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30. martā plkst. 19:00
Blontu Tautas namā
notiks pasākums
„Ciblas novada
uzņēmējs 2018”.
Svētku muzikālais
noformējums - grupa
„Aimari”.
Aicinām savlaicīgi
pieteikties dalībai
pasākumā,
zvanot pašvaldības
lauksaimniecības
konsultantiem
Marinai Barkānei (tālrunis
26403122) un
Agrim Trukšānam (tālrunis
28612349).

Ik gadu februārī
Ciblas novada
pašvaldībā tiek
sagatavoti un izsūtīti
Nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN)
paziņojumi un zemes
nomas rēķini.
Arī šogad tiem, kas
zemi nomā no
pašvaldības, būs divi
rēķini: viens par
Nekustamā īpašuma
nodokli, otrs – par
zemes nomas maksu.
Par zemes nomas rēķiniem
Aprēķini par pašvaldības zemes nomu
sagatavoti 423 nomas līgumiem.
Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina
apmaksas termiņš ir 15.11.2019. Ja
maksājums nav veikts noteiktajā termiņā,
tiek rēķināta kavējuma nauda. Vairākām
personām
nomas
rēķinā
parādās
kavējuma nauda. Lūdzam ņemt vērā, ka
kavējuma summa ir naudas summa uz
rēķina sastādīšanas brīdi.
Maksājot nomas maksu, ir jānorāda
rēķina numurs vai personas dati.
Šo nosacījumu īpaši svarīgi ievērot, ja
maksājums tiek veikts par citai personai
piederošu vai nomā esošu īpašumu.
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā var
būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet
arī sniegts atgādinājums par nomas
līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies
šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem
kadastra numura ir ierakstīts datums – tas
ir zemes vienības nomas līguma beigu
termiņš 2019. gadā.
Šādu atgādinājumu ieviesām, lai
nomniekam atgādinātu par nepieciešamību savlaicīgi vērsties pašvaldībā ar
iesniegumu par zemes nomas līguma
pagarināšanu. Aicinām rūpīgi iepazīties
ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma nebūs. Ja nomnieks savlaicīgi
neizmantos savas tiesības pagarināt
līgumu, zemes vienību pašvaldība varēs
piedāvāt nomā citām personām.

Par NĪN maksāšanu
Kopumā novadā ir vairāk kā 3400
īpašumi, kuru īpašniekiem izsūtīti
maksāšanas paziņojumi.
NĪN termiņi šogad: 01.04.2019.;
15.05.2019.; 15.08.2019.; 15.11.2019.
Šī gada jauninājums: daudzi nodokļa
maksātāji, kuriem ir vairāki īpašumi
Ciblas novadā, ir saņēmuši vienu NĪN
maksāšanas paziņojumu par visiem
īpašumiem. Šāds jauninājums ļauj samazināt papīra daudzumu, kas tiek izlietots
paziņojumu drukāšanai, jo joprojām vairāk kā 60% paziņojumu sūtām pa pastu.
Informācija ir nosūtīta uz pagastu
pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā
arī Vienotajā valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā Blontos.
Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota
persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai)
nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu,
tās pienākums ir informēt pašvaldību.
Ikviens savus nodokļus var apskatīt,
izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un
apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā
arī daļa banku savās internetbankās.
Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma
paziņojuma numurs vai konta nr. un
īpašnieka dati. To īpaši svarīgi ievērot, ja
maksājums tiek veikts par citai personai
piederošu vai nomā esošu īpašumu.
(Raksta nobeigums 3. lpp.)
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Pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces
Ciblas novada pašvaldība 2019.
gada februārī visos pagastos rīkoja
sapulces iedzīvotājiem, lai informētu
par paveikto, par ieplānoto un
uzklausītu tautu. Šādas sanāksmes
tiek rīkotas regulāri – vismaz vienu
reizi gadā.
Visaktīvākie šoreiz bija pušmucovieši
– ieradās ap 20 iedzīvotāji, kā arī
pagasta pārvaldes un komunālā dienesta
speciālisti. Vismazākais iedzīvotāju
skaits bija sanāksmē Blontos – 3
iedzīvotājas un vietējā bērnudārza
vadītāja Gunta Stolere.
Pašvaldību sanāksmēs pārstāvēja
domes
priekšsēdētājs
Juris
Dombrovskis un katras pagastu
pārvaldes vadītājs, kā arī izpilddirektore
Ināra
Sprudzāne
(Blontos
un
Pušmucovā). Sanāksmē Pušmucovā
piedalījās arī deputāts Aldis Tihovskis.
Sanāksmēs tika pārrunāti visam
novadam aktuāli jautājumi, bet katrā
pagastā bija arī kāda tēma, kas citur
netika skarta, vai arī kādai tēmai
pievērsta lielāka uzmanība. Tā Blontos
plašāk tika skarts jautājums par
saimnieku nepieskatītiem suņiem un
pieklīdušiem bezsaimnieka kaķiem.
Savukārt Pušmucovā iedzīvotāji vairāk
pievērsās atkritumu apsaimniekošanas
jautājumiem.
Februāra vidū jau pabeigts darbs pie
pašvaldības budžeta, ieplānoti dažādi
darbi visās nozarēs un pagastos.
Budžets sagatavots apstiprināšanai
domes sēdē, tas notiks, tiklīdz būs
apstiprināts valsts budžets. Tomēr
domes
priekšsēdētājs
sapulcēs
apliecināja, ka pašvaldība nodrošinās
pakalpojumus un pabalstus līdzšinējā
apmērā, kā arī aicināja cilvēkus izteikt
domas par to, kādi darbi noteikti būtu
veicami šī gada laikā pagastos. Būtiski
ieteikumi neizskanēja, bet daudz bija
lūgumu veikt atsevišķus remontdarbus
daudzdzīvokļu mājās.
Domes vadība informēja, ka nav
gaidāmas izmaiņas pabalstu jomā, bet
stingrāk tiks skatīts to personu loks,
kam piešķir pabalstus. Un, piemēram,
uz pabalstiem mazas cerības ir personām, kas pastāvīgi nonāk atskurbtuvē.
Visās sanāksmēs J. Dombrovskis
aicināja runāt arī par gaidāmo
teritoriālo
reformu.
Pašvaldība
pašreizējā formā pastāvēs vēl divus

gadus, bet kā būs tālāk – tas šobrīd tiek nodošanu pašvaldības apsaimniekošanā.
lemts valdības līmenī.
Ja puse no iedzīvotājiem piekrīt, tad
starp mājas īpašniekiem un pašvaldību
tiek slēgts attiecīgs līgums, noteikta
Dzīvojamais fonds ciematos
Sanāksmē
Blontos
izvirzījās apsaimniekošanas maksa, un tad
jautājums par iespēju iegādāties vai iedzīvotāji var griezties pašvaldībā ar
noīrēt pašvaldības dzīvokli ciematā. lūgumu veikt kādus remontus mājā.
Izpilddirektore
Ināra
Sprudzāne Atsevišķas mājas ciematos šādu iespēju
paskaidroja, ka pašvaldībai Blontos ir izmantojušas.
Katrā sanāksmē bija runa arī par
brīvu dzīvokļu nav, bet ieteica rakstīt
iesniegumu pašvaldības Komunālajam konkrētiem remontiem mājās, šos
dienestam, kas, iespējams, varētu lūgumus izteica dzīvokļu īpašnieki vai
piedāvāt kādu variantu Felicianovā, kur īrnieki, kuri bija ieradušies uz tikšanos
tikai neliela daļa dzīvokļu ir privatizēti ar novada un pagasta vadību.
vai citādi nopirkti.
Reāli ciematos daudzi dzīvokļi stāv
Klaiņojošie suņi
tukši, bet tie kādam pieder. Daļai
Visos ciematos ik pa laikam
sakārtoti visi dokumenti un dzīvokļi jāsastopas ar klaiņojošiem suņiem.
ierakstīti zemesgrāmatā, daļai īpašuma Parasti visi zina, kam konkrētais
nostiprināšanas gaita ir ieilgusi, tomēr dzīvnieks pieder. Pašvaldība nepāršiem tukšajiem dzīvokļiem ir īpašnieki. traukti informē par nepieciešamību
Slikti ir tas, ka tukšo dzīvokļu īpašnieki ievērot mājdzīvnieku turēšanas nonerūpējas par to normālu uzturēšanu, teikumus, tomēr daži īpašnieki tos
neapkurina tos, līdz ar to visas mājas ļaunprātīgi ignorē. Blontu ciematā kāda
uzturēšana normālā stāvoklī ir ļoti allaž savā vaļā klaiņojoša suņa īpašapgrūtināta. Cilvēkiem, kas dzīvo mājā, nieki brīdināti vairākkārt, paiet laiks –
kur ir daudz tukšu un neapkurinātu un suns atkal klīst, esot atrāvies no
dzīvokļu, īpaši sarežģīta dzīvošana ir ķēdes. Arī bezsaimnieka kaķi rada
ziemā, kad aizsalst ūdensvads, un arī problēmas.
lietainā periodā, kad sāk tecēt jums.
Izpilddirektore I. Sprudzāne aicināja
Sanāksmē
Ciblā
kādas
mājas iedzīvotājus rakstiski informēt par
iedzīvotāji lūdza pagasta pārvaldi šādiem gadījumiem, tad pašvaldība
iesaistīties
problēmas
risināšanā, vērsīsies Valsts policijā vai iesaistīs
uzrunājot neapzinīgos tukšo dzīvokļu pašvaldības Administratīvo komisiju.
īpašniekus un aicinot arī viņus
Sanāksmē
Ciblā
pašvaldības
iesaistīties jumta remontā. Runa ir par Administratīvās komisijas priekšsēmāju, kur itin visi dzīvokļi pieder kādai dētājs Agris Trukšāns stingri noteica –
personai, bet ne pašvaldībai. Šādā šādas lietas tiks skatītas Administratīvās
situācijā iespējams vienīgi rīkot mājas komisijas sēdēs un tiks uzlikti reāli sodi
iedzīvotāju sanāksmi, lemjot par mājas klaiņojošo dzīvnieku īpašniekiem.
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Pagastos notikušas iedzīvotāju sapulces
Būtiski ir tas, ka arī pašvaldības
Administratīvās komisijas uzlikts sods
tiek fiksēts Sodu reģistrā. Un tas ir ļoti
nopietni. Sodu reģistrs ir valsts
informācijas sistēma, kuru lietojot tiek
nodrošināta
kriminālprocesam
un
administratīvās atbildības noteikšanai
nepieciešamās informācijas aprite.
Reģistra pārzinis un uzturētājs ir
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Arī, ja cilvēks kādreiz izdara
administratīvo pārkāpumu, viņš noteikti
iekļūst šādā sarakstā.
Protams, klaiņojošo suņu un kaķu
izķeršanai var piesaistīt uzņēmumu, kas
tos nogādā dzīvnieku patversmē, un tas
ir darīts Ciblas novadā. Bet, pirmkārt,
ciematos klīstošiem suņiem saimnieki
patiesībā ir. Otrkārt, šāds dzīvnieku
izķeršanas pakalpojums ir ļoti dārgs,
pašvaldībai tas izmaksā vairākus simtus
eiro. Tāpēc pašvaldība cenšas vispirms
brīdināt
neapzinīgos
dzīvnieku
īpašniekus, tad iesaistīt policiju vai
Administratīvo komisiju, lai atjaunotu
kārtību.

Atkritumu apsaimniekošana
Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu,
informējām, ka arī šopavasar – maijā –
pašvaldība pasūtīs SIA „ALAAS”
konteinerus lielgabarīta atkritumiem,
kas tiks izvietoti ciematos. Savlaicīgi
ziņosim, kad tas notiks un ko šajos
konteineros būs iespējams izmest.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvāk
šķirot sadzīves atkritumus. Līdz ar to,
ka arvien pieaug Dabas resursu
nodoklis, dārgāki kļūst atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumi. Lai
izmaksas samazinātu, svarīgi ir pareizi
šķirot atkritumus.
Atgādinām!
Šķiroto
atkritumu
konteineros DRĪKST MEST
*
PAPĪRU,
PLASTMASU,
METĀLU: avīzes, žurnālus, grāmatas
u.c., kartonu un iepakojumu no kartona;
saplacinātas PET pudeles, HDPE
iepakojumu un pudeles, tetrapakas,
plastmasas plēvi, maisiņus; metālu un
metāla
iepakojumu.
NEDRĪKST:
rotaļlietas, eļļas pudeles, netīru
iepakojumu ar ēdienu atliekām,
vienreizējas lietošanas traukus, olu
bretes.
* STIKLU: stikla pudeles un burkas
(bez metāla korķiem un vākiem).
NEDRĪKST: dažādas stikla lauskas,

keramikas izstrādājumus, spoguļstiklu,
auto stiklu, netīru un krāsotu stiklu.
Šķirošanai
materiāls
jāsagatavo,
izskalojot
un
atbrīvojot
no
piemaisījumiem (pārtikas paliekām),
pēc tam iespēju robežās jāsaplacina,
etiķetes var palikt.
Ja īpaši šķirotiem atkritumiem
paredzētajā konteinerā ir iemesti
nešķirotie sadzīves atkritumi vai arī
stikla/plastmasas iepakojums ar ēdienu/
dzērienu atliekām, visa konteinera
saturs tiek pievienots nešķirotajiem
atkritumiem. Tos gan poligonā vēl
pāršķiro, tomēr…
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs
Miervaldis Trukšāns sapulces laikā
vērsās
pie
Felicianovas
ciema
iedzīvotājiem ar lūgumu nemest
atkritumu konteineros pelnus. Tāpat
nekādā gadījumā tos nevajadzētu pildīt
ar tādiem organiskiem atkritumiem kā
kartupeļi, sausās lapas u.tml., ko var
izmantot komposta veidošanai. Arī
papīru iespējams sadedzināt krāsnīs un
kurtuvēs, savukārt lielo kartona
iepakojumu var nogādāt pagastu katlu
mājās.
Personām, kas no SIA „ALAAS”
iegādājas speciālos šī uzņēmuma
atkritumu maisus (tilpums 70 litri,
maksa par 1 – EUR 2,06), jāatceras, ka
šie maisi nav jāliek konteinerā, bet pie
SIA
„ALAAS”
konteinera.
Jo,
iegādājoties maisu, klients jau ir
samaksājis par šī maisa izvešanu. Ja to
liekat konteinerā, jūs maksājat divkārt.
Maisus var iegādāties SIA „ALAAS”
birojā (Zilupes ielā 50, Rēzeknē).
Plašāka informācija par atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma SIA
„ALAAS” piedāvājumu – internetā
(http://alaas.lv).

Dažādi jautājumi
*
Pušmucoviešiem
trūkst
veterinārārsta.
Pašvaldība
nevar
izveidot šādu štata vienību. Veterināro
pakalpojumu sniegšana ir privāta
uzņēmējdarbība. Visā Latvijā tā ir

samilzusi problēma, kas valstiskā
līmenī
netiek
risināta.
Latvijas
Veterinārārstu biedrības uzskata, ka
būtu lietderīgi pārņemt ārvalstu pieredzi
– teritorijās, kur ir mazs dzīvnieku
skaits un kuras ir attālu nost no
centriem, valsts dod dotāciju speciālistu
uzturēšanai uz vietas. Kopumā samazinās
lauksaimniecības
dzīvnieku
skaits, līdz ar to, lai nopelnītu sev algu,
veterinārārstiem
jāapkalpo
daudz
lielākas teritorijas.
* Felicianovas, arī citu ciematu,
daudzdzīvokļu mājās kāpņu telpu
remonts nav pieredzēs gadu desmitiem.
Lielisku piemēru tam, kā pašiem rūpēties ar dzīvei patīkamu vidi, parādīja
mājas „Putniņi” iedzīvotāji. Viņi
pagājušogad pašu spēkiem saremontēja
vienu
kāpņu
telpu,
materiālus
remontam pirka pagasta pārvalde. Šim
paraugam gatavi sekotu arī citi.
Sanāksmē Ciblā par šādu iespēju runāja
felicianoviete Zinaīda Donska, un
pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis
Trukšāns solīja atbalstīt.
* Zemes vienību īpašniekiem aktuāls
ir platību maksājumu jautājums. Ciblas
novada pašvaldība nodrošina lauksaimniecības konsultantu pakalpojumu
iedzīvotājiem. Sanāksmē A. Trukšāns
atgādināja, ka līdz š.g. 1. aprīlim var
veikt lauku bloku / ainavu elementu
precizēšanu 2019. gadam. Precizēšanas
pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau
sakoptu platību; pievienot jaunus
ainavas elementus; no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību. Un
10. aprīlī sāksies pieteikšanās platību
maksājumiem. Ciblas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultanti
Marina Barkāne un Agris Trukšāns arī
šogad palīdzēs aizpildīt pieteikumus
elektroniski, ievadot datus, ko sniegs
paši īpašnieki. Pašvaldība aicina
īpašniekus ļoti rūpīgi informēt konsultantus par situāciju, lai platības būtu
precīzi iezīmētas.

Izsūtīti Paziņojumi par NĪN un nomas maksas rēķini
(Raksta nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Biežāk uzdotie jautājumi par NĪN:
1. Aprēķinā ir norādīta mazāka platība par zemes platību. Atbilde: Nodokļu
paziņojumā neparādās Jaunaudzes platība, jo par to netiek maksāts NIN.
2. Nodoklis ir nomaksāts, bet parādās Parāds. Atbilde: Visbiežāk šāda situācija
ir izveidojas, ja ir maksāts pēc termiņa un jau ir sarēķināta kavējuma nauda.
P.s. Zemes vienību kadastrālās vērtības nosaka Valsts zemes dienests.
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Latgales piedāvājums tūristiem prezentēts Rīgā un Tallinā
Ciblas novada pašvaldības tūrisma speciālists Ēriks
Pavlovs februārī pārstāvēja novadu divās starptautiskās
tūrisma izstādēs: Rīgā „Balttour” no 1. līdz 3.
februārim, Tallinā „Toures” no 8. līdz 10. februārim.
“Balttour 2019” organizatori vēsta, ka tajā piedalījās teju
850 dalībnieki no 41 valsts. Izstāde tradicionāli norit divās
hallēs - “Apceļo pasauli!” un “Atklāj Latviju!”.
Latgales tika pārstāvēta vienā jauna dizaina stendā.
Piedāvājumu bija sagatavojušas 19 novadu pašvaldības un 2
lielākās pilsētas: Daugavpils un Rēzekne. Ciblas novads
savu galdu dalīja ar Kārsavas novadu, Ludza – ar Zilupi.
Šādu apvienošanos noteica atvēlētā vieta.
Lai Latgales pašvaldības šajā izstādē varētu vienoti
piedalīties, daudz strādāja biedrība “Latgales reģiona
tūrisma asociācija “Ezerzeme” (vadītāja Līga Kondrāte).
Ciblas novada pašvaldība ik gadu asociācijai kā biedra
naudu maksā 45 eiro, dalības maksa tūrisma izstādēs –
nepilni 300 eiro. Asociācija „Ezerzeme” izstādes rīkošanai
no Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 nomāja
konkrētu platību izstāžu zālē Ķīpsalā.
Visu Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvji
apvienojās vienā kopīgā stendā, lai stāstītu ne tikai par sava
novada tūrisma piedāvājumu, bet arī prezentētu Latgali kā
vienotu galamērķi. Ēriks Pavlovs ievērojis, ka tūristus
gandrīz neinteresē kāda viena novada piedāvājums, bet gan
maršruti pa vairākām pašvaldībām, lai vienā braucienā var
redzēt vairāk. Ik gadu piedaloties „Balttour” izstādēs, Ēriks
Pavlovs ir secinājis, ka apmeklētāju skaits samazinās. Šogad
mazāks bija arī tūroperatoru piedāvājums, tomēr tāpat ļoti
daudzveidīgs. Sev tīkamu atpūtas veidu varēja atrast gan tie,
kas dod priekšroku atpūtai laukos, gan tie, kuri izvēlās
palikt pilsētā. Ceļotāji tika aicināti pavadīt savas brīvdienas
arī Latgalē. Latgales stendā “Balttour 2019” trīs dienu
garumā katra novada tūrisma informācijas centru speciālisti
apmeklētājiem stāstīja par jaunajiem un jau esošajiem
tūrisma objektiem, palīdzēja izvēlēties ceļotājiem
piemērotākos galamērķus, atbildēja uz daudziem ar tūrismu
saistītiem jautājumiem un veidoja ceļotājiem individuālus
maršrutus. Asociācija „Ezerzeme” ir gandarīta, jo izstāde ir
noslēgusies ar labi paveikta darba sajūtu un apziņu, ka jaunā
tūrisma sezona ir pavisam tuvu un Latgales tūrisma objekti
ir tai pilnībā sagatavojušies.

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” aicina
pulcēties visus savus biedrus uz kopsapulci 12. martā pl.
13.00 viesu mājā “Zaļā sala” (Rēzeknes nov. Greiškānu
pag.). Aicinām iestāties arī jaunus biedrus, kopā darboties un
veicināt Latgales tūrisma attīstību!
LRTA “Ezerzeme” aicina privātpersonas vai speciālistus
pieteikties gidu kursos, kas notiks šī gada 5. un 6. martā
Rēzeknes TIC telpās. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās (epasts: tic@rezekne.lv). Gidu kursus organizē un apmaksā
LRTA “Ezerzeme”. Pēc apmācībām gidi varēs vadīt
ekskursijas pa Latgali, nokārtojot juridisko statusu (piemēram,
reģistrējoties kā pašnodarbinātās personas). Personām,
kuras nav asociācijas biedri, kursi par maksu – 10 eiro
personai.

Tallinā
Latgales tūrisma
asociācija
“Ezerzeme”
izstādē „Tourest
2019” piedalījās
vienotā stendā
kopā ar Latvijas
Kempingu
asociācijas
biedriem.
Izstāde
„Tourest” ir
lielākais gada
notikums tūrisma
nozarē Igaunijā
(līdzīgi kā
„Balttour”
Latvijā). Šogad gadatirgū bija iespēja iepazīties ar
rekordlielu 533 izstāžu dalībnieku skaitu no 30 valstīm.
Latgales tūrisma asociāciju “Ezerzeme” Igaunijas tūrisma
izstādē pārstāvēja Ēriks Pavlovs no Ciblas novada un Inese
Matisāne no Viļakas novada, kā arī Latgalē dzimusī gide
Velta Nuomiste (Nõmmiste), kura palīdzēja uzrunāt igauņus
viņu dzimtajā valodā.
Inese Matisāne apgalvo, ka igauņu tūristi Latviju ir
iecienījuši un statistikas dati liecina par igauņu tūrisma
skaita pieaugumu Latgales reģionā. Izstādē igauņi tika
aicināti apceļot uz iepazīt Latgali, uzsverot, ka Latvija nav
tikai Rīga un ka cilvēki Latgalē ir ļoti viesmīlīgi.
Igauņi galvenokārt ceļo kopā ar ģimeni, taču nereti pilsētu
populārākos tūrisma objektus apmeklē arī tūristu grupas,
kuru braucienus organizē Igaunijas tūrisma aģentūras.
Šogad daudzi gidi un tūrisma firmu pārstāvji izrādīja lielu
interesi par grupu braucienu organizēšanas iespējām uz
pierobežu. Daudzi apmeklētāji atceras savus ceļojumus uz
Latgali ar prieku un vēlas iepazīt arī citas vietas, tāpēc
igauņi, kas jau bijuši ceļojumā uz Latgali, vairāk interesējās
par jaunumiem un izrādīja lielu interesi par atpūtas iespējām
pilsētās, kurās vēl nav bijuši, savukārt tie, kas vēl nebija
iepazinuši mūsu pusi, interesējās par Latgales piedāvājumu
kopumā.
Šogad ir cerības sagaidīt daudz vairāk igauņu grupas,
velosipēdistus un ģimenes mūsu zilo ezeru zemē.
***
Pēc Ērika Pavlova vērojumiem, „Tourest” pulcināja vairāk
apmeklētāju, kas, iespējams, ir saistīts ar bezmaksas ieeju
izstādē (ieejas maksa „Balttour” izstādē bija aptuveni 6 eiro
personai).
Gan „Balttour”, gan „Tourest 2019” bija vērojams, ka
izstādes apmeklētāji lielākoties bija pusmūža cilvēki un
seniori, kuriem ceļojumu plānošanai visnoderīgākie ir tieši
drukātie tūrisma informatīvie materiāli.
Stendos abās izstādēs apmeklētāji varēja saņemt Latgales
reģiona asociācijas “Ezerzeme” izdotās tūrisma kartes
“Aktīvā atpūta ģimenēm” krievu, vācu un angļu valodā, kā
arī novadu un pilsētu informatīvos materiālus.
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Liene Cimbaļuka –
labākā pastniece Latgalē!
Pušmucovā nav pasta nodaļas, bet ir pasta pakalpojumu
sniegšanas vieta, kur pastniece Liene Cimbaļuka darbdienās
klientus apkalpo no plkst. 9:00 līdz 10:00. Viņa arī dienas
laikā, neskaitot savas darba stundas, visā Pušmucovas
pagastā savlaicīgi piegādā presi un citus sūtījumus līdz
klientu mājām.
Kad „Latvijas Pasts” pagājušā gada rudenī, uzsākot jauno
preses abonēšanas kampaņu, izsludināja konkursu „Mans
Pastnieks 2018”, pušmucovieši kārtīgi sasparojās balsošanai
un ļoti aktīvi internetā balsoja par savu Lienīti. Viņai tika
veltīti daudzi atzinīgi vārdi, jo šī pastniece ir tiešām
daudziem mīļa un atsaucīga.
Tagad Pušmucovā valda prieks, jo kļuva zināms, ka Liene
Cimbaļuka ir nominēta kā „Labākā pastniece 2018” Latgales
reģionā. Viņas oficiālā darbavieta ir Kārsavas novada
Mērdzenes pasta nodaļa, bet pušmucoviešiem Lienīte ir
savējā un viņi ir ļoti lepni par to, ka Latvijas Pasts tik augstu
novērtējis Lieni Cimbaļuku.
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Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
apvienības mācību priekšmetu olimpiādes.
Fizikas olimpiāde 9.-12. klasēm notika 18. janvārī. Tajā
piedalījās divi Ciblas vidusskolas pedagoģes Daces Ruško
audzēkņi. Atzinību guva Andis RIMICĀNS (11. kl.).
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. kl. notika
28. janvārī. Tajā ar labām sekmēm piedalījās četri Ciblas
vsk. pedagoģes Ināras Kuzņecovas audzēkņi. Diānai
JEGOROVAI (11.kl.) – Atzinība, Žanim TIHOVSKIM,
Linardam SADOVSKIM un Adrianam RAKSTIŅAM (visi
no 12. kl.) – 3.vieta.
Matemātikas olimpiāde 9.-12. kl. notika 1. februārī. Tajā
piedalījās četri Ciblas vsk. audzēkņi. Atzinību guva Elīza
Paula IVANOVA (9. kl., ped. Renāte Mikaskina), 2. v. –
Madara DOMARKA (10. kl., ped. Ināra Evertovska).
Matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. notika 15. februārī. Tajā
piedalījās seši Ciblas vsk. ped. Renātes Mikaskinas
audzēkņi. Nepaveicās trim 5. kl. audzēkņiem. 7. kl.
audzēknēm Intai SEIMUŠKINAI – 2. v., Antrai
TOPORKOVAI – 3.v.. Bet Sandai AUGUSTOVAI no 8. kl.
– 1. vieta.
Ķīmijas olimpiāde 9.-12. kl. notika 2. februārī. Tajā
piedalījās trīs ped. Rūtas Trukšānes audzēknes. Atzinību
ieguva Madara DOMARKA no 10. kl..

Ciblas vidusskola
apkopo atmiņu stāstus
Šī gada 1. jūnijā notiks Ciblas
vidusskolas salidojums.

“Latvijas Pasta” organizētajā konkursā “Mans Pastnieks
2018” noskaidroti klientu vērtējumā atsaucīgākie,
komunikablākie un laipnākie uzņēmuma pastnieki un pasta
nodaļu operatori katrā Latvijas reģionā. Kopumā kādai no
nominācijām izvirzīti 1686 “Latvijas Pasta” pastnieki vai
pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 8556
iedzīvotāju anketas. Šogad klientu aktivitāte bijusi īpaši
augsta, un gandrīz puse anketu aizpildītas tiešsaistē,
izmantojot “Latvijas Pasta” interneta vietni. Iesūtītajās
anketās izceltas gan darbinieku profesionālās spējas, gan arī
cilvēciskās īpašības.
Darbinieku skaita ziņā “Latvijas Pasts” ir piektais lielākais
uzņēmums Latvijā, kurā kopumā strādā nepilni 4000
darbinieku. Vislielāko darbinieku grupu – aptuveni 3000
strādājošo – veido pastnieki un pasta nodaļu darbinieki, kas
ir uzņēmuma lielākais aktīvs. Pateicoties viņiem, ik dienas
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju saņem sūtījumus pat
vistālākajā valsts teritorijā.
Klientu vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori
saņems vērtīgas balvas no “Latvijas Pasta” un tiks godināti
īpašos gada atskaites pasākumos katrā reģionā.

Skolas administrācija aicina
ikvienu skolas absolventu un
bijušo skolotāju rakstīt skolas
laika atmiņu stāstus un sūtīt tos:

uz skolas e–pastu
ciblavid@inbox.lv/.
Atmiņas tiks publicētas skolas mājas lapas sadaļā
“Atmiņu stāsts”.
Rakstu var papildināt ar fotogrāfijām,
tās pievienojot elektroniskajai vēstulei.
Atmiņu stāstus var iesūtīt arī

pa pastu uz adresi: Ciblas vidusskola, Ciblas
pagasts, Ciblas novads, LV-5709 vai

iesniegt skolas kancelejā.
6. martā plkst. 10.00 Ciblas pagasta pārvaldē Izglītojošs pasākums
„Konflikti, to veidošanās, risināšanas veidi”,
ko vadīs psihologs Andris Jurāns.
Aicināti visi interesenti.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ir iespēja bez maksas lasīt
e-grāmatas tiešsaistē
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Gaitu sācis jaunais gads

Ir noslēdzies gadu gredzens ar visiem tā notikumiem, gan labiem, gan ne visai
labiem, kas nu jau ir vēsture. Gaitu sācis Jaunais gads ar jauniem notikumiem gan
Visās Latvijas pašvaldību publiskajās katram no mums, gan sabiedrībai. Jau pagājis pirmais gada mēnesis – janvāris un
bibliotēkās 2019. gadā lasītājiem tiek uz priekšu trauc puteņu un sveču mēnesis – februāris.
piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums
Līdumnieku
– “3td e-GRĀMATU bibliotēka”
bibliotēkā
šis
vietnē www.3td.lv .
mēnesis sākās ar
Ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt
Sveču dienai veltītu
latviešu autoru darbus e-grāmatas
pasākumu
formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai
“Paskaties, ko tev
datorā. Kopš gada sākuma tīmekļa
svece saka”.
vietnē www.3td.lv ir pieejams vairāk
Radošajā darbnīcā
nekā simt „Zvaigznes ABC” izdevumu.
lējām
sveces,
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU
dekorēšanai
bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās
izmantojot
dabas
bibliotēkas e-kataloga autorizācijas
materiālus. Sanāca
datiem (lietotājvārds un parole) jāveic
ļoti skaisti darbi.
reģistrācija vietnē www.3td.lv . Ja vēl
Paldies visām sveču
neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas
lējējām:
R.
lējuši ar speciālajām sveču formiņām
lasītāju,
varat
vērsties
jebkurā
Valterei, I. Miezītei, A. Jarmoličai, A. no bišu vaska, bet visoriģinālākās
pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
Hindoginai un G. Lavrinovičai par sveces
sanāk,
izmantojot
ledus
interesantajām svecēm.
gabaliņus.
Esam
gatavojuši
neparastus
Blontu pagasta bibliotēkā – Gribu piebilst, ka sveču dienai veltīti
svečturus no dažādiem priekšmetiem.
Nacionālās enciklopēdijas pasākumi bibliotēkā jau notiek piecus Mācījāmies sveces dekupēt, izmantojot
Esam lējuši sveces, izmantojot salvetes. Notikušas sveču un svečturu
drukātais sējums „Latvija” gadus.
dažādus trauciņus un citus materiālus, izstādes, kā arī derīgo padomu stundas.

Nacionālā
enciklopēdija
ir
universāla
enciklopēdija
latviešu
valodā. Tā 2018. gadā izdota papīra
formātā. Interese par šo izdevumu bija
tik liela, ka tas tika dažu dienu laikā
izpārdots un tika drukāta papildu tirāža.
Enciklopēdija saturs sadalīts 15
nodaļās: Vispārīgās ziņas, Vēsture,
Daba un dabas resursi, Izglītība,
Zinātne, Kultūra, Iedzīvotāji, Reliģija
un baznīcas, Valsts iekārta un pārvalde,
Tautsaimniecība, Veselība, Sociālā
aizsardzība,
Grāmatniecība
un
poligrāfija, Komunikācija, Sports.
Enciklopēdija
ir
pieejama
arī
elektroniskā vidē www.enciklopedija.lv
- bezmaksas informācijas resurss, to var
izmantot bez lietotāja reģistrācijas.
Nāciet un iepazīstaties ar
Nacionālo enciklopēdiju “Latvija”
Blontu pagasta bibliotēkā!

Viens no notikumiem ir arī zvaniņu
izstādes “Iezvanies zvanā” noslēgums,
šajā izstādē bija izvietoti vairāk nekā 40
dažādi zvani un rakstiski materiāli par
zvanu izcelšanās vēsturi. Apmeklētāji
varēja uzzināt dažādus faktus no zvanu
vēstures. Izrādās, zvans ir tikpat sens kā
cilvēces.
Jaunākie
pētījumi
ir
pierādījuši, ka zvaniem piemīt īsteni
dziednieciskas īpašības, to skaņas spēj
iznīcināt slimības izraisošus vīrusus un
mikrobus. Daudzi ir aizrāvušies ar
zvanu un zvaniņu kolekcionēšanu.
Vislielākā zvanu kolekcija pieder
Mākoņkalna pagasta Lipuškos dzīvojošajai Ludmilai Merkulovai, bijušajai
vēstures skolotājai. Viņas kolekcijā ir
vairāk kā 6 000 zvaniņu, un viņa plāno
to pieteikt Ginesa rekordu grāmatai.
Kolekcijā ir reti un antīki zvani un
zvaniņi. Plaša ir “Lady bell”, Anglijas
karalienes Viktorijas laika kolekcija
(vairāk kā 100 gadu), šie zvani pēc

formas atgādina jaunkundzi un tika izmantoti, lai sazvanītu mājas kalpotājus.
Arī Līdumnieku bibliotēkas zvanu izstādē bija divi zvaniņi no šīs kolekcijas.
Vairāk par Ludmilas kolekciju — žurnāla „A12” 2018. gada Nr. 4 pielikumā
“Ceļš uz Rēzeknes novadu”.
Liels paldies Sandrai Soikānei,
Antoņinai Hindoginai, Inārai Miezītei,
Intai Vonogai, kuras ar saviem
zvaniņiem papildināja izstādi.

Laika posmā no 15. janvāra bibliotēkā varēja skatīt arī šādas IZSTĀDES:
„Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc”: aktierim E. Liepiņam - 90;
„Mirkļi ugunskura atblāzmā”, veltītu barikādēm;
„Mācīsimies latviskumu”: par latviešu tautas dzīvesziņu;
„Krīt manā pavasarī salna”: A. Skujiņai - 110;
„Margaritas Stārastes brīnumzeme”: M. Stārastei - 105;
„Ar mīlestību pret putniem”: ornitologam un rakstniekam A. Grigulim - 135.
Informāciju sagatavoja Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna PAVLOVA
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Sveču diena Pušmucovas Tautas namā
Latvieši februāri izsenis dēvējuši par
sveču mēnesi. Sveču diena iezīmē
ziemas vidu, tai bija savas paražas,
ticējumi, ēdieni, dziesmas un rotaļas. Lai
celtu gaismā senču tradīcijas un dzīves
gudrību 4. februārī Pušmucovas Tautas
namā sadarbībā ar bibliotēku notika
tematiska pēcpusdiena „Svecē ir spēks”.
Visi interesenti pulcējās Tautas namā,
lai iepazītu Sveču dienas tradīcijas,
ticējumus, kā arī uzzinātu daudz
interesantu faktu par sveces maģiskajām
īpašībām,
par
kuriem
pastāstīja
bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča un
tautas nama vadītāja Inta Domarka.
Viens no svarīgākajiem Sveču dienas
darbiem – sveču liešana. Iveta Savicka
rādīja, kā no vaska darināt sveces,
stāstīja par savu pieredzi biškopībā un
uzsvēra bišu produktu vērtību veselības
Paldies visiem aktīvistiem, gaidīsim arī nākamajos
uzturēšanā. Katram bija iespēja pamēgināt izveidot savu svētkos!
sveci.
Šajā gadā katra mēneša pirmajā nedēļā ir iecerēts aicināt
Pasākuma laikā tika atklāta sveču un svečturu izstāde. Pušmucovas
pagasta
iedzīvotājus
uz
tematiskām
Apmeklētāji bija atnesuši dažādu krāsu un formu sveces un pēcpusdienām Tautas namā. Sekojiet līdzi informācijai !
neparastus svečturus. Paldies Inesei Ludboržai, Zitai Piragai,
8. martā pl. 16:00 — dzejas pēcpusdiena
Vijai Rudzišai, Ainai Silovai par atsaucību izstādes
veidošanā!
„Un katram labu vārdu pasacīt…”.
Kopā mēs pavadījām jautru dienu, tāpēc, ticot latviešu
Tā būs saruna ar dzejnieci Intu Naglu.
tautas ticējumam - Sveču dienā daudz jāsmejas, lai visu gadu
Informāciju sagatavoja
būtu jautrs noskaņojums un padotos visi darbi, mūs gaida
Tautas
nama
vadītāja
Inta DOMARKA
priecīgs un veselīgs gads!
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga BAZIĻEVIČA

Ciblas skolēni iesaistās Skaļās lasīšanas sacensībā
Ciblas vidusskolas 5. un 6. klases
skolēni pirmo gadu iesaistījās Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas
rīkotajā
Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībā.
Ideja par lasīšanas kampaņas rīkošanu
ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss
norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru
gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt
Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai
mazinātu
skolēniem
raksturīgo
neadekvāti zemo lasīšanas prasmju
pašnovērtējumu, pilnveidotu bērnu
prasmes izvēlēties piemērotu un
interesantu literatūru skaļai lasīšanai,
sekmētu interesi par lasīšanu un
grāmatām, kā arī veicinātu bibliotēkas
apmeklētību.
Sacensības norisinās 3 kārtās vietējās skolas (bibliotēkas) līmenī,
reģiona pusfinālā un nacionālā līmenī.
Pirmā kārta skolā notika 8. februārī.
Tajā piedalījās astoņi skolēni: Madara
Juškāne, Lauma Kuzņecova, Lana
Rivča no 5. klases, Valērija Dreiska,

Vanesa Beatrise
Ļagušņika, Justīne
Protasova, Ilva
Žubule no 6. klases.
Dalībnieku 3 minūšu
lasījumu vērtēja
žūrija pēc noteiktiem
kritērijiem. Uz
reģionu tika izvirzīti
Einārs Čodars,
Valērija Dreiska un
Lana Rivča.
Paldies skolotājai
Inārai Kuzņecovai
Bibliotēka ir atvērta jebkāda veida
par ieguldīto darbu bērnu lasīšanas
sadarbībai,
kas veicinātu interesi par
veicināšanā, skolas direktorei Sarmītei
grāmatām
un
lasītprieku!
Leščinskai par atbalstu konkursa norisē,
kā arī skolotājām Anitai Astičai un
Rita TRUKŠĀNE,
Dainai Purinai par sacensību vērtēšanu.
Ciblas bibliotēkas vadītāja
Ciblas bibliotēka pateicas par dāvinājumu ilggadējai bibliotēkas lasītājai,
pensionārei Zinaidai Verpakovskai, par iespēju bibliotēkā lasīt
žurnālu „Privātā dzīve.”
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Dzimtās valodas dienas pasākums Rīgā
Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā radošo darbu
konkursā “Mans bērnības stāsts” tika iesniegts 601 darbs –
domraksti, dzejoļi, zīmējumi. Konkursā piedalījās skolēni arī
no latviešu skolām pasaulē. Skolēnu darbus vērtēja
profesionāla žūrija, tās priekšsēdētājs – bērnu grāmatu autors
Valdis Rūmnieks.
Konkursam tika iesūtīti arī 4 Ciblas vidusskolas skolēnu –
Antras Toporkovas, Alīnas Ciganskas, Egitas Kozlovskas,
Žaņa Tihovska – darbi. Labākos darbus Latviešu valodas
aģentūra līdz mācību gada beigām apkopo grāmatā.
Grāmatas eksemplārs tiek atsūtīts tiem skolēniem, kuru darbi
tajā tiek publicēti.
Liels bija prieks, ieraugot, ka Žaņa Tihovska darbs šogad ir
iekļuvis uzvarētāju godā. Vidusskolas posmā tika iesniegts
101 darbs. Žūrija izvēlējās, viņuprāt, 11 labākos, starp tiem
ir arī Žaņa darbs. 12. klases skolnieks ŽANIS TIHOVSKIS
ieguva Atzinību. Uzvarētāji tiek godināti Dzimtās valodas
dienas pasākumā, uz to aicinot arī visus konkursa
dalībniekus. Droši varu teikt – kā uzvarētāji jutās visi tie
skolēni, kuri apmeklēja pasākumu.
21. februārī Ciblas vidusskolas 7. klases skolnieces Antra
Toporkova, Alīna Ciganska, Inta Seimuškina devās uz Rīgu,
lai piedalītos tradicionālajā Dzimtās valodas dienas
pasākumā, kas šogad tika organizēts Latvijas Leļļu teātrī.
Pasākuma mērķis – apliecināt cieņu valodai un valstij.
Plkst. 9.30 Latvijas Leļļu teātrī skolēnus sagaidīja
neparasti personāži, piemēram, Karlsons, kas ļāva konkursa
dalībniekiem izvēlēties visgaršīgākās „končiņas”. Katrs
dalībnieks saņēma arī kādu no Latvijas spēka zīmēm atstarotāju veidā, kā arī pildspalvu ar uzrakstu „Cieni valsti,
runā latviski!”. Pasākumu vadīja Leļļu teātra aktieri Baiba
Vanaga, Artūrs Putniņš un Miķelis Žideļūns. Aktieri lasīja
uzvarētāju radošo darbu fragmentus, iepazīstināja ar
populārāko leļļu veidiem, parādīja, kā tās darbojās, pastāstīja
par Leļļu teātra darba specifiku. Noslēgumā varēja
noskatīties teātra izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”. Jāsaka –
izrāde bija patiešām lieliska.
Konkursa žūrija apbalvoja uzvarētājus, daloties iespaidos
par lasītajiem darbiem. Tā kā šoreiz tēma bija par bērnību,
tad žūrijai bija iespēja uzzināt tik daudzus bērnu dienu
stāstus, gan priecīgus, gan nedaudz skumjus, tomēr visi bija
ar laimīgām beigām. Izrādās, ka vistuvākie cilvēki šajā
posmā ir vecmāmiņas un vectētiņi, tie tika pieminēti bērnu
darbos visbiežāk. Un vēl kā interesantu faktu var minēt
vienu pārtikas produktu, kas parādījās 60 skolēnu darbos.
Izrādās, ka tik daudziem skolēniem bērnība saistās ar
pankūkām, ko cepa vecmāmiņa. Kā atzina žūrija, “cik labi,
ka nekas nav mainījies arī mūsdienu pasaulē, jo populārākās
tēmas, kas parādījās skolēnu darbos, bija mīlestība, daba un
sapņi”.
Pasākums bija patiešām lielisks. Atbraucām mājās
emocionāli piepildīti un gandarīti.
Skolotāja Ināra Kuzņecova
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Felicianovā notika Jaunsargu vienību
draudzības turnīrs volejbolā

Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) 2. novada nodaļas
jaunsargu vienības 15. februārī pulcējās Ciblas novada
pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā. Tā bija
veiksmīgi, lietderīgi, sportiski un draudzīgi pavadīta
piektdiena.
Jaunsardzes Austrumziemeļlatgales novadu jaunsargu
vienības regulāri sabrauc vienkopus gan Kārsavā, gan Tilžā,
gan Viļakā, Baltinavā un Rugājos. Šoreiz jaunsargu vienības
viesmīlīgi uzņēma Ciblas novads. Šo pasākumu galvenie
mērķi ir pilnveidot un nostiprināt jauniešu fizisko un morālo
sagatavotību, veicināt patriotismu un sadraudzību satrp
jaunsargu vienībām.
Draudzības spēles norisinājās spraigi, aizrautīgi, azartiski...
Katra spēle bija kā finlspēle. Un uzvarēja šajā turnīrā
DRAUDZĪBA!
Kaut arī volejbola turnīrs norisinājās līdz vakaram,
nogurušu un neapmierināto šeit nebija, gan jaunsargi, gan
instruktori bija gandarīti par paveikto. Jaunsargu instruktori
uzmanīgi vēroja un analizēja gan katru komandu, gan katra
spēlētāja individuālo ieguldījumu spēlē.
Ir iecerēts izveidot jaunsargu simbolisko izlasi un
turpmākajām spēlēm izveidot jauktās, samiksētās dažādu
novadu jaunsargu vienību komandas.
Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs

Izstāde “Izglītība un Karjera 2019” Rēzeknē
Jau par tradīciju Rēzeknē ir kļuvusi reģionālās
profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes
“Izglītība un Karjera” rīkošana, kas aicina un piedāvā
8.-12. klašu skolēniem un citiem interesentiem kopā ar skolu
pārstāvjiem iepazīties un uzzināt vairāk par profesionālās un
augstākās izglītības iespējām, kā arī izvēlēties savu
iespējamo nākotnes profesiju un mācību vietu.
Izstāde norisināsies Rēzeknes novada pašvaldības telpās
29. martā no plkst.10.00 līdz 15.00.
Informē Līga Šmate,
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle
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