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Kapusvētki
Eversmuižas
(Ciblas) draudzē:
11. jūlijā
Kurjanovas k. – 12.00,
Verumu k. – 14.00.
18. jūlijā
Ražanovas k. – 12.00,
Ciblas k. – 14.00.
Pušmucovas draudzes kapsētā
25. jūlijā, pēc
sv.Mises baznīcā, kas
sāksies plkst. 12.00.
Aizpūres draudzes
kapsētā
22. augustā, pēc
sv.Mises baznīcā, kas
sāksies plkst.12.00.

Sestdienas, 23. maija, pēcpusdienā
Ludzas pilsētas parka estrādē notika
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes
starpnovadu skolu jaunatnes koncerts
“Burtu burvība”.
Koncertā no Ciblas novada piedalījās
abu skolu pašdarbnieki:
Ciblas
vidusskolas folkloras kopa
"Ilžeņa" (vad. Dzintra Toporkova) un 1. 4. klašu deju kolektīvs "Kamolītis" (vad.
Terēzija Mizāne);
Pušmucovas pamatskolas folkloras kopa
"Olūteņi" (vad. Ināra Dovgiall) un 1. - 4.
klašu deju kolektīvs "Mazā Māra" (vad.
Vija Skuja).

Šajā koncertā Ludzas parka estrādē
dziedāja, dejoja un muzicēja visi skolēni,
kuri bija gatavojušies XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā.
Taču turp jūlijā pēc gūtām uzvarām
skatēs dosies tikai labākie – arī Ciblas
„Ilžeņa” un Pušmucovas „Olūteņi”.
Svētkos bija tradicionālais gājiens pa
ielām, koncerts ar pārdesmit priekšnesumiem, svētku uzrunas, apsveikumi
un priecīgi pārsteigumi.
Koncertu “Burtu burvība” rīkoja Ludzas Bērnu un jauniešu centrs.
Pašvaldības finansēja savu kolektīvu
dalību tajā (transports un ēdināšana).

Klāt izlaidumu laiks!
Ciblas novadā ir trīs skolas un divas pirmsskolas izglītības iestādes
(PII).
Izlaidumi notiks šādos datumos:
Blontu PII – 29. maijā, plkst. 15.00 (10 absolventi);
Ciblas PII – 28. maijā, plkst. 14.00 (4 absolventi);
Pušmucovas pamatskolā -– 13. jūnijā, plkst. 16.00 (9 absolventi);
Ciblas vidusskolā:

9. klasei – 13. jūnijā, plkst. 19.00 (11 absolventi),
12. klasei – 6. jūnijā, plkst. 19.00 (8 absolventi);

Ezersalas internātpamatskolā – 29. maijā plkst.11.00 (10 absolventi).
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Ieplānots ap 20 ceļa
posmu remonts
Gada sākumā, tiekoties ar
novada iedzīvotājiem, izskanēja jautājumi par grants
ceļu remontiem un arī par
caurtekām, kas noteikti jāremontē, lai saglabātu ceļu
kvalitāti. Maijā, kad laika
apstākļi bija labvēlīgi, sākās
darbi uz ceļiem. Par tiem
stāsta novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA, kas
pilda arī Autoceļu uzrauga
pienākumus.
Janvārī Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts gada budžets speciālajam fondam, no kura tiek
finansēta ceļu uzturēšana. No
valsts budžeta pašvaldības
autoceļu fondā šogad tiks ieskaitīti 151 772 eur, jeb 12 647
eur mēnesī.
Gatavojot budžetu, tika nolemts, ka daļa naudas jeb 30
tūkstoši eiro tiks tērēti pamatlīdzekļu iegādei. Jau ziemā
tika nopirkts smilts kaisītājs,
šobrīd notiek frontālā iekrāvēja
iepirkšana. Frontālais iekrāvējs
ir nepieciešams gan grants/
šķembu iekraušanai, gan
dažādiem ikdienas darbiem.
Aprīlī noslēdzās arī grants šķembu iepirkums. Šogad ir
plānots iegādāties un uz ceļiem
iestrādāt 4200 m3 materiāla,
kas tiek iepirkts no SIA „Minerālmateriālu serviss”. Maijā
darbi uz ceļiem jau noris pilnā
sparā, ir sākta materiāla piegāde. Aktīvi tie remontēts
Zvirgzdenes pagasta autoceļš
Z – 1 Lauči – Vasarāni – Lielie
Lītaunieki, kur plānots 2,8 km
garumā pilnīgi atjaunot ceļa
segumu. Kopumā šogad ir
ieplānoti remontdarbi uz
apmēram 20 ceļu posmiem,
katrā pagastā tiks saremontēti
3 - 5 ceļi.
Esam ar pagastu pārvaldniekiem un Komunālā dienesta
speciālistiem apzinājuši arī
problemātiskākās ceļu caurtekas. Šogad tiek plānots nomainīt 4 - 6 ceļu caurtekas. Te
gan vēl nav zināmas izmaksas.
(Turpinājums 4. lpp.)
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Renovēta Ciblas skolas ēka
Sekmīgi ir noslēdzies Ciblas
vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.
Projekta kopējās
izmaksas – ap
330 tūkst. eiro,
Ciblas novada
pašvaldības līdzfinansējums – 80
tūkstoši eiro.
Projektu koordinēja Ciblas
novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA. Viņa
informē par paveikto:
– Gada sākumā Ciblas
novada pašvaldība parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
un SIA „Vides investīciju
fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi slimnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā”
īstenošanu. Projekta Nr.
KPFI-15.4/61. Projekts tika
īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” 5. kārtai.
Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti,
samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.
Projekta specifiskie mērķi: oglekļa dioksīda emisiju
samazinājums – 99 675,12

Pāris mēnešu laikā paveikts liels darba apjoms.
Skolas ēka piedzīvojusi būtiskas pārvērtības.
kgCO2/gadā.; piegādātās
enerģijas ietaupījums – 380
182 kWh/gadā; siltumenerģijas patēriņš apkurei –
68,55 kWh/m2 gadā; oglekļa dioksīda samazinājums attiecībā pret KPFI
finansējumu – 0,42 kgCO2/
eiro gadā.
Lai sasniegtus šos mērķus, tika veikta ēkas fasādes vienkāršotā renovācija,
izbūvējot ventilāciju ar
gaisa rekuperācijas sistēmu
un rekonstruējot apkures
sistēmu.
Būvdarbu veikšanai izsludinātajā konkursā uzvarēja
SIA „LAGRON”, kas ir
Daugavpilī reģistrēta būvfirma ar lielu darba pieredzi
būvdarbu jomā. Projekta
autors ir SIA „Arche”, kas
veica arī būvdarbu autoruzraudzību. Objekta būvuzraudzību veica SIA „RS
Property” būvuzraugs. Kopīgi darbojoties visām iesaistītajām
pusēm, tika
veiksmīgi
risināti radušies sarežģījumi un objektā
paredzētie
būvdarbi tika
veikti laicīgi
un bez kavēšanās.
Ciblas vidus-

skolas ēka, kas būvēta
1964. gadā, ieguvusi pilnīgi
jaunu veidolu. Šobrīd vēl
daudziem vietējiem iedzīvotājiem, kam ar skolu
saistās jaukas atmiņas, grūti
pieņemt pārmaiņas: pelēkos
un zaļos toņus, kas ņemti
sienu paneļiem visiem skolas korpusiem un sporta
zālei. Atgādinot ražošanas
ēku. Balti ķieģeļi bija sava
laika liecinieki, krāsaini –
jauno laiku iezīme. Bet ir
labi – krāsas, to toņi ir gaumīgi saskaņoti, tie ir Ciblas
novada toņi, kas ir redzami
visā pašvaldības simbolikā.
Tiesa, ventilācijas šahtas un
iekārtas it kā apgrūtina ēku,
bet svaigs gaiss visās telpās
ir tik svarīgs, kad rit mācību process! Un neaizmirsīsim projekta galveno mērķi
– energoefektivitātes celšana ir nodrošināta ar visu
veikto darbu kompleksu,
arī siltinātām sienām un
krāsainu paneļu segumu.
Saskaņā ar projekta nosacījumiem – ēkā jāsaglabā
vidusskola turpmākos 5
gadus: līdz 2020. gadam.
Savukārt renovācijas darbiem ir dota 7 gadu garantija, tas nozīmē – atklājoties
kādiem būvniecības defektiem, būvfirmai tie jānovērš
par saviem līdzekļiem, kas
ir papildus ieguvums.
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Dotētās darbavietas –
tikai 16 skolēniem

Tikšanās ar novadnieku – pulkvedi Jāni Kononovu
8. maijā Ciblas vidusskolas vecākajām klasēm
mācību stundu vadīja šīs
skolas absolvents pulkvedis Jānis KONONOVS,
kurš nupat ir iecelts par
Viestura ordeņa komandieri.
Jānis Kononovs kā Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas Valsts robežsardzes valsts robežas
pilnvarotais tika apbalvots par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu valsts
robežas stiprināšanā un
ieguldījumu pozitīva Latvijas Republikas un
Valsts robežsardzes tēla
veidošanā sabiedrībā un
starptautiskā līmenī.
Tiekoties ar vidusskolniekiem, Jānis Kononovs stāstīja par savu dzīves pieredzi
un mudināja jauniešus mācīties un attīstīt savas spējas, apzinoties – kāpēc tiek
veikta viena vai otra izvēle,
kāpēc un kā labāk veikt
savu darbu un pienākumus.
J. Kononovs aicināja
jauniešus uz sarunu, ievadot to ar jautājumiem un
tādējādi rosinot ieklausīties
un domāt līdzi.
Jaunieši tika aicināti apzināties, ka Latvijas tautai ir
gods un tiesības dzīvot pašai savā valstī (daudzām
pasaules tautām šādas iespējas nav), kas ir suverēna, demokrātiska un neatkarīga, lai arī platības un
cilvēku skaita ziņā neliela.
Ciblas vidusskolā Jānis
Kononovs ir ieguvis savu
pirmo – vidusskolas – izglītību. Un mācības te viņš
vērtē augstu, jo skola iemācījusi domāt un analizēt.
Šajā sakarā Kononovs
pievērsās šībrīža aktualitātei – tam, kādā veidā liela
valsts cenšas ietekmēt mazāku valsti informatīvā
laukā, izmantojot arī hibrīdkara metodes. Savās

Pulkvedis Jānis Kononovs, Ciblas vidusskolas
absolvents, skolēnus mudināja apzināties mērķus.
darba gaitās pulkvedis Kononovs ir ievērojis, ka liela
daļa Latvijas pierobežas
iedzīvotāju esot noskaņoti
sakāvnieciski, pesimistiski,
jo izvēlējušies informatīvajā jomā vieglāko ceļu –
skatīties tādus televīzijas
kanālus, kas lietas pasniedz
pārsvarā vienpusēji, košā
iesaiņojumā un izsakoties
īsām frāzēm (balts ir balts).
– Šādā veidā pasniegtā
informācijas masa aicina
nedomāt, bet ticēt uz vārda,
– apgalvoja J.Kononovs, –
bet mums katram pašam ir
jādomā un jāanalizē, un
jāmeklē atbildes uz jautājumiem. J. Kononovs akcentēja, ka skola ir tā vieta, kur
dotas iespējas izteikt savu
viedokli, un aicināja jēgpilni skatīt apkārt notiekošo
un: – Turēt sevi virs tā
līmeņa, kas mūs cenšas
pārpludināt.

Izaugsme – meklējot
atbildes
Jaunībā cilvēks sevi meklē dažādās izpausmēs, sev
patīkamās nodarbēs. Jānis
Kononovs vēl vidusskolas
gados Ciblā – caur mūziku.
Un tad: – Es uzgāja lietas,
par ko oficiāli skolā klusēja: trimdas latviešu grupas
„Čikāgas piecīši”, „Trīs no
Pārdaugavas”, Ilmārs Dze-
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nis, Larisa Mondrusa. Un
man radās jautājumi – kāpēc viņi nedzīvo Latvijā,
kas arī tolaik bija definēta
kā valsts, tikai PSRS sastāvā. Kāpēc viņu dziesmās ir
tik sāpīgi teksti par zaudētu
dzimteni? Meklējot atbildes
uz šādiem jautājumiem,
nākusi izpratne, ka ne viss
ir tā, kā cenšas pasniegt
obligātajās politinformācijas stundās.
Sekojis dienests PSRS
armijā, kur pieredzēts totālas pārvaldības modelis un
sajūta, ka esi tikai skrūvīte
mehānismā ne personība, ar
kuru būtu jārēķinās, bet
kuru var necienīt un neievērot. 80-to gadu beigās
Atmodas procesos aktīvi
iesaistījies arī Jānis Kononovs. Būdams tagadējās
Rīgas Tehniskās universitātes students, viņš darbojies
gan Pilsoņu kongresā, gan
Latvijas Tautas frontē.
Pēc augstskolas absolvēšanas īsu laiku Jānis Kononovs strādājis arī par skolotāju Ciblas vidusskolā, pasniedzot informātiku un
Latvijas vēsturi. Kopā ar
citiem ciblāniešiem viņš
devās uz barikādēm Rīgā,
Zaķusalā, apliecinot gatavību aizstāvēt Latvijas neatkarību.
(Turpinājums 4.lpp.)

Jau informējām, ka Ciblas
novada pašvaldība šogad ir
iesaistījusies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā* –
tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20
gadiem, kuru deklarētā un
faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas
novadā.
Pašvaldība bija gatava I
kārtā dotēt 15 skolēnu darbavietas, II kārtā – 10 darbavietas. Līdz 8. maijam (un
pat nedaudz ilgāk) tika gaidīti pieteikumi no uzņēmējiem. Taču ir pieteicies
tikai viens darba devējs –
biedrība "Darba un kultūras
centrs Līdumnieki", kas plāno nodarbināt 4 jauniešus 4
stundas dienā. Piedāvātais
darbs – labiekārtošanas
strādnieks.
Pašvaldība jūnijā nodarbinās 3 jauniešus no daudzbērnu ģimenēm, pa vienam
skolēnam Pušmucovā, Ciblā,
Blontos, bet jūlijā tiks nodarbināti 6 un augustā 3 skolēni. NVA piešķīra papildus
vēl 2 darbavietas.
Tas nozīmē, ka šovasar kopumā tikai 16 novada jauniešiem būs iespēja strādāt
dotētās darba vietās.
Informē pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte Romanovska
* Domes sēdē 23. aprīlī ir
pieņemti Noteikumi nodarbības
pasākumiem vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs
(skat. www.ciblasnovads.lv)

Aktuālākais par
Ciblas vidusskolu
—
www.draugiem.lv
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Ieplānots ap 20 ceļa
posmu remonts
(Sākums 2. lpp.)

Patlaban top iepirkuma dokumentācija caurteku remonta
darbiem un tiks izsludināts
iepirkums par 3 caurteku nomaiņu (2 Ciblas pagastā un 1
Blontu pagastā).
No autoceļa fonda tiek apmaksāta arī krūmu un koku
izgriešana autoceļu nodalījuma
joslā.
Skatīsimies, cik daudz naudas tiks iztērēts vasaras periodā
ceļu seguma atjaunošanai un
remontdarbiem, tad rudens
pusē lemsim, vai varam iegādāties otru smilts kaisītāju.

Piedalīsimies
konkursā
„Sakoptākā sēta”!
Arī šogad notiek konkurss
„Ciblas novada Sakoptākā
sēta”. Tajā var piedalīties
ikviens Ciblas novada māju
īpašnieks, nomnieks vai
apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi un
iestādes
(izņemot – pagājušā gada
konkursa uzvarētāji).
Konkursā tiek noteiktas
šādas nominācijas:

Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;

Sakoptākā lauku sēta;
Sakoptākais uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam –
līdz 12. jūnijam.
Pieteikt dalībniekus var arī
jebkurš līdzcilvēks, kas ir
pamanījis kādai nominācijai
cienīgu pretendentu (saskaņojot ar to).
Objektu vērtēšana notiks
no 15. līdz 26. jūnijam.
Konkursa uzvarētāji tiks
apbalvoti Ciblas novada
svētku noslēguma pasākumā 4. jūlijā. Konkursa finansēšanas kopējais fonds –
līdz 400 eiro.
Plašāka informācija – nolikumā, kas publicēts pašvaldības
mājas
lapā
(www.ciblasnovads.lv) un
iepriekšējā „Ciblas Novada
Ziņas” numurā.
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Tikšanās ar novadnieku – pulkvedi Jāni Kononovu
(Sākums 3. lpp.)

Dienesta ceļš
Kad pēc 1991. gada
augusta puča sāka veidoties
Zemessardze, arī Jānis Kononovs aktīvi iesaistījās šinī
procesā, sākot izveidot zemessargu vadu Ciblas pagastā. Sākās arī militārās
izglītības periods, kad J.
Kononovs dažādos kursos
un mācību iestādēs guva
specifiskas zināšanas. 7
gadus viņš bija Ludzas 32.
Zemessardzes bataljona
komandieris. Jānis Kononovs šai periodā ir īstenojis
savu sapni – izveidojis metu un aprakstu bataljona
karogam un goda zīmei –
krustam. Tas ir vienīgais
Latvijas militārās vienības
karogs, kurā ir vārdi latgaliešu valodā. Karogā ir ierakstīta daļa no pirmskara
Latvijas armijas 9. Rēzeknes kājnieku pulka devīzes
„ Sorgoj Latviju!”. Pulkvedim Kononovam ir saviļņojoši to redzēt militārajās
parādēs.
Divus gadus Jānis Kononovs bija LR Zemessardzes
komandieris. Tad uzsācis
dienesta gaitas Valsts robežsardzē, 2 gadus bijis
Rēzeknes robežsargu skolas
priekšnieks. Pēdējos 13
gadus valdības uzdevumā
viņš risina „mazās diplomātijas” jautājumus uz Latvijas – Krievijas valsts robežas. Pulkvedis Jānis Kononovs ir valdības nozīmēts
LR Pilnvarotais robežas
pārstāvis uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas. Ar
šādu pilnvaroto personu
starpniecību, tām sadarbojoties, uz robežas tiek rasti
risinājumi dažādās problēmās, incidentos. Šobrīd
galvenais veicamais uzdevums uz abu mūsu valstu
robežas – demarkācija.
2007. gadā Latvijas Republika un Krievijas Federācija
parakstīja robežlīgumu,

2009. gadā valsts robežas
līnijas apzīmēšanai dabā
aktīvi sāka darbu Latvijas
un Krievijas kopīgā demarkācijas komisija, kuras loceklis ir arī J. Kononovs. Šo
5 gadu laikā ir sagatavota
visa nepieciešamā normatīvā bāze, dabā veikts milzīgs
praktisko darbu apjoms, kā
rezultātā pagājušā gada
beigās jau bija uzstādītas
645 robežzīmes.
Puses
strādā pie demarkācijas
noslēguma dokumentu sagatavošanas, lai tuvāko
pāris gadu laikā abu valstu
valdībām būtu iespēja parakstīt Robežas režīma līgumu.

Par militāro karjeru
Atbildot uz jautājumiem,
pulkvedis Kononovs plašāk
pieskārās izglītībai militārajā jomā, zīmējot ar krītu uz
tāfeles apli ar sektoriem un
izskaidrojot šāda principa
priekšrocības pie konkrētas
militārās profesijas izvēles
un ceļa tās iegūšanai. Piemēram, kādas rakstura īpašības un prasības pret sevi
jāizvirza, sākumā apgūstot
minimālo karavīra kursu un
vēlāk papildinot to ar konkrētās jomas profesionālām
iemaņām.
J.Kononovs raksturoja
šādas izglītības ieguves
perspektīvas un lietderību
turpmākajā dienesta gaitā,
militārpersonai iegūstot
dienesta pakāpes un virzoties pa karjeras kāpnēm.
Liela nozīme ir valodu zināšanām.

Vidusskolā jāiemācās
domāt
– Vienmēr es, Jānis Kononovs, Ciblas iedzimtais,
esmu centies domāt, nevis
akli pakļauties notikumu
gaitai, un esmu nepārtraukti
uzdevis sev jautājumu:
„Kāpēc tas notiek?”. Ja
vērtē cilvēkus un notikumus
caur šo prizmu, dzīves process ir grūtāks, nekā akli

paklausot kādam, bet atbilde un gūtās atziņas ir simtkārt vērtīgākas.
Un, lai pareizi saprastu,
kāpēc viss notiek tā, jūs
esat skolā. Te esot, mācieties domāt! Ikdienā apgūstiet to, ko jums dāsni sniedz
pedagogi! Esmu šo procesu
novērtējis un aicinu jūs to
novērtēt. Kad mēs nedomājam, mēs esam vienkārši,
parupjā militārā leksikā
runājot, „lielgabalu gaļa”,
ko kāds savās interesēs var
izmantot un likt darīt ko
tādu, par ko man pašam nav
pārliecības, ka tas ir pareizi.
Vidusskolas gadi ir periods, kad jums intensīvi jādomā, jāsalīdzina, jāuzklausa pieredzējuši cilvēki un
visu laiku jāprasa sev: „Ko
es gribu sasniegt?”. Svarīgi
izvēli veikt nosacītā „miera
periodā”, kad vēl netiek
pieprasīta pilna atbildība.
Domāt par sevi, par procesiem sev apkārt. Nodarbiniet savas smadzenes intensīvāk!
Galvenais – izvairīties no
nolemtības sajūtas. Jā –
radusies problēma. Jā –
būs grūti, pat neiespējami to
atrisināt. Nemaz tā nebūs!
Sāc darīt! Ar mazāko! Sāc
ar sevi! Un ja mēs redzam,
ka dzīvē kādas lietas notiek
nepareizi, atkārtoju – mēs
dzīvojam brīvā valstī.
Mums ir pilsoņu tiesības un
arī pilsoņu pienākums labot
nejēdzības – sākot ar sevi
(piemēram, nesēsties pie
stūres alkohola reibumā, ko,
domājams, vidusskolas
gados daļa jau ir mēģinājusi). No mazākas atbildības
ejam uz lielāku.
Attiecībā uz izglītību –
jādomā, ko dari, kāpēc un
kā labāk izdarīt. Tu esi vajadzīgs sabiedrībai, kad domā, nevis krīti izmisumā,
kad esi dzīvs, ne vienaldzīgs, kad neesi ļauns, jo no
sevis neaizbēgsi, vienmēr
zināsi, ka esi darījis ļaunu
un tas velkas līdzi…
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Antoņinai Tripānei — 85!
Maijā septiņi Ciblas novada pašvaldībā dzīvesvietu
deklarējuši iedzīvotāji atzīmēja nozīmīgas jubilejas.
14. maijā 85 gadi apritēja
Antoņinai TRIPĀNEI. Vairākus gadu desmitus viņa
dzīvo Ļahu sādžā, ceļa Pušmucova – Mežernieki tuvumā. Tagad dienas aizrit visai
vientulīgi, jo vīrs Alfons un
dēls Jāzeps jau kapu kalnā,
bet vecākais dēls Ēriks dzīvo Rīgā. Antoņinai ir arī
vairāki mazbērni. Biežākie
ciemiņi ir abi dēla Jāzepa

bērni.
Antoņinas (tolaik Visockas) bērnība un jaunība
pirms kāzām ar Alfonu aizritēja Zvirgzdenes pusē.
Bijusi pastniece.
Darba gaitas Pušmucovā
bija saistītas ar lopkopību,
strādājusi tuvējā fermā, bijusi, protams, saimniecība
arī mājās.
Tolaik dzīvei laukos bijis
cits ritms — dzīvāks, jo
sādžas bija cilvēku pilnas.
Nu, Pušmucovā ieradusies,
Antoņina reti satiek kādu no

Informē LLKC

LAD atbildes par tiešajiem maksājumiem
Pašvaldības mājas lapā ir atrodamas LAD atbildes uz
jautājumiem par tiešajiem maksājumiem (de minimis
un tiesvedība) no pēdējās tikšanās reizes ar lauksaimniecības organizācijām.
Adrese LAD mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/files/
lauks_jautajumi_14052015_zali.pdf

LAD — par pieteikšanās kārtām
LAD šī brīža prognoze par 2015. gada pieteikšanās
kārtām (tā gan vēl var mainīties) ir šāda:
* Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un meliorācija – izsludinās maija beigās, projektu iesniegšana no jūnija beigām līdz jūlija beigām.
* Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – izsludinās jūnija vidū, projektu iesniegšana
no jūlija vidus līdz augusta vidum.
* Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai – izsludinās jūnija vidū, būs divi mēneši laika projektu sagatavošanai, projektu iesniegšana no augusta vidus līdz septembra vidum.
* Mežu pasākumiem – projektu pieņemšana oktobrī.
* IMA - ieguldījumu lauksaimniecībā, pārstrāde, meliorācija – izsludinās oktobra sākumā, projektu iesniegšana
novembrī.
* Pasākums "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"
– sākot ar jūliju līdz gada beigām.
Informē Agris Trukšāns,
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
(tālr.: +371 28612349.
E-pasts: agris.truksans@llkc.lv www.llkc.lv)

paziņām,
bet par
katru tad
ir īpašs
prieks.
Vientulīgās
dienas
un garie
vakari
paiet,
skatoties
televīziju, klausoties radio
un pārcilājot atmiņas par
mūžā pieredzēto. Saņemot
apsveikumu no pašvaldības,

jubilāre nesūrojas par dzīvi,
valodā un acīs dzirkstī humors, un solis vēl ir itin
veikls.

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem – ar
samazinātu nodokļa likmi
No šī gada 10. aprīļa līdz
1. jūnijam Lauku atbalsta
dienestā (LAD) tiek pieņemti iesniegumi marķētas
tādas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. To var prasīt
lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2015./2016.
saimnieciskajam gadam.
2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības
produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto
traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža
vai purva zemes apstrādei,
kurā kultivē dzērvenes vai
mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
Marķēto dīzeļdegvielu,
kurai piemērota samazinātā
akcīzes nodokļa likme, var
saņemt lauksaimniecības
produkcijas ražotājs par to
vienotā platību maksājuma
saņemšanai deklarēto un
apstiprināto hektāru skaitu
vai pieteikto zemes hektāru
skaitu zem zivju dīķiem, par
kuriem ieņēmumi no lauk-

saimnieciskās ražošanas vai
akvakultūras produkcijas
ražošanas ir vismaz 285 euro
no ha, neieskaitot saņemto
valsts un ES atbalstu.
Ja kopējie ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas
vai akvakultūras produkcijas
ražošanas nesasniedz iepriekš minētos 285 eiro,
dīzeļdegvielu aprēķina par
zemes platību, kur ieņēmumi
ir vismaz 285 eiro no ha.
Ir noteikti šādi apjomi pa
nozarēm:
augkopība – 100 l/ha;
augļkopība, ogulāji un
dārzkopība – 130 l/ha;
zālāju platības – 130 l/ha;
zālāju platības dzīvnieku
barības primāram ražotājam
– 60 l/ha;
zeme zem zivju dīķiem –
60 l/ha;
citas kultūras un platības,
kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai – 60 l/
ha.
Aizpildītu un parakstītu
iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldēs
(RLP) vai centrālajā aparātā
(CA), kā arī sūtīt pa pastu,
vai iesniegt elektroniski.
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Ezersalas internātpamatskolā aizritējis

Ciblas dārziņa bērniem — dažādas aktivitātes

ražīgs mācību gads

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi šajā mācību gadā apmeklēja 32 bērni. Dārziņā ir divas grupiņas. Vienā no tām
strādā skolotājas Marija Onukrāne un Elza Abramāne, skolotāju palīgs – Ingrīda Rauzāne, otrā grupiņā – Dita Miklucāne
un Rita Kozlovska, palīgs – Iveta Kalvāne.
Šogad dārziņu absolvē tikai četri bērni: Intars Andžāns,
Lāsma Leicāne, Rūta Rutka un Rihards Gucāns. Izlaiduma
sarīkojums notiks ceturtdien, 28.maijā.
Katru mēnesi Ciblas dārziņā pedagogi rīko dažādus svētku
sarīkojumus vai pasākumus. Šomēnes, protams, nozīmīgākais
ir izlaidums, bet visiem ļoti mīļa bija arī Mātes diena. Par to
un ekskursiju stāsta PII direktore Valentīna RIVČA.

Andrejs TEREŠKO,
Ezersalas internātpamatskolas direktors
Atkal viens mācību gads ir
pagājis. Tas šogad Ezersalas
internātpamatskolai bija pārbaudījumu un pārmaiņu
laiks. Izglītības iestādē mācību gada laikā paveikts milzīgs darbs – par jaunu licencētas un akreditētas 2 speciālās pamatizglītības un 3 profesionālās
pamatizglītības
programmas, akreditēta izglītības iestāde uz 6 gadiem,
nomainīts skolas nosaukums
un adrese, pārstrādāta, izstrādāta un sakārtota skolas dokumentācija (izglītības iestādes nolikums, reglamenti,
kārtības u. c.).
Neskatoties uz to, ka izglītojamo skaits nav liels, izglītības iestādē sekmīgi notiek
dažādi pasākumi, izglītojamie piedalās arī novada un
valsts līmeņa mākslinieciskās
pašdarbības un sporta pasākumos, vizuālās mākslas
olimpiādēs un konkursos, kur
tiek iegūtas arī godalgotas
vietas.
Izglītības iestādē šogad tika
ieviestas jaunas tradīcijas.
Pirmo reizi notika Latgales
zonas speciālo internātpamatskolu šautriņu mešanas sacensības, kuru organizētājs ir
Ezersalas internātpamatskolas sporta skolotājs Vjačeslavs Vinokurovs.
Šajā mācību gadā izglītības
iestādē tika sarīkots Gada
noslēguma pasākums, kurā
godināti un apbalvoti labākie
skolotāji, izvēlēts Gada skolotājs. Gada skolotāja titulu
šogad dalīja divas pedagoģes,
kuras saņēma gan no pedagogu, gan no administrācijas
vislielāko punktu skaitu, kurš
abām bija vienāds. Tās ir
Sanita Reinika un Inga Sidarāne. Atzinības rakstu par
ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā saņēma skolotāja Vita Augustova.
Labākie skolotāji saņēma

pateicības – Nadežda Maksimova, Ivars Novožilovs, Ivita Birnka, Ērika Naruševica,
Svetlana Stukāne, Ņina Terentjeva, Irēna Borhova, Inga
Sidarāne, Sanita Reinika,
Vjačeslavs Vinokurovs, Valentīna Nikolajeva.
Pateicības saņēma arī tehniskie darbinieki – Aina Zbitkovska un Janīna Patmalniece.
Par aktīvu sadarbību ar
izglītības iestādi pateicības
tika pasniegtas izglītojamo
vecākiem un aizbildņiem. Arī
skolas radošākie un aktīvākie
izglītojamie saņēma pateicības 4 nominācijās.
Par to, ka izglītības iestādē
darbs rit pilnā sparā, liecināja
izglītojamo
sagatavotie
priekšnesumi, radošo darbu
izstāde.
Tieši šajā mācību gadā liela
uzmanība izglītības iestādē
tika pievērsta mācību un metodiskā materiāla izstrādei –
pārbaudes darbu, darba lapu,
uzskates, izdales materiāla
izveidei. Par to, ka pedagogi
radoši un sekmīgi ir pastrādājuši gada garumā, liecināja
Gada noslēguma pasākumā
izveidotā pedagogu izstrādāto mācību un metodisko līdzekļu izstāde, kur izglītojamo vecāki varēja iepazīties ar
to materiālu, kas tiek piedāvāts audzēkņiem, lai viņi
vieglāk varētu apgūt mācību
vielu.
Izglītības iestādei lielu atbalstu sniedz sponsori – SIA
Ludzas
maiznīca,
SIA
NB@BV Transport, Rīgas
Ziemeļvalstu ģimnāzija, Bāreņu biedrība, Latvijas Bērnu
bāreņu fonds.
Pateicoties viņiem, izglītības iestāde saņem dāvanas
dažādos svētkos, tiek papildināts bibliotēkas fonds. Sponsori apgādā mūs arī ar rotaļlietām, mācību līdzekļiem,
galda spēlēm, celtniecības
materiālu no „Depo.”
(Turpinājums 7. lpp.)

Pavasaris atnācis ar saulīti,
putnu čivināšanu, krāsainiem
un smaržojošiem ziediem,
dzīvespriecīgu noskaņojumu
un skaistiem svētkiem – Mātes dienu. Ciblas PII 7. maijā
notika īpaša svētku pēcpusdiena, kura bija veltīta māmi-

ņām un vecmāmiņām. Skolotājas teica pirmos sirsnīgos
ievadvārdus, un turpinājumā
bērni apsveica savas māmiņas un vecmāmiņas svētkos
ar dāvanām, dziesmām, dzejoļiem un aicināja nodejot
kopīgu danci.

13. maijā Ciblas PII bērni brauca ekskursijā uz Ludzu.
Viņi ciemojās Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē, te
visvairāk patika lielie helihopteri un gudrie, paklausīgi suņi.
Savukārt Ludzas novadpētniecības muzejā
bērnus gaidīja
interesanta saruna ar Meža māti.
Bērni šādi iepazinās ar mūsu pļavu un mežu iemītniekiem.
Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde strādās līdz 30. jūnijam. Jūlijs būs atvaļinājumu un remonta laiks.
Bērnus Ciblas dārziņā uzņemsim jau no 17. augusta.
Lūdzu vecākus, kuri vedīs bērnus uz mūsu PII nākamajā
mācību gadā, pieteikt viņus savlaicīgi – līdz 22. augustam.
Novēlu visiem bērniem, vecākiem, skolotājiem izbaudīt
vasaru, atpūsties — sauļoties un peldēties, ēst saldējumu,
zemenes, gulēt zālē un lūkoties mākoņos, ķert tauriņus, izlasīt
kādu skaistu grāmatu, lai rudenī ar jauniem spēkiem varētu
doties uz savu bērnudārzu, skolu un darbu! — novēl V. Rivča.
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Blontos – Ģimenes sporta diena

Piektdien, 22. maijā, Blontu PII notika Ģimenes sporta diena. To ar dārziņa pedagogu atbalstu rīkoja bērnu
vecāki (organizēja un finansēja), atzīmējot maija vidū
visā pasaulē svinēto Starptautisko ģimenes dienu.
Jau no nedēļas sākuma bērni gaidīja piepūšamās atrakcijas. Bet bija arī citas atrakcijas – mazākie izmantoja slidkalniņu, lielākie skrēja stafetē, tika ietītas "mūmijas" un
pūsti "putu tārpi". Pēc aktīvās daļas visi cienājās ar ugunskurā ceptām desām un kartupeļiem. Jācer, ka šāds pasākums kļūs par dārziņa tradīciju un nākamgad jau kuplākā
pulkā un ar lielāku atsaucību.

Blontu bērnudārzu absolvē 10 audzēkņi
Gunta STOLERE,
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītāja
Šogad mūsu iestādi apmeklēja 43 bērni. Darbojās
trīs grupiņas dažādu vecumu bērniem. Ar mazākajiem (līdz 3 gadiem) strādāja pedagoģe Tonija Kuzmina, pedagoga palīgs Dzintra
Repša. Ar vidējā vecuma (3
- 4 gadi) – Ingrīda Lubāne,
pedagoga palīgs Tatjana
Žeikare. Vecākās grupiņas
bērnus (5 – 6 gadi) skolas
gaitām gatavoja pedagoģe
Anita Grahoļska, audzinātāja palīgs – Marija Aleksandrova.
Šis mācību gads mums ir
bijis jauks ar to, ka kopīgi
ar vecāku padomi izdevās
sarīkot daudzus skaistus
svētkus un arī braucienus
uz koncertiem un teātra
izrādēm. Bērni mācījušies
paši dziedāt, dejot, deklamēt, strādāt ar krāsām un
papīru, ar plastilīnu un citiem materiāliem, tādējādi
veicināta viņu vispusīga
attīstība.

Liels atvieglojums ģimenēm bija Ciblas novada
pašvaldības deputātu lēmums atbrīvot no maksas
par ēdināšanu visus bērnus.
Aizvadījām pirmo ziemu
renovētajās iestādes telpās,
bija ērti un silti. Pašvaldība
lutina ģimenes un bērnus,
nodrošinot to pārvadāšanu
ar autobusiem līdz dārziņam un atpakaļ uz mājām.
Ar prieku, bet arī ar vieglām skumjām sirdī, mēs šo
piektdien, 29. maijā, svinam izlaidumu. No bērnudārza atvadīsies desmit tā
audzēkņi: Aija Puisāne,
Veronika Zaščirinska, Raitis Fedotovs, Žans Kaspars
Savickis, Krišs Tutans,
Jūlija Narnicka, Sindija
Elizabete Kaniševska, Agnese Rudzīte, Ritvars Stabrovskis un Dmitrijs Goļikovs. Gandrīz visi audzēkņi
turpinās skolas gaitas sava
novada skolās. Mēs, kas
šos 10 bērnus esam audzinājuši kopš viņu pirmajiem
soļiem, novēlam tiem sekmes mācībās un labu vese-

Ezersalas internātlību.
Vasaras mēnešos bērnudārzs strādās pēc šāda grafika: no 1. jūnija līdz 17.
jūlijam tas būs slēgts. Savus audzēkņus gaidīsim 20.
jūlijā, kad dārziņš atsāks
darbu ar pilnu slodzi.
Gaidīsim arī jaunus
audzēkņus. Tos vēlams
pieteikt laicīgi – līdz 21.
augustam, lai jauno
2015./2016. mācību gadu
varam sākt ar pilnībā nokomplektētām grupām.
Vēršam bērnu vecāku
uzmanību uz to, ka par bērnu uzturēšanos Ciblas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs nav jāmaksā. Ir
nodrošināta gan pilna izglītības programma, gan labs
uzturs un sadzīviskas ērtības – viss, lai bērni vispusīgi attīstītos un sagatavotos
mācībām skolā.
Pirmsskolas izglītības
iestādes darbinieku kolektīvs vēl bērniem un viņu
vecākiem siltu un patīkamiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!

pamatskolā aizritējis
ražīgs mācību gads
(Sākums 6. lpp.)

Ciblas novada pašvaldība
atbalsta izglītības iestādi
saimnieciskos un juridiskos
jautājumos.
Pašlaik izglītības iestāde
gatavojas mācību gada noslēgumam – priekšā vēl kvalifikācijas eksāmeni profesionālās pamatizglītības 3.
kursa beidzējiem – konditora
un galdnieka palīgiem, kā arī
izlaidums.
Mēs ceram, ka arī turpmāk
Ezersalas internātpamatskola
pastāvēs un aktīvi darbosies,
jo mēs varam palīdzēt izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iegūt viņu spējām un
veselības stāvoklim atbilstošu izglītību, iemācīt sociālās
prasmes, kuras būs viņiem
nepieciešamas turpmākajā
dzīvē, iekļaujoties sabiedrībā.
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Ģimeņu diena Līdumniekos
Jau piekto gadu Līdumniekos viena diena maija
vidū ir veltīta jaukam ģimeņu pasākumam – Ģimenes
dienai. Vienmēr te ir notikušas arī sporta spēles. Šogad
uz 5 gadu jubileju tika aicinātas ģimeņu komandas no
visiem novada pagastiem.
Diemžēl pasākumu atbalstīja tikai Blontu un Ciblas
pagasts. Pasākumā piedalījās 8 komandas, katrā – pa 5
dalībnieki: „Mumi-ni”,
„Noslēpumu kambaris”,
„Strela”, „Tīrulīši”, „Grunduļi”, „Spēks”, „Ašie, brašie”, „Freken Boka”.
Visus dalībniekus sveica
Ciblas novada izpilddirektore Ināra Sprudzāne.
Bija organizētas dažādas
sportiskas aktivitātes, bet
visinteresantākā un sarežģītākā bija stafete, kurā startēja visa komanda. Tā notika
bērnu un jauniešu brīvā
laika aktīvai pavadīšanai
ierīkotajā laukumā (bied-

rības “Darba un kultūras
centrs Līdumnieki“ un tā
vadītāja Igora Zabiļevska
realizēts projekts).
Svētku dalībniekiem bija
pieejama kafija un tēja, noslēgumā – garšīga bukstiņzupa (paldies Vaļai un Anitai Zabiļevskām).
Visām komandām tika pasniegtas skaistas medaļas.
Visrezultātīvākās bija komandas „Mumini”, „Noslēpumu kambaris” un „Tīrulīši”. Pārējās saņēma dažādas nominācijas.
Pasākumu organizēja Ciblas novada pašvaldības speciālisti: Ineta Miklucāne
(Sporta organizatore), Antoņina Hindogina (Ciblas pagasta sociālā darbiniece),
Irēna Pavlova (Līdumnieku
bibliotēkas vadītāja), Ēriks
Pavlovs (Tūrisma un kultūras organizators), kā arī
biedrība “Darba un kultūras
centrs Līdumnieki“ un tās
vadītājs Igors Zabiļevskis.

Blontu TN ansamblim “Lāses” - 2. pakāpes diploms

Blontu bibliotēkā — par
latvju rakstiem
4. jūnijā plkst. 14.00
Ināra Mikijanska —Jakupāne
vadīs lekciju par
latviešu rakstu zīmēm un
to pielietojumu mūsdienās.
Līdz 8. jūnijam — literatūras
izstāde “Mans latvju raksts”.

10. maijā Blontu TN sieviešu vokālais ansamblis "Lāses" (vad. Jana Barkāne)
piedalījās starpnovadu vokālo ansambļu festivālā "Bolss" Kārsavas novada Mežvidos.
Piedalījās 12 kolektīvi no Ciblas, Kārsavas un Ludzas novada. Šis konkurss notiek katru,
tas līdzvērtīgs skatei, jo žūrija vērtē kolektīvu līmeni un vadītāju darbu, kas nodrošina
mērķdotāciju.
Dalībai konkursā apvienojās faktiski divi Janas Barkānes vadīti kolektīvi: “Lāses”un jauniešu ansamblis “Lāsītes”. Repertuārā bija tautasdziesma “Dancot gāju ar meitām’i” acapella
(bez muzikālā pavadījuma) un Džona Ruttera korallis “The Lord Bless You and Keep
You” (koncertmeistare Jana Barkāne, klavieres). Mūsu “Lāses” ieguva 2. pakāpes diplomu.

1. jūnijā, plkst. 13.00
pie Felicianovas bibliotēkas –
Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai
veltīts pasākums.
Programmā: svētku skrējiens,
zīmēšana uz asfalta, sportošana,
vizināšanās ar zirgiem.
Svētkus organizē bibliotēkas
vadītāja Lilita Šendo un pašvaldības
sporta organizatore Ineta Miklucāne.

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.

