiek
ierīkota ventilācijas sistēma,
siltināts jumts un
cokols, tiks
veikti arī citi
darbi.
Pavasara brīvlaiks Ciblas vidusskolā bija intensīva darba nedēļa, jo sākās skolas ēkas renovācijas darbi.
Ciblas novada pašvaldībā tiek īstenots projekts
„Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ciblas vidusskolā” (Projekta
Nr. KPFI-15.4/61.). Projektu finansiāli atbalsta
Klimata pārmaiņu finanšu

instruments. Kopējās izmaksas – ap 330 tūkst.
eiro, novada pašvaldības
līdzfinansējums – 80 tūkstoši eiro.
Būvdarbu veikšanai izsludinātajā konkursā uzvarēja SIA „Lagron” –
Daugavpilī reģistrēts
uzņēmums, viens no lielākajiem Latgalē, tam ir
pieredze energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektos.

Projekta
īstenošanas termiņš ir visai
ierobežots – 2015.gada
29.maijs.
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Sods iespējams arī
par neappļaušanu

Aicinām vienoties par parādu nomaksu!

V a l s t s u g u n s d z ē s īb a s
un glābšanas dienests
( V U G D ) a t g ā d in a , k a
kūlas dedzināšana ir
a i z l i e g t a u n a d m in i s t r a t īv i s o d ā m a .
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai
tiek ievērotas MK 2004. gada
17. februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumu”
prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK).
Ikvienas personas pienākums
ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var
novest pie tā (Ugunsdrošības
noteikumu 3. punkts).
Savukārt 20. punkts nosaka,
ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 m
platu joslu attīra no sausās
zāles un nenovākto kultūraugu
atliekām.
Noteikumu 21. punkts nosaka, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā
nenotiktu kūlas dedzināšana.
Saskaņā ar LAPK 179. pantu
par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu fiziskai personai
uzliek naudas sodu no 30 līdz
280 euro, bet juridiskai – no
280 līdz 1400 euro. Par kūlas
dedzināšanu – fiziskai personai no 280 līdz 700 euro, kā arī
atbilstoši LAPK 51. pantam
par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un
zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskai personai no
140 līdz 700, bet juridiskai –
no 700 līdz 2900 euro.
VUGD katru gadu iesniedz
informāciju Lauku atbalsta dienestam par vietām, kur degusi
kūla. Ja ir degusi kūla, zemes
īpašniekiem tiks samazināts
Eiropas Savienības (ES)
mazāk labvēlīgo apvidu
maksājums.

Februāra beigās Ciblas
novada pašvaldība izsūtīja vai pret parakstu izsniedza gandrīz 100 brīdinājuma vēstules personām, kas iekrājušas ievērojamus parādus par komunālajiem pakalpojumiem. Pašvaldība brīdināja, ka tā izmantos savas
tiesības un sāks parāda
piedziņu gadījumā, ja līdz
noteiktam termiņam (katram parādniekam tas ir
atšķirīgs) parāds netiks
apmaksāts vai ja persona
nebūs ieradusies, lai noslēgtu vienošanos par parāda atmaksu. Skaidro
domes izpilddirektore
Ināra SPRUDZĀNE.
– Lielākā daļa parādnieku
ir atsaukušies uz brīdinājumu. Vieni jau noslēguši
vienošanās ar pašvaldību
par parāda nomaksu; šajā
gadījumā tiek sastādīts parāda nomaksas grafiks, un
vienlaicīgi ar kārtējo maksājumu cilvēks maksā daļu
no parāda. Daļa parādnieku
vēl domā, ko iesākt, bet ar
parakstu ir apliecinājuši, ka
ir informēti par sava parāda
apmēru un iespējamo piedziņu. Diemžēl daļa no
parādniekiem uz brīdinājumu pagaidām nav atsaukušies. Bet šajā gadījumā nevajadzētu kā strausam ieraust galvu smiltīs un cerēt,
ka gan jau viss nokārtosies.
Pats no sevis parāds nepazudīs.
Ir jārunā ar pašvaldību.
Nav mūsu mērķis ar tiesu
izpildītāju starpniecību piedzīt naudu. Dome vēlas
panākt maksājumu disciplīnu. Ko lai es atbildu pensionārei uz jautājumu: „Es
katru mēnesi godīgi veicu
maksājumus, bet mani kaimiņi nemaksā un smejas
par pašvaldību…” Piekritīsiet, ka nav godīgi – kāds
maksā, bet cits krāj parādu.
Ir arī ļoti lielas parādu summas, bet tās sakrājušās garu

gadu
laikā.
Piemēram, ir
personas, kas
nav maksājušas par komunālajiem pakalpojumiem
pat kopš 2003.
gada. Ciblas
novada
un
iepriekš
(pirms apvienošanās novadā) pagastu
pašvaldībās noteikto komunālo maksājumu tarifi nekad nav bijuši augsti. Tāpēc, lai sakrātos simtiem
eiro liels parāds, maksājumi
bija jākavē daudzus gadus.
Es iesaku parādniekiem
vienoties, lai nav jāsāk piedziņas process, kurš būs
nepatīkams un dārgs. Varam sastādīt parāda nomaksas grafiku, bet iespējams
arī tāds variants, ka daļa no
parāda var tikt segta, iesaistoties pagastu teritorijas
sakopšanas darbos vai piegādājot kādu malkas kravu
pašvaldības iestādēm. Par
to var runāt gan ar mani –
izpilddirektori Ināru Sprudzāni, gan ar pagastu pārvalžu vadītājiem.
Vienmēr ir bijusi iedzīvotāju kategorija, kam pienākas sociālā palīdzība. Pabalsti trūcīgām personām
tiek maksāti arī tagad, kā to
nosaka valsts likumi un
pašvaldības saistošie noteikumi. Bet … trūkumā nonākušam cilvēkam ir pašam
jāsaistās ar Sociālo dienestu
un jāsadarbojas ar to, sniedzot nepieciešamo informāciju. Pabalsta piešķiršana ir
jāpamato, jo pašvaldībai
jāievēro stingra finanšu
disciplīna.
Mūsu komunālais dienests
tiek finansēts no pašvaldības budžeta. Cik naudas
tajā varam atvēlēt ūdenssaimniecības sakārtošanai
un ēku remontiem, tik arī
maksimāli izlietojam.
Ūdens kvalitāte tiek pastā-

2. lappuse

vīgi uzlabota. Regulāri tiek
veiktas ūdens kvalitātes
analīzes, un saņemam kontrolējošo iestāžu atzinumus,
ka tas ir normas robežās (to
varam apliecināt ar dokumentiem). Bet ik gadu vairāki tūkstoši eiro tiek ieguldīti ūdensapgādes sistēmas
uzlabošanā. Arī šogad plānoti darbi. Piemēram, vēl
janvārī, lemjot par šī gada
budžetu, tika nolemts, ka
Felicianovā tiks veikts jauns
dziļurubums, tiks uzlabotas
kanalizācijas attīrīšanas
iekārtas, kā arī ūdens atdzelžošanas sistēmai tiks
palielināta jauda.
Un vēl vairāk mēs varētu
paveikt, ja budžetā regulāri
ienāktu maksājumi par pakalpojumiem. Maksa par
ūdeni un kanalizāciju, kā arī
par namu apsaimniekošanu
ir nepieciešama, lai uzturētu
komunālo saimniecību un to
uzlabotu. Visus iepriekšējos
gadus pašvaldība un maksātāji faktiski ir dotējusi šo
sfēru. Atkārtošos – tarifi ir
visai zemi, tie nesedz visus
izdevumus. Tāpēc aicinu
iedzīvotājus būt godprātīgiem un maksāt par saņemtajiem pakalpojumiem.
Paldies vēlos teikt tiem,
kas sazinājušies ar pašvaldību un mēģina atrisināt jautājumu par komunālo maksājumu un Nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Īpaši paldies kādai
daudzbērnu ģimenei no
Felicianovas, kas aktīvi
cenšas sakārtot savu maksājumu jautājumu.
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Semināros – aktualitātes lauku un meža saimniecībām
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Ludzas nodaļa
un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Ciblas novada ciematos
rīko seminārus par ES un
Latvijas valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Viens seminārs jau noticis Blontos (24. martā). Uz
to pulcējās cilvēki. Klausītāji bija aktīvi – uzdeva
jautājumus, konspektēja
lektoru teikto… Domājams,
ka gūtā informācija būs
noderīga un ka gūtas arī
kādas ierosmes tālākam
darbam.
Nākamie LLKC rīkotie
semināri notiks: 30. martā –
Ciblas Tautas namā (TN)
un 1. aprīlī – Pušmucovas
TN.
Abos semināros kopīgas
tēmas: aktualitātes meža

likumdošanā un ES atbalstā
mežam, kā arī aktualitātes
platībmaksājumu ieviešanā.
Ciblā – arī aktuālākā PVD
informācija un VID informācija lauku un meža
saimniecībām. Pušmucovā
– par Gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu.
Ciblā – 30. martā
Semināru Ciblā 30. martā rīko LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra
speciālists Ludvigs Karvelis (t. 29411165). Informāciju sniedz arī LLKC speciālists Agris Trukšāns
(28612349).
Plkst. 11.00 – VID informācija (lektore – Irina Markova, VID NP speciāliste);
12.00 – PVD informācija
meža un lauku saimniecībām un mednieku formējumiem (lektore – Mārīte
Ņukša, PVD Ziemeļlatgales
pārvaldes vadītāja);
12.30 – meža likumdošana un ES atbalsts mežam

(lektors – Ludvigs Karvelis);
13.30 – 15.00 – platību
maksājumu administrēšana,
zaļināšanas principi
(lektore – Marina Sumarokova, LAD Tiešo maksājumu daļas vadītāja).
Pušmucovā – 1. aprīlī
Semināru Pušmucovā 1.
aprīlī rīko LLKC Ludzas
nodaļa.
Plkst. 10.00 – platībmaksājumu ieviešana 2015.g.,
t.sk. zaļināšanas prasības,
atbalsts bioloģiskajai l/s
(lektore – Marina Sumarokova, LAD Tiešo maksājumu daļas vadītāja);
11.30 – Gada ienākumu
deklarācijas sagatavošana
par 2014.g. (lektore – Karīna Koroļonoka, LLKC Ludzas konsultāciju biroja
grāmatvedības konsultante);
13.00 – 14.00 – meža
likumdošana un ES atbalsts
mežam (lektors – Ludvigs
Karvelis).

LLKC organizētais seminārs Blontu Tautas namā pulcēja 40 klausītājus.
28. martā no plkst. 20:30
līdz 21:30 pasaulē tiek
atzīmēta Zemes stunda,
kas, nelietojot apgaismes
objektus stundas garumā,
aicina domāt par klimata
pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz
šīm izmaiņām.
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Diskutējam par
pašvaldības ceļu
sakārtošanu
18. martā Blontos notika
sabiedriskā apspriešana
par pašvaldības ceļu sakārtošanu. Šāda iespēja ir pavērusies Lauku atbalsta
programmas 2014. – 2020.
gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”.
– Ir jau arī zināms
pašvaldībai pieejamās kvotas
apmērs – 710 tūkstoši eiro
no Lauku atbalsta dienesta.
Gaidām Ministru kabineta
noteikumus, lai varētu
startēt. Bet līdz tam jāpacenšas izdiskutēt, kādi grants
ceļi būtu jāsakārto, – stāsta
domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA.
Katrā no 5 pagastiem domes speciālisti jau ir noteikuši vienu vai divus ceļa
posmus. Šajā Lauku atbalsta
pasākumā varēs sakārtot tos
pašvaldības ceļus, kuri iet arī
uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem (piemēram, tīrumiem). 18.marta sanāksmē
bija ieradušies 10 zemnieki
no Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku un Blontu
pagasta. Pašvaldība piedāvāja savus variantus, kas tika
konstruktīvi pārrunāti. Ritēja
diskusija arī par citu ceļu
stāvokli.
– Šī tikšanās ir tāds kā pirmais etaps, – saka M. Romanovska. – Turpināsim diskutēt, lai iespējami efektīvi tiktu izmantoti pieejamie naudas līdzekļi. Pašvaldībai būs
jāpiedalās vien ar 10% finansējumu.
Mārīte Romanovska apkopojusi šajā sanāksmē izskanējušos priekšlikumus, kas
tiks ievietoti arī mājas lapā,
tiklīdz būs zināmi programmas nosacījumi, un gaida arī
citus priekšlikumus.
Būsim aktīvi!
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LLKC informē

Pušmucovietei Aneļai Ņukšai – 80

Augu aizsardzības
līdzekļu lietošanai —
apliecības

Šomēnes Ciblas novada
pašvaldība skaistās dzīves
jubilejās sveic 7 gaviļniekus, kas sasnieguši cienījamu vecumu – 80, 85 un
90 gadus.
16. martā Pušmucovas
pagastā 80 gadu jubilejā
tiek sumināta Aneļa Ņukša. Garus gadus viņa ir
strādājusi par apkopēju
Pušmucovas skolā, tagad
dienas itin mundra un
vitāla vada Latišu sādžā.
Aneļas šūpulis ir kārts šī
pagasta Zujevā. Latišos
Aneļa ienāca jau kā precēta
sieva, kad abi ar vīru 1956.
gadā pārcēlās uz vīra vecāku mājām.
Par skaistākajiem sava
mūža gadiem Aneļa uzskata
70-tos gadus, kad abi ar
vīru bijuši pašos spēka gados un abi dēli dzīvojuši pie
viņiem. Arī kolhozā dzīve
tolaik jau bija sakārtojusies,
varēja gan ar algotu darbu
nopelnīt, gan ko no savā
saimniecībā izaudzētā pārdot. Aneļas vīrs Leonards
strādājis celtniecības darbos
un aizrāvies arī ar muzicēšanu – pratis spēlēt vijoli un
cītaru, piedalījies vietējā
folkloras ansamblī. Leonards nu ir aizsaulē – miris
pirms 7 gadiem. Un Aneļa
dzīvo viena mājā, kas pašu
spēkiem stalta un pamatīga
būvēta pirms gadiem 30,

LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs (KB) rīkos pamatapmācības profesionālās 2.
reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju
apliecības iegūšanai.
Mācības sāksies 31. martā
plkst. 9.00 LLKC Rēzeknes
KB ēkā (Dārzu ielā 7a, Rēzekne). Lai iegūtu apliecību,
jāapmeklē visas mācību dienas un jānokārto eksāmens.
Apliecības iegūšana ir maksas pakalpojums. Uz apmācībām līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (3×4 cm).
Ja ir augstākā vai vidējā
profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācības nav
obligātas.
Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot LLKC lauku attīstības konsultantei
Sanitai Geduševai pa tālr.
26524227 vai rakstot elektroniski uz e-pastu
sanita.moiseja@llkc.lv

Kursi dzīvnieku
pārvadātājiem
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
6. maijā LLKC birojā Ozolniekos (Rīgas iela 34) organizē kursus dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centra darbiniekiem. Kursu sākums plkst. 10:00. Kursa
nobeigumā iegūst sertifikātu
(beztermiņa) dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES
valstīm.
Galvenās tēmas: dzīvnieku
fizioloģija, stresa jēdziens,
labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā,
Regula (EK) Nr. 1/2005.
Kursu maksa: 45 euro.
Pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska. Tālr.: 63050235;
26148820.
E-pasts:
rudite.sanzarevska@llkc.lv

cerot, ka kāds no
abiem dēliem turpinās saimniekot tēva
mājās. Bet nekā –
katram sava dzīve.
Viens dēls ar ģimeni dzīvo Salnavas
pagastā, otrs –
Ņukšos. Vēl jau
Aneļa nedaudz cer
uz vecāko mazdēlu,
viņš izmācījies par
inženieri lauksaimniecības universitātē Jelgavā.
Aneļas diena sākas pēc sena ieraduma 5 no rīta.
Spēka vairs nav tik,
cik savulaik, kad arī arts un
pļauts, un kāja deformācijas
dēļ stipri sāp, tāpēc paiet
garāks laika sprīdis, apkopjot mājas soli. Kūtiņā vēl
govs un divas aitiņas, tāpat
vistas ar gaili, dārzā – pāris
bišu saimes. Aneļa iet gadiem ierasto darba ritmu,
izklaides nemeklējot.
„Panorāma” gan vakaros
obligāti jānoskatās.
No Latišu sādžas, kur
savulaik bijušas kādas 15
mājas, apdzīvotas esot vairs
vien dažas. Cilvēku skaits
Latgales laukos stipri mazs.
Un Aneļai sāp sirds par to.
Būtu vairāk darbavietu,
varbūt arī kāds no dēliem
vai mazdēliem atgrieztos.
***
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Pēc tradīcijas, novada
domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis un attiecīgā
pagasta sociālais darbinieks
(Pušmucovā tā ir Valentīna
Trukšāne, pagasta pārvaldes
vadītāja) jubilejas dienā
dodas pie gaviļnieka ar dāvanu, ziediem un Apsveikuma rakstu.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka 80, 85,
90, 95 gadu jubilejās novada iedzīvotāji saņem dāvanu
15 eiro vērtībā, bet, sasniedzot 100 gadu slieksni –
dāvanu 150 eiro vērtībā.
Pēc Sociālā dienesta datiem,
šogad tiks sveikti 42 jubilāri
– sirmgalvji. Diemžēl šogad
novadā nav neviena simtgadnieka.

Noslēdzies projekts
Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir noslēdzies projekts Nr.13-01-LL33-L413201-000028
„Sabiedrībai pieejamās teritorijas labiekārtošana Ciblas novada Lucmuižas ciemā”. Projekts tika
iesniegts Lauku atbalsta dienestā 2013. gadā, pretendējot uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, un tika saņemts lēmums par projekta atbalstu.
Projekta mērķis – ierīkot Lucmuižas ciema centrā sporta laukumu visu vecumu iedzīvotājiem, kā
rezultātā tiks sakopta un labiekārtota teritorija un radīti labvēlīgi un droši apstākļi brīvā laika pavadīšanai.
Projekta ietvaros tika noplanēts laukums Lucmuižas centrā, tika uzstādīti soli, volejbola stabi un futbola/handbola vārti.; notika laukuma uzraudzība sešu mēnešu garumā.
Kopējais projekta finansējums 3427,43 EUR bez PVN, no tām Publiskais finansējums – 2797,53 EUR.
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Blontu PII bērni iepriecina savus vecvecākus
12. martā Blontu
Pirmsskolas izglītības iestādē bija sarīkoti svētki
vecvecākiem. Koncertu
ievadīja un noslēdza
audzinātāju priekšnesumi.
Arī skatītājiem bija iespēja iesaistīties gan rotaļās,
gan muzikālos konkursos
ar balvām. Visu grupiņu
bērni bija iesaistīti koncertā – dejoja, dziedāja,
deklamēja.
Vecākās grupiņas bērni
izspēlēja humoristisku skeču, atainojot savas vecmāmiņas un vectētiņus. Noslēgumā – savdabīga „modes
skate”, kurā tika demonstrēti no dažādiem palīgmateriāliem darināti tērpi (paldies
vecākiem, kuri ziedoja šim
darbam savu laiku un prasmes!)
Sarīkojums pulcināja
daudz skatītāju. Nolija arī
pa kādai aizkustinājuma

plkst. 10.00
Sporta
k o mp l e k s ā
F el i c i a n o v ā —
Ciblas nov ad a
atkl āt a is
Lieldienu kau ss
asariņai, jo skanēja daudz
mīļu vārdu par vecmāmiņu
un vectētiņu mīlestību un
rūpēm. Kas liek vecvecāku
sirdī ielīt laimei? Mazbērni.
Viņi reizēm liek aizmirst
gadus un kopā kūleņot, kopā atgriezties pasaku valstībā un priecāties par pirmo
ziedu dārzā… Jā, laiks steidzas ātri. Daudzi no skatītājiem atcerējās, kā, liekas,
ne tik sen priecājās par sa-

vu bērnu deklamētiem dzejolīšiem, bet nu jau mazbērni sper pirmos deju soļus.
PII vadītāja Gunta Stolere pateicas visam pedagogu
un darbinieku kolektīvam
par ieguldījumu svētku organizēšanā. Īpašs paldies
pasākuma vadītājai Ingrīdai
Lubānei un muzikālajai pedagoģei Janai Barkānei, kā
arī visiem vecākiem, kuri
gatavoja bērnus svētkiem.

C i b l ā p a v a s a r i s j a u a t n e st s !
12. martā Ciblas ciema
teritorijā notika skrējiens
ar uzdevumiem "Pakaļ
pavasarim", ko organizēja Ciblas jauniešu centrs.
Tā vadītājs Aldis TIHOVSKIS informē, ka pasākumā piedalījās sešas komandas (1 no Ludzas un 5
no Ciblas novada).
Pasākums noritēja lieliskā
noskaņā. Jautri bija kā sacensību dalībniekiem, tā arī
ciblāniešiem. Daži ciemata
iedzīvotāji brīnījās – sak,
kas nu tagad ir noticis, ka
jaunieši skrien puķainos
šortos ar lielu cepuri un
maisu rokās (varbūt tas ir
jaunākais modes kliedziens
vai arī jaunieši kaut ko ir
nočiepuši?). Bet viss notika
stingri pēc sacensību nolikuma – arī puķainie šorti,
kas bija uzģērbti uz biksēm.
Maisu stiepa komandas
spēcīgākais skrējējs, jo tajā
bija PAVASARIS.
Sacensību noslēgumā āt-

5. lappuse

rākaj i e m
pavasara nesēj i e m
t i k a
p a sniegti
diplom i .
1.vietu
izcīnīja
komanda "Voloji" (Egils
Jegorovs, Dairis Jegorovs,
Artis Rimša, Kristiāns Punculs), 2. vietu — komanda
"Nedzērāji" (Mārtiņš Pavlovs, Raivis Kozlovskis,
Līga Šmate, Dairis Smirnovs), 3.vieta trāpījās komandai "Heiteri" (Dana
Kasparāne, Linda Sadovska, Edijs Savickis, Māris
Jansons-Buļs).
Liels paldies jaunsardzes
instruktoram Ivaram Novožilovam par sakomplektētām divām komandām (Ludzas jaunsargu grupa un

volejb o l ā.

FOTOKONKURSS
Jaunā redakcijā apstiprināts novada pašvaldības fotokonkursa «Ciblas
novads» nolikums. Konkurss norisināsies no 1.
februāra
līdz 31.
oktobrim.

Ezersalas internātpamatskolas audzēkņi). Viņš personīgi jauniešus atveda uz
sacensību vietu un jau ar labām emocijām pārpilnus arī
aizveda atpakaļ uz mājām.
Liels paldies Danai Kasparānei, Sintijai Jarmoličai
un Rasmai Sprudzānei par
pasākuma organizēšanu, kā
arī paldies neuzpērkamajiem instruktoriem Andrim
Duncānam, Armīnam Tereško un Intaram Donskim.
Uz tikšanos nu jau 2016.
gadā! Arī nākamgad atkal
būs jānes pavasaris, citādi
tas neatnāks.

Balvu fonds – 200 eiro.
Fotoattēli tiks vērtēti 5
gradācijās, labākajam
katrā no tām tiks piešķirta
30 eiro balva, var tikt
piešķirtas arī veicināšanas balvas.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un publicēts
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Arī Ciblas novada bibliotēkās –
E-prasmju nedēļa
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no
23. līdz 27. martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.
Šīs kampaņas ietvaros arī Ciblas novada Pušmucovas
bibliotēka aicina apgūt datorprasmes. Savukārt 24. martā bibliotēkā sadarbībā ar LLKC notiks konsultācijas apmācības „e-pakalpojumi lauksaimniekiem”.
Bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča vēršas īpaši pie zemniekiem, jo viņi pārstāv bibliotēkas lielāko apmeklētāju grupu: -- Vēlos uzsvērt, ka zemniekiem mūsdienās datorprasmes krietni atvieglo dzīvi, palīdz saimniekot. Es saprotu
katra bažas un skepticismu. Kādam neesot laika sēdēt pie
datora, citam mājās nav pieejams internets. Daudziem nepieciešama palīdzība, jo ir vienkārši bail kaut ko nepareizi izdarīt. Ir arī citas bažas… Tāpēc, dārgie lauksaimnieki, izmantojiet šo E-prasmju nedēļu, lai apgūtu un pilnveidotu datorprasmes. Latvijā ir pieejami daudzi e-pakalpojumi. Mūsdienās zemniekiem ar e-prasmēm jāsakaras arvien biežāk. Piemēram, internetā var ērti un ātri aizpildīt ES atbalsta iesniegumu, var vai veikt mājlopu reģistrāciju un sekot aktualitātēm lauksaimniecības nozarē, var arī iesniegt atskaites par
saimniecisko darbību VID. Internetā ir iespēja arī apgūt papildus zināšanas tālākizglītības apmācībās.
Ļoti ieteicams izmantot priekšrocības, ko sniedz Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS). EPS lietotāji var izmantot pakalpojumus, ko nodrošina EPS, t.i., ne tikai Platību
maksājumu iesnieguma, Akcīzes degvielas atbalsta iesnieguma iesniegšanu elektroniski, bet arī:
 sekot līdzi iesniegumu administrēšanas procesam un izmaiņām iesniegumu datos;
 pārbaudīt savu datu aktualitāti;
 kopēt iepriekšējā gada iesniegumu ar visiem datiem;
 izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās
vēstules;
 redzēt pārskaitītās atbalsta summas un datumus, kad attiecīgā naudas summa ir apstiprināta izmaksai;
 izdrukāt un saglabāt iesnieguma un karšu kopijas;
 sekot līdzi piešķirtās degvielas izlietotajam daudzumam
un atlikumam;
 u.c. iespējas.
Materiāli par lauksaimniekiem piseejamajiem ep a k a l p o j u m i e m : La u k u a t b a l s t a d i e n e s t s
www.lad.gov.lv , Valsts ieņēmumu dienests, www.vid.lv ,
Latvijas lauku konsultācijas centrs, www.llkc.lv/.
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča aicina: –
Droši nāciet, uzziniet aktualitātes, iegūstiet jaunas zināšanas
un izmantojiet visas iespējas! Mācīsimies kopā bibliotēkā!
Mācīties var ikvienā vecumā, tas nekad nav par vēlu!
E-prasmu nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week
2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015
ietvaros. Šīs kampaņas galvenie uzdevumi ir radīt kopēju
Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta
un attīstības aktivitātes, veidot dialogu starp IKT nozares,
publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.
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6. lappuse

Izdota grāmata „Uz gaismu”
Ciblas
novada
iedzīvot ā j s
Imants
GAILIS
izdevis
jau otro
dzejas
krājumu. Tā
prezentācija
notika
19. martā Blontu bibliotēkā. Pēc
autora domām, liriskās
rindas ir vērtīgas vietējiem cilvēkiem ar to, ka
tapušas tieši novadā un
tieši šajā laikā.
Sarīkojumā autors nolasīja
ne vien jaunajā grāmatā Uz
gaismu publicētās, bet arī
iepriekšējā dienā tapušās
vārsmas. Skanēja arī ģitāra.
Ciblas novada pašvaldība
gada sākumā piešķīra 150
eiro lielu līdzfinansējumu
grāmatas izdošanai. Imants
Gailis pateicas ne vien novada domei, bet arī cilvēkiem, kas sniedza privātu
atbalstu, kā arī SIA

„Latgales druka” kolektīvam par radošu sadarbību
krājumiņa tapšanā.
Imants Gailis uzskata: –
Nav svarīgi, kad sāki rakstīt
dzeju – no bērna kājas,
pusmūžā vai arī tad, kad
mati jau sirmi. Svarīga ir
dzejas kvalitāte, saturs un
dzejnieka spēja izpaust visu
savu un Mūzas vēstījuma
esību. Izpaust tā, lai aizkustina līdz sirds dziļumiem,
lai aizskar līdz Dvēseles
smalkākajām stīgām!
Autors cer, ka katrs lasītājs krājumā atradīs kādu
dzejoli, kas viņu aizkustinās
un aizskars. Lasīsim!

Novada bibliotēkās abonētā prese 2015. gadā
Blontu bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis;
A 12 - ceļš uz Latgali; Annas Psiholoģija; Dari Pats; Ieva;
Ievas Dārzs; Ievas Māja; Ievas Veselība; Ilustrētā Junioriem;
Lauku Avīzes Tematiskā Avīze; Mājas Viesis; 100 Labi Padomi; Spicīte; Люблю готовить.
Ciblas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis;
A 12- ceļš uz Latgali; GEO; Ieva; Ievas Stāsti; Ievas Veselība;
Ilustrētā Pasaules Vēsture; Ilustrētā Zinātne; Lata Romāns;
Leģendas; Santa; Sīrups; Uzzini!
Felicianovas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis; A 12 – ceļš uz Latgali; Avene; Ieva; Ievas Dārzs; Ievas
Stāsti; Ievas Veselība; Ilustrētā Pasaules Vēsture; Planētas
Noslēpumi; Santa; Shape; Семь секретов.
Līdumnieku bibliotēkā: Vietējā Latgales Avīze; Praktiskais Latvietis; A 12 ceļš uz Latgali; Citāda Pasaule; Ieva; Ievas Dārzs; Ievas Māja; Ievas Stāsti; Ievas Veselība; Ilustrētā
Zinātne; Leģendas; Mājas Viesis; Mazajam Floristam; MMD;
Praktiskie rokdarbi; 100 Labi Padomi; 36,6° C.
Pušmucovas bibliotēkā: Ludzas Zeme; Ieva; Ievas Stāsti;
Mājas Viesis; Patiesā Dzīve; 36,6 ° C; Uzzini!; Zintnieks.
Zvirgzdenes bibliotēkā: Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis; GEO (latviešu valodā); GEO (krievu valodā); Ievas Māja;
Ilustrētā Junioriem; 100 Labi Padomi; Люблю.
Informē novada bibliotēku koordinatore Rita Trukšāne
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Deju kopai „EversS” – 2 gadiņi!
14. martā Ciblas TN
deju kopa „EversS”, sapulcinot savus draugus,
ar koncertu „Večerinka
Eversmuižā” atzīmēja
divu gadu pastāvēšanu.
Kādā marta vakarā pirms
diviem gadiem, atsaucoties
Andas aicinājumam dejot,
sanāca kopā dažāda vecuma meitenes un sievietes.
Kolektīvs sāka darbību ar
astoņām dalībniecēm. Bet
nu tas ir izaudzis līdz 19
dejotājām.
Ātri ir paskrējuši divi
gadi. Kopas dejotājas ir
uzstājušās gan vietējos pa-

gasta un novada pasākumos, gan pašvaldības kultūras tēlu nesušas arī ārpus
novada – Kārsavā, Salnavā,
Pildā, Tilžā, Medņevā,
Ozolainē u.c.
14. martā Ciblas Tautas
namā izskanēja skaists koncerts, kurā uzstājās gan
deju kopa „EversS” , gan
arī viņu draugi: Ciblas
vidusskolas deju kolektīvs,
Pildas līnijdeju grupa,
Medņevas jauniešu deju
kolektīvs un Malnavas lauku kapela.
Paldies deju kopas
“EversS” dejotājām un

vadītājai Andai Sprūžai par
jaukajiem deju priekšnesumiem, ko dāvājat skatītājiem šo divu gadu laikā un
14. marta koncertā!

Ziedosim Andrim!

Sekmīgi startējam mācību priekšmetu olimpiādēs
Turpinām informēt
par Ciblas novada skolu
audzēkņu sekmēm, kas
gūtas Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādēs.
12. martā notika vizuālās mākslas olimpiāde
(nepiedalījās kārsavieši),
kurā startēja kopumā 72
dažādu vecumu bērni un
jaunieši. No Ciblas vidusskolas – 7 pedagoģes Intas
TERENTJEVAS audzēknes, no Pušmucovas pamatskolas – 3 pedagoģes Aijas
JONIKĀNES audzēkņi.
Godalgotās vietas tika piešķirtas atkarībā no saņemto
punktu skaita.
3. klašu grupā 3. vietu
ieguva pušmucoviete Dorisa MIRONOVA (7,6 p.) un
ciblāniete Inta SEIMUŠKINA (7,3 p.).
4. klašu grupā – 1.v.
Sandai AUGUSTOVAI
(Cibla, 8.3 p.), 2. v. Dženetai GUCĀNEI (Cibla, 8,3
p.), Atzinība Amandai
DAUKSTEI (Pušmucova,
7,1 p.).
5. klašu grupā, negūstot
godalgas, piedalījās ciblā-

nietes Vlada SEIMUŠKINA (7,4 p.), Santa FEDIŠINA (7,3 p.) un Diāna
OZOLIŅA (6,3 p.).
6. klašu grupā, gūstot 2.
vietu, piedalījās Laima ŽUBULE NO Ciblas vsk. (8,2
punkti).
7. klašu grupā, gūstot 1.
vietu – pušmucovietis Andis RIMICĀNS (8,6 p.).
13. martā notika matemātikas olimpiāde 4. klases skolēniem (nepiedalījās
kārsavieši). Tajā ļoti sekmīgi piedalījās trīs Ciblas
vidusskolas pedagoģes
Anitas ASTIČAS audzēkņi:
Tomass SAVICKIS – 1.
vieta (19 punkti), Sanda
AUGUSTOVA – 2. v. (18
p.), Dženeta GUCĀNE – 3.
v. (15 p.). Kopumā olimpiādē piedalījās 24 bērni,
lielākā daļa – labi matemātiķi. Par to liecina iegūto
punktu skaits, 15 guva godalgotas vietas un atzinības.
13. martā notika dzimtās latviešu valodas olimpiāde 3. klases skolēniem
(dalībnieku skaits – 18,
nepiedalījās kārsavieši).
Tajā piedalījās 2 Ciblas

Daudz skaistu, oriģinālu
deju un atsaucīgu skatītāju
arī turpmāk!
Sandra BEĻAVSKA,
Ciblas TN vadītāja

vsk. pedagoģes Terēzijas
MIZĀNES un 2 Pušmucovas psk. Pedagoģes Ilonas
MALAKAS audzēkņi. Ciblānietei Antrai TOPORKOVAI – 1. vieta (47 p.), vienīgā šajā grupā. Intai SEIMUŠKINAI izdevās iegūt
vien 20 punktus, pušmucovietēm Aurēlijai Aleksai
PUĻAI – 26, Odrijai MIRONOVAI – 22 punktus.

Valsts olimpiādēs
Iepriekš informējām par
to, ka divas Ciblas vidusskolas audzēknes – Linda
SADOVSKA un Līga
ŠMATE – ir uzaicinātas uz
valsts mācību priekšmetu
olimpiādēm, kas notika
marta sākumā Rīgā.
12. klases skolniece Linda
Sadovska piedalījās valsts
filozofijas olimpiādē, valsts
ekonomikas olimpiādē un
valsts latviešu valodas un
literatūras olimpiādē.
11. klases skolniece Līga
Šmate piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras
olimpiādē.
Jaunietes godalgotas vietas šajās valsts mēroga
olimpiādēs neguva.

Svaigākās ziņas par Ciblas vidusskolu — www.draugiem.lv

Pušmucovietim Andrim HARITONOVAM,
1. grupas invalīdam,
steidzami nepieciešama plaušu operācija. Tā tiks veikta
Vācijā. Valsts piešķīrusi 42 000 eiro.
Nepieciešami vēl 10
tūkst. eiro.
Tiekam aicināti palīdzēt savam novadniekam, ziedojot
naudu.
To iespējams veikt
Pušmucovas pagasta
pārvaldē, kur ir izvietota ziedojumu
kastīte.
Ziedojumu var arī
pārskaitīt uz bankas
kontu:
LV52UNLA0050012749110.
Andris Haritonovs.
P.k. 310391-12811.
Andra slimība sākās
vēl tad, kad viņš
mācījās Pušmucovas
pamatskolā.
Sīkāku informāciju
var iegūt, zvanot
Andra māsai Kristīnei pa tālruni
29654437.
Ziedosim, cik katrs
spējam! Vismazākā
summa ir ļoti vērtīga un nozīmīga!
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Ciblas novada
kultūras iestādēs
notiks dažādi
Lieldienu
sarīkojumi.
Ieteikums –
ņemiet līdzi
krāsotās Lieldienu
olas, jo tad
varēsiet iesaistīties
jautrās spēlēs.

28. martā Līdumniekos visu dienu varēs satikt
vairākus meistarus, kuri savās darbnīcās mācīs
sava aroda gudrības un arī muzicēšanu.
Pie keramiķa Evalda Vasiļevska ripas varēsim
darboties no plkst. 12.00 līdz 16.00;
Jānis Ļubka par kalēja darba specifiku stāstīs no
plkst. 12.00 līdz 15.00;
Par aušanu ko vairāk varēs uzzināt no meistares
Guntas Lavrinovičas – no 12.00 līdz 15.00;
Rokdarbniece Laila Jarmoliča par adīšanu stāstīs
un rādīs no plkst. 12.00 līdz 15.00;
Konfektes mācīsimies gatavot pēc vietējās
mājražotājas Ināras Miezītes receptēm no plkst.
14.00 līdz 16.00;
Tautas mūzikas instrumentu skandināšanu varēsim
apgūt ar folkloras kopu „Ilža” no plkst. 13.00 līdz
14.00 un Tihovsku ģimeni no 15.00 līdz 16.00.

5. aprīlī, pirmajās Lieldienās:
Ciblas TN – plkst. 15.00 svētku koncerts. Uzstājas Ciblas
un Līdumnieku pašdarbības kolektīvi.
Pušmucovas TN – plkst. 19.00 svētku koncerts „Dziedāju,
dancoju Lielajā dienā”. Uzstāsies Pušmucovas TN amatierkolektīvi: JDK „Māra”, etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”, folkloras
kopa „Olūteņi”, Bērnu disko deju grupa, „Pušmucovas piecīši”
u.c.. Pēc koncerta, ap pl. 21.00 – Lieldienu balle kopā ar Ināru
(līdzi jāņem „groziņš”, svētku noskaņojums un krāsotas olas).
6. aprīlī, otrajās Lieldienās:
Blontu TN – plkst. 14.00 deju kopas „Kaprīze” 1 gada
jubilejas pasākums. Pēc tā – svētku sarīkojums: olu ripināšanas
sacensības, Lieldienu zupas degustācija, kopīga Lieldienu olas
veidošana. Līdzi jāņem raibākās olas un krāsaini dzīpari Lieldienu olas veidošanai.
Lucmuižā – plkst. 14.00 sarīkojums „Atnāca liela diena”, uz kuru līdzi ņemamas Lieldienu olas un groziņš. Pulcēšanās pie nojumes. Būs olu ripināšana, fotosesija pie zaķiem, dažādas spēles. Rīko bibliotēkas vadītāja Jolanta Prīdāne.
Zvirgzdenē – plkst. 14.00 Lielās dienas svinēšana saieta
namā. Ikvienam būs iespēja līdzdarboties: skandēt dziesmas
kopā ar folkloras kopu „Saime”, šūpoties šūpolēs, ripināt olas,
piedalīties „olu kaujās”, iet rotaļās. „Saime” stādīs bērziņus – tā
būs dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā!

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi katoļu baznīcās
Ar Pūpolu svētdienu šonedēļ sākas Lielā jeb Klusā
nedēļa. Svarīgākās dienas:
Lielā Ceturtdiena (2. aprīlis) – notiek sv. Mise par
piemiņu Pēdējām Vakariņām, kuru laikā Kristus iedibināja Vissv. Sakramentu; Lielā Piektdiena (3.
aprīlis) – Kristus nāves
diena; Lielā Sestdiena (4.
aprīlis) – Kristus Augšāmcelšanās piemiņas jeb Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Katoļu tradīcijā šīs
trīs dienas ir kā viens
posms, kurā svarīgs katrs
dievkalpojums.
Tie ir kristiešu gada lielākie, svarīgākie svētki.

Aizpūre
4. aprīlis pl. 12.00.

Eversmuiža
2. aprīlis 18.00
3. aprīlis 17.00
4. aprīlis 16.00
5. aprīlis 9.00
6. aprīlis 11.00.

Pušmucova
2. aprīlis 15.00
3. aprīlis 13.00
4. aprīlis 19.00
5. aprīlis 12.00.

Ludza
2. aprīlis 18.00 –
sv.Mise. Pirms tam 17.00 –
Adorācija, Sv. Stunda;
3. aprīlis 15.00 – Krusta
padodināšanas dievkapojums; 19.00 – Krustaceļš pa
Ludzas pilsētu.
4. aprīlis 15.00 – Sāpju
Mātes stunda,
20.00 – Lieldienu vigīlijas sv.Mise;
5. aprīlis 9.00 – procesija
un sv. Mise.

KRISTUS
AUGŠĀMCĒLIES!
PATIESI
AUGŠĀMCĒLIES!

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

