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Šajā mācību gadā
Ciblas vidusskolā
un Pušmucovas
pamatskolā turpinās
projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošana.
8. martā Ciblas
vidusskolas skolēniem bija organizēti
trīs karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
Ludzas Amatnieku centrā 1.-4. klašu
skolēni iepazinās ar senajiem arodiem
pasākumā „Senie arodi mūsdienās”. Sadalījušies 3 grupās, bērni iepazina senos
arodus: keramiķa, aušanas, grozu pinēja.
Nodarbību ievadā – stāstījums par seno
arodu nozīmi mūsdienās, prasmēm un
nepieciešamo izglītību, zināšanām konkrēta darba veikšanā. Bērni apskatīja
amatnieku darināto gatavo produkciju un

uzzināja par iespējām strādāt seno arodu
jomā.
Fotogrāfijā—amatnieks Salimons Kipļuks demonstrē peterņu pīšanu, kas bērnos radīja patiesu apbrīnu un interesi.
Savukārt skolas telpās 5.-8. klašu skolēni todien piedalījās pasākumā “Profesija fizioterapeits” un pasākumā “Profesija konditors”.
(Turpinājums 7. lappusē)

BDR “Ludzas rajona partnerība”
26. martā no plkst. 10:00 līdz 17.00
Ludzas Tautas namā organizē semināru
Nodokļu aktualitātes mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem un
pašnodarbinātajiem 2019. gadā, pārskati par 2018. gadu.
Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu
autore Inguna Leibus.
Interesējošos jautājumus ir iespēja līdz 22. martam iesūtīt iepriekš uz e-pastu:
ludzaspartneriba@inbox.lv, lai lektore atbildes uz tiem var izklāstīt semināra laikā.
Lūgums semināram pieteikties līdz 22. martam pa tālruni 29413335 (Sandra)
vai 29550874 (Vija), rakstot e-pastu ludzaspartneriba@inbox.lv vai aizpildot pieteikuma anketu.
Nepieciešamības gadījumā par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos - lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram.
Seminārs ir bez maksas.
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NOTEIKTI SATIKSMES
IEROBEŽOJUMI
Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka līdz ar pavasara
šķīdoņa iestāšanos tiks noteikti satiksmes ierobežojumi
transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 5 t un 7 t, uz
šādiem Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:
Blontu pagastā:
Vonogi – Čodorāni;
Degļeva – Kreici;
Dubrovka – Perevozki;
Blontu ceļš;
Blontu iela Blontu ciemā;
Jakuči – Tropci;
Mediševa – Pupki.
Ciblas pagastā:
Zeltiņi – Kondrati;
Bērzu iela Ciblas ciemā;
Kondrati – Voloji – Ozupiene.
Līdumnieku pagastā:
Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka;
Kušneri – Krivanda;
Lineja – Spirki.
Pušmucovas pagastā:
Pušmucova – Zujeva;
Pušmucova – Vornaiši - Šmati.
Zvirgzdenes pagastā:
Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki;
Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka;
Franapole – Ražanova;
Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova;
Kļovi – Zitišķi – Kitkova;
Kušņerova – Mjakinki – Veserova.
Ceļu saraksts var tikt precizēts. Ciblas novada pašvaldības
autoceļu un ielu saraksts un noteiktās uzturēšanas klases
skatīt sadaļā Ciblas novads – Ceļi.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem
pieejama pa tālr. 29492760 Ilga Grade.
Arī uz valsts nozīmes grants ceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi. Aktuālā informācija ir ievietota
uzņēmuma „Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā, kā arī ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni
80005555.
Šķīdonis uz grants ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā
arī mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens
daudzums. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu
nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem
autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta un to īsteno
arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.
Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot to greiderēšanu un
citus uzturēšanas darbus, būs iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas un grants segums apžūs. Pretējā gadījumā
smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir
zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.

2019. g. 15. martā

2. lappuse

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
izsludina audzēkņu uzņemšanu
Plānojot pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbību
nākamajā mācību gadā, aicinām vecākus savlaicīgi pieteikt bērnus.
Blontu PII – no 1,5 gadu vecuma. Tālrunis
29 230 090, vadītāja Gunta Stolere.
Ciblas PII – no 1 gada vecuma. Tālrunis 26105838,
vadītāja Anita Graholska.
Mācību gada sākums – 2019. gada 2. septembrī.
Iedzīvotāju ievērībai!
2018. gada 7. augustā pieņemtie MK noteikumi
Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi” vairs nenosaka, ka par katru saņemto skaidrās naudas maksājumu
jāizsniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts.
Līdz ar to, visās pagastu pārvalžu kasēs pēc 2019. gada
1. marta par nodokļu, nodevu un maksas pakalpojumu
iemaksu jums tiks izsniegta grāmatvedības datorprogrammā sagatavota kvīts.
Katrā pagasta pārvaldes kasē tai būs sava unikāla numerācija. Kvītis tiks izdrukātas uz A4 formāta lapas.
Informē Ciblas novada pašvaldības
grāmatvedības speciālisti

SIA „ALLAS” aicina šķirot arī tetrapakas
SIA „ALAAS”
informē, ka uzņēmums ir atradis
iespēju nodot tetrapakas tālākai pārstrādei.
Līdz ar to SIA
„ALAAS” aicina
iedzīvotājus izmantot iespēju sākt šķirot tetrapakas, izmetot tās dalītās vākšanas konteinerā papīram, plastmasai un metālam!
Lai tetrapakas būtu piemērotas pārstrādei, pirms izmešanas
dalītās vākšanas konteinerā tās svarīgi atdalīt no pārtikas
piemaisījumiem (ja tetrapakā bija piens vai kefīrs, izskalot tā
paliekas) un saplacināt, lai tās aizņemtu mazāk vietas konteinerā.
– Tetrapakas ir veikalos pieejamie iepakojumi, kuros tiek
iepildīts piens, kefīrs, jogurti, sula un dažādi citi šķidrumi, –
skaidro „ALAAS”, – Šis iepakojums sargā pārtiku no baktēriju un citu mikrobu piesārņojuma, tāpēc produkti var pavadīt plauktā vairākus mēnešus un nesabojāties. Tetrapaku sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Visi šie
materiāli ir piemēroti otrreizējai pārstrādei. Taču tetrapakas
iepakojuma gadījumā tie visi ir sakausēti kopā, kas paredz
īpašu pārstrādes tehnoloģiju, lai vispirms atdalītu katru no
šiem materiālu veidiem, kas ir ļoti sarežģīti.
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DOMES SĒDĒ LEMTAIS
27. februārī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības Domes sēde.
Tās darba kārtībā bija iekļauti
13 jautājumi.
Deputāti nolēma apstiprināt Ciblas
novada pašvaldības piedalīšanos starptautiskā projektā, nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta budžeta. Projekta ietvaros laikā no 2019. gada
marta līdz 2021. gada februārim pašvaldības īstenos reģionam aktuālas aktivitātes.
Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša iepazīstināja deputātus ar jautājuma būtību: „Projek-ta saīsinātais nosaukums angliski ir „From
Hobby to Business”, tulkojumā: „No
hobija uz biznesu – uzņēmēj-darbības
attīstība Latvijas–Krievijas pierobežā”.
Šā gada janvārī projekta ideja tika atbalstīta, un tam piešķirts finansējums no
Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas. Projekta īstenošanā piedalās 14 partneri – 7 Latvijas pašvaldības
un 7 Krievijas Federācijas pašvaldības,
vadošais partneris ir Valkas novada
pašvaldība. Projekta ietvaros partneri
īstenos aktivitātes lokālā līmenī – savu
pašvaldību teritorijās, un piedalīsies arī
kopīgās aktivitātēs. Ciblas novada pašvaldība iegādāsies 4 mobilos tirdzniecības kioskus, solus (2) un galdus (5),
atkritumu urnas (2), iegādāsies 1 auduma nojumi. Organizē-sim izglītojoši informatīvos seminārus tūrisma jomā.
Mūsu pašvaldības budžeta daļa projektā
ir 17 777,78 EUR, un ir jānodrošina
līdzfinansējums 1 777,78 EUR apmērā,
t.i. 10 % no projekta budžeta daļas.”
Domes sēdē tika nolemts no pašvaldības bilances izslēgt kādu pamestu māju
– bijušo Aizpūres pamatskolas internāta
ēku Līdumnieku ciematā. Tā atrodas uz
pašvaldībai piekritīga zemes gabala.
Ēka kopš 1990-tajiem gadiem nav remontēta, ilgstoši nav apdzīvota un pakāpeniski sabrūk, tajā ir bīstami uzturē-

ties. Deputāti tika informēti, ka minētā
ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā, nav
reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un ka tā
atrodas pašvaldības bilancē ar sākotnējo
bilances vērtību EUR 756,97, nolietojumu EUR 756,97 un atlikušo vērtību
EUR 0.00.
Divām personām dome atļāva atdalīt
no nekustamajiem īpašumiem zemes
vienības (Līdumnieku pag. – 11,2 ha;
Ciblas pag. – 7,7 ha), piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus un zemes lietošanas mērķi
(mežsaimniecība).
Vairāki jautājumi domes sēdē bija
saistīti par pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību iznomāšanu. Nolemts:
* piešķirt nomā privātpersonai z.v.
5,6947 ha platībā uz 6 gadiem;
* pārtraukt zemes nomas līgumu par
0,2 ha nomu Felicianovā;
* pagarināt uz 10 gadiem ar 3 privātpersonām un ar SIA „Blonti” 2009.
gadā noslēgtus zemes nomas līgumus
Zvirgzdenes un Blontu pagastā.
Izpildot Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma un attiecīgo MK noteikumu prasības, divām zemes vienībām
Lucmuižas un Pušmucovas ciemā, kur
uzbūvēti ūdenstorņi, bija jāpiešķir nosaukums. Abām zemes vienībām piešķirts nosaukums „ŪDENSTORNIS”
un noteikts zemes lietošanas mērķis
1201 (t.sk. ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
Domes sēdē tika apstiprināts zemes
ierīcības projekts nekust. īp. „Silaine” (Līdumnieku pag.) sadalīšanai.
Lemts par nodošanu nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
2019. gadā: Zvirgzdenes ezerā – 3 personām; Lielajā Ludzas ezerā – 9 personām. Nolemts iedalīt katrai personai
zvejas limitu: pa 1 murdam no kopējā
zivju tīklu limita šajos ezeros.

Domes sēdē jaunā redakcijā tika apstiprināti Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem” un „Par
pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”.
Minētos noteikumus, izpildot Labklājības ministrijas ieteikumus, jaunā redakcijā sagatavoja pašvaldības juristi kopīgi ar Sociālā dienesta darbiniekiem. Šie
dokumenti tagad ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēšanai. Pēc tam tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”, pašvaldības
mājaslapā un būs pieejami pagastu pārvaldēs. Būtiskas izmaiņas (piemēram,
samazināts vai palielināts pabalstu apmērs) noteikumos nav veiktas.
Apstiprinātas savstarpējo norēķinu
izmaksas 2019. gadā par Ciblas novada
pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) – 308,85 eiro
mēnesī par vienu audzēkni, Blontu PII
– 213,25 €, Ciblas vidusskola – 122,06
€, Pušmucovas psk. – 143,01 € mēnesī
par vienu audzēkni. Izmaksu aprēķinā
ņemts vērā atalgojums pedagogiem
(neskaitot mērķdotāciju no valsts budžeta) un tehniskajiem darbiniekiem,
VSAO iemaksas, pakalpojumu samaksa
(sakaru, komunālie u.c.), materiālu,
energoresursu, ūdens un inventāra iegāde, preses abonēšana (skolās) un bibliotēku fondi (skolās). Skaitlis, kas par
katru iestādi iegūts, summējot visus
izdevumus, dalīts ar iestādes audzēkņu
skaitu, kāds tas reģistrēts 2019. gada 1.
janvārī. Domes sēdē budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova deputātiem skaidroja, ka savstarpējo norēķinu izmaksas
atkarīgas no skolēnu skaita katrā skolā.
Ciblas novada pašvaldība savstarpējos
norēķinos maksā par savā teritorijā deklarēto bērnu izglītošanu citos novados,
un ir redzams, ka, piemēram, Rīgas
lielajās skolās izmaksas ir krietni zemākas nekā jebkura Latvijas reģiona lauku skolā.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.30 (pusdienu pārtraukums 12:00-12:30)
Tālrunis: 29613699. E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Informācijai: www.latvija.lv/pakalpojumucentri Ā T R Ā K > Ē R T Ā K > I Z D E V Ī G Ā K
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Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

LAD organizē seminārus,

No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta
saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos
par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.
Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties
meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts
meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai
dabas katastrofa, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc
šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu
mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais pieejamais finansējums ir 4,051 miljoni
eiro.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem,
nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem
var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir
līdz 2023. gada 1. septembrim.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) ietvaros.

lai pastāstītu par aktualitātēm

Informē LLKC (http://new.llkc.lv)

Semināri par meža
apsaimniekošanas aktualitātēm
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina
meža īpašniekus uz semināriem par aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Semināru norises vietas, laiki publicēti internetā (http://new.llkc.lv).
Mūsu novada tuvumā pieejami semināri „ES atbalsts meža
apsaimniekošanā”:
25. martā plkst. 9:00 – Ciblas novadā (s-bas Birztaliņas,
Bārenīši, Priedes). Organizē MKPC Ludzas nodaļa, Ludvigs Karvelis, mob. tālr. 29411165.
26. martā plkst. 10:00 – Bērzgalē, pagasta pārvaldes
telpās. Organizē MKPC Rēzeknes reģionālā nodaļa, Viktors
Jurčenko, mob. t. 28692818.
Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām
tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai,
sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Kas un kāpēc var saņemt atbalsta maksājumus? Kādi nosacījumi ir jāņem vērā, lai pieteiktos atbalsta pasākumiem?
Kādas ir klientu biežākās kļūdas, īstenojot projektus investīciju pasākumos? Šie ir tikai daži jautājumi, kurus dienestam
uzdot klienti – lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki.
Lai stāstītu par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu
atbildes uz visiem klientus interesējošajiem jautājumiem,
LAD plāno organizēt seminārus visā Latvijā.
LAD Austrumlatgales RLP sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru (LLKC) rīko semināru 4.
aprīlī Ludzā, Raiņa ielā 16 (Ludzas novada pašvaldības
administratīvā ēka). Austrumlatgales RLP ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja Marina Sumarokova stāstīs par Lauku
atbalsta dienesta aktualitātēm Eiropas Savienības tiešajos
maksājumos 2019. gada sezonā.
Konsultācijas par Platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu varēs saņemt katru dienu Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē un sektorā Ludzā, Raiņa ielā 25 (P. 8.00-18.00, O.-C.
8.00-17.00, Pk. 8.00-16.00).
Informācija par semināriem, to norises laikiem un vietām regulāri tiks papildināta!
Sekojiet informācijai LAD mājaslapā!
Atgādinājums!
Līdz 1. aprīlim jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauku bloku precizēšanas pieprasījumi par
jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavas
elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.
10. aprīlī sāksies Vienoto iesniegumu pieņemšana 2019.g.
platību maksājumiem, kā arī iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes
nodokļa likmi (ADE).

Jauna iespēja lauksaimniecības dzīvnieku,
sējumu un augu apdrošināšanai
Zemkopības ministrija ir mainījusi nosacījumus Ministru
kabineta noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai.
Līdz šim lauksaimniekam – apdrošināšanas atbalsta pretendentam bija jāiemaksā visa apdrošināšanas prēmijas summa vai attiecīgā prēmijas daļa, ja polises apmaksa tiek veikta
vairākos maksājumos. Jaunais nosacījums paredz, ka lauksaimnieks varēs apmaksāt tikai aprēķināto privātā ieguldījuma daļu (par ko nepienākas ES un valsts atbalsts) pilnā apmērā, izmantojot kredītiestādes darījuma kontu. Minētais
princips neattieksies uz to atbalsta daļu, par kuru tiek saņemts de minimis atbalsts dzīvnieku apdrošināšanā.
Vienlaikus tiek saglabāta arī līdzšinējā kārtība: lauksaimnieks sākotnēji norēķinās par polisi pilnā apmērā (t.sk. vairākos maksājumos) par saviem līdzekļiem un tad sniedz iesniegumu Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņemšanai
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Ja esi saskāries ar diagnozi “vēzis” ...
Latvijā ik gadu ar vēzi saslimst vairāk nekā 11 000 cilvēku. Tas ir šoks un pārdzīvojums ne tikai pašam pacientam,
bet arī viņa tuviniekiem, jo vēzis veicina depresiju un sociālo pašizolāciju. Ir svarīgi zināt par atbalsta iespējām, kas
palīdz uzlabot dzīves kvalitāti pēc slimības. Psihosociālā
rehabilitācija ir nozīmīga gan pacientiem, gan tuviniekiem.
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" nenogurstoši atkārto, ka dzīve turpinās arī PĒC vēža!
Biedrība „Dzīvības koks” sadarbībā ar nozares ekspertiem
un speciālistiem, balstoties Norvēģijas pieredzē, izstrādājusi
psihosociālās rehabilitācijas programmu „Spēka Avots”.
2019. gadā plānotas vairāk nekā 30 programmas, kas tiek
nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem.
Kas veido programmu?
Fiziskās aktivitātes: fizioterapija, nūjošana, rīta rosme u.c.
aktivitātes.
Speciālistu lekcijas onkoloģijā, imunoloģijā, fitoterapijā,
uztura zinātnē u.c. nozarēs.
Grupu terapijas un mākslu terapijas nodarbības psihologu,
psihoterapeitu, mākslu terapeitu vadībā.
Savstarpējais atbalsts: sarunas un iespēja būt starp cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi.
Programmu veidi: atkarībā no diagnozes, vecuma, kā arī
programmas kopā ar tuviniekiem.
Programmas ilgums: sešas dienas ar nakšņošanu un ēdināšanu.
Speciālisti, kas piedalās programmās: psihoterapeiti, psihologi, mākslas terapeiti, fizioterapeiti, dažādu specialitāšu
ārsti (atkarībā no tā, kāda specializācija ir programmai):
ārsts onkologs- ķīmijterapeits, ķirurgs, hematologs, ginekologs, imunologs u.c., farmaceiti un fitoterapeiti, fizioterapeiti, uztura speciālisti u.c. speciālisti.
Tālrunis: 67625339.
http://www.dzivibaskoks.lv

Rēzeknē darbojas HIV profilakses kabinets
Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes un Ludzas
komiteju izpilddirektore Gunta Stepiņa informē, ka Rēzeknē darbojas HIV profilakses kabinets. Trīs dienas nedēļā – pirmdienās,
otrdienās un piektdienās – laikā no 9:00 līdz
14:00.
Kabinets atrodas Raiņa ielā 29, Rēzeknē.
HIV profilakses kabinetā tiek veikta:
- mērķa grupas konsultēšana;
- brīvprātīga testēšana ar eksprestestiem (HIV, B, C vīrushepatītu un sifilisa), sniedzot pirms un pēc testa konsultācijas;
- šļirču un adatu apmaiņu, prezervatīvu un citu nepieciešamo
materiālu izsniegšanu mērķa grupai;
HIV profilakses kabineta speciālisti nodrošina konfidencialitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret katru mērķa grupas
personu.
Kabinetu var apmeklēt ikviens iedzīvotājs, lai varētu
veikt testēšanu.
Informācija uzziņām 64625292 (darba dienās.)
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25. maijā – EP vēlēšanas
Kārtējās Eiropas
Parlamenta (EP)
vēlēšanas Latvijā
notiks sestdienā,
2019. gada 25. maijā.
Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP
no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.
Kandidātu sarakstu iesniegšana notiks no 6. līdz
21. martam Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). Iesniegt
sarakstus drīkst Latvijā reģistrētas partijas un partiju apvienības, kurās ir ne mazāk kā 500 biedru.
EP vēlēšanu Latvijā rīkošanā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – CVK, 119 pašvaldību vēlēšanu komisijas
un aptuveni tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju (jāizveido
līdz 15. aprīlim).
26. janvārī sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods.
11. martā darbu sāks CVK uzziņu tālrunis vēlētājiem.

Balsošanas iespējas
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un
citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju
reģistrā. Vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus
vecam. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus
vēlētāju sarakstus. Paziņojumi tiks izsūtīti 16. martā. Katrs
vēlētājs ir reģistrēts noteiktā (dzīvesvietai atbilstošā) iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Līdz 18. dienai pirms vēlēšanām – līdz 7. maijam – iecirkni varēs mainīt.
Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski,
bet citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un
kuri vēlēsies izmantot savas balsstiesības Latvijā, līdz 30.
dienai pirms vēlēšanām jāreģistrējas CVK. (līdz 25. aprīlim).
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās:
- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten
7.00 līdz 20.00;
- balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā (iecirkņi strādās dažas stundas dienā);
- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav
iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs
vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā;
- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī.
Savukārt tie balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo kādā
no ES dalībvalstīm, EP vēlēšanās var piedalīties, izvēloties
balsot par šajā valstī pieteiktajiem kandidātu sarakstiem un
kandidātiem. Šajā gadījumā gan vēlētājam ir jāizvēlas, par
kuras valsts kandidātiem vēlēt – balsot gan par Latvijas kandidātiem, gan mītnes zemes kandidātiem nav atļauts.
Plašāka informācija – Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā (https://www.cvk.lv)
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Katram labu vārdu
pasacīt…
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Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

25. februārī Ciblas bibliotēkas „Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2018”
dalībniekiem Ludzas bibliotēkā notika noslēguma pasākums. Ciblas bibliotē8. martā Pušmucovas Tautas namā ka šajā lasīšanas veicināšanas programmā piedalās jau 14 gadus.
sadarbībā ar bibliotēku notika literārs
Šoreiz papasākums „Katram labu vārdu pasacīt…” Tas bija veltīts mūsu novadnie- sākumam
ces Janīnas Tabūnes (1936 - 2002) tika izvēlēta
vide.
daiļradei. Atmiņās par savu māmiņu cita
Pašlaik Ludalījās viņas meita Vija Tabūne. Viņa
dzas bibliotēir savākusi un apkopojusi plašu arhīva
ka piedāvā
materiālu par dzejnieces dzīvi un daiļrabērniem dadi. Pušmucovas bibliotēkā apskatāma žādas interešo materiālu izstāde.
santas izklaiJanīna Tabūne bija daudzpusīga per- des,
brīvā
sonība – skolotāja, dzejniece, žurnālis- laika pavadīte, gandrīz divdesmit gadus – Zvirgzde- šanas iespēnes folkloras kopas vadītāja. Dzeja un jas, ar pieejaciti radošie darbi apkopoti 13 grāmatās. mām jaunJanīnas Tabūnes dzeju caurstrāvo mī- ākām mūslestība, labestība, sirds gudrība, dzimtās dienu tehnoloģijām.
ma Toporkova, Keita Cunska, Elīna
Ludzas pilsētas bibliotēkas bērnu no- Deviķe, Melānija Dmitrijeva, Adrians
zemes mīlestība. Sirsnīgā, viegli uztveramā dzeja skanēja Elvīras Rimicānes daļas bibliotekāre Ilga bija uzņēmusies Miklucāns; 9+ grupā: Patrīcija Paula
izklaidēt grāmatu ekspertus, bet Ērika Melbārde, Ilze Sidorčenko, Lāsma Leiizpildījumā.
Arī Vija Tabūne savus dvēseles pār- visu pasākuma gaitu filmēja, ko vēlāk cāne, Aija Puisāne, Karolina Seņina,
dzīvojumus, pārdomas par dzīvi ieaudu- varēja skatīties videoierakstā. Tas bēr- Veronika Zaščerinska; 11+ grupā: Vasi dzejas rindās, kas apkopoti krājumā nos radīja lielu interesi un jautrību. Bēr- lērija Dreiska, Vanesa Beatrise Ļagušni dejoja izvēlētās mūzikas pavadījumā, ņika, Alīna Ciganska, Antra Toporkova;
„Katrs savās krustcelēs”.
Pasākumā muzikālo sveicienu sievie- attēlojot kustības, kas bija redzamas uz 15+ grupā: Sanda Augustova, Jānis
lielā ekrāna. Jo precīzākas un aktīvākas Kalvāns, Laura Daliba, Veronika Ļatēm veltīja Pušmucovas dziedošo vīru
bija dejotāju kustības, jo augstāks rei- gušņika; Vecāku žūrijā: Ineta Mikluapvienība Ināras Dovgiallo vadībā. Paltings.
cāne.
dies par skanīgo apsveikumu!
Ciblas bibliotēka bija sarūpējusi lasīLiels paldies pašu jaunāko dalībnieku
Savukārt vaļasprieku izstādē varēja šanas ekspertiem pateicības rakstus,
mammām un skolotājām par sadarbību
apbrīnot mūsu radošo sieviešu skaistos dāvanas un saldumus. No LNB dāvanā
ar bibliotēku un lasīšanas veicināšanu,
un neparastos meistardarbus. Savus katrs saņēma lineālu ar lupu.
stimulējot un atbalstot bērnus piedalīvaļaspriekus izstādē labprāt izrādīja
Grāmatu lasīšanā bija iesaistījušies 28 ties Bērnu žūrijā.
Līga Potaša (pērļu rotas), Tatjana Soko- dalībnieki, bet līdz galam nonāca 23
Rita TRUKŠĀNE,
lova (gleznas, dažādi meistardarbi), lasītāji. 5+ grupā: Jānis Augustovs,
Ciblas
bibliotēkas
vadītāja
Svetlana Sitko - Siņica (čības), Svetlana Simona Mikaskina, Miks Reņko, LauMikijanska (adījumi), Zita Piraga
(plecu lakati), Veneranda Šmulāne
Felicianovas bibliotēkā – svētki sievietēm
(cimdi). Lai ir iedvesma radīt atkal
jaunus darbus un drosme uzsākt kaut ko
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena. Vieni šos svētkus ignorē, citi atrunājas,
jaunu!
ka sievietēm dāvināja ziedus jau Valentīndienā, bet daudzi priecājas un svin, jo
Janīnas Tabūnes vēlējums bērniem svētku taču nekad nevar būt par daudz.
(gan pieaugušajiem, gan mazajiem)
Lai radītu svētku noskaņojumu, Felicianovas bibliotēkā jau 7. martā notika mu„Lai atplaukst smaids ikvienā sejā, kam zikāls pasākums. Uz to bija uzlūgti autordziesmu izpildītāji no Ludzas novada
jūs labrītu sakāt, lai sazied kā rožu Marina Piterāne, Sergejs Šļomins un mazā Valērija. Visu pasākuma apmeklētāju
dārzs ikviena dvēsele, kurai jums nākas vārdā liels paldies par to, ka viņi neatteica un iepriecināja mūs ar savām skaistatuvoties.”
jām balsīm.
Lai pavasaris nes prieku, veiksmi un
Sievietes vēlas būt skaistas. Zināms, lai sieviete būtu skaista, viņai ir jāmīl sevi.
Un lai mīlētu sevi, ir jābūt dzīvespriekam, možam garam un mirdzumam acīs. Uz
izdošanos mums visiem!
pasākumu bija uzaicināta novada sporta organizatore Ineta Miklucāne, kura parāTautas nama vadītāja Inta DOMARKA dīja apmeklētājiem vingrojumu kompleksu, lai jau no rīta sieviete justos enerģijas
pilna. Paldies viņai!
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja
Lilita ŠENDO,
Ilga BAZIĻEVIČA
Felicianovas bibliotēkas vadītāja
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Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām
(Sākums 1. lappusē)

Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne atraktīvi
vadīja karjeras radošo stundu „ Radi jaunu produktu” un
izklaidējošo karjeras stundu „ Trakā pasaule”, kurās katram
skolēnam bija jāiesaiņo viena paša gatavota šokolādes konfekte kā dāvana māmiņai un kā dāvana skolasbiedram. Katrs
pasākuma dalībnieks izgatavoja 5 šokolādes konfektes.
Tuvākajā laikā arī Pušmucovas pamatskolas skolēniem būs
organizēts karjeras atbalsta pasākums.

44 izglītojamie, sadalīti divās grupās, caur fizioterapeites
Maritas Joninas stāstījumu iepazīstot šo profesiju, izglītības
un darba iespējām. Skolēni tika iesaistīti arī praktiskā nodarbībā.
Savukārt pasākumā “Profesija - konditors” iepazinās konditori Ināru Miezīti un iesaistījās konfekšu izgatavošanas
darbnīcā: I. Miezīte pastāstīja par šokolādes izmantošanu
konditora darbā, par šokolādes konfekšu tehnoloģiju un gatavoja savas konfektes. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kur
apgūstama konditora profesija un kādas ir iespējas veidot
savu uzņēmējdarbību šajā jomā.
Ciblas vidusskolas 9. - 12. kl. skolēni kopā ar pedagoģēm Savukārt 29. martā ikvienam (ne tikai skolēniem) ir iespēja
A.Kalvīti, I. Evertovsku un E. Rimicāni 1. martā apmeklēja Rēzeknē apmeklēt reģionālo profesionālās un augstākās izRīgā rīkoto izstādi „Skola 2019”, kur bija iespēja uzzināt par glītības iestāžu izstādi “Izglītība un Karjera”. Tā norisināsies
izglītības iespējām profesionālajās un augstākajās skolās.
Rēzeknes novada pašvaldības telpās.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums
1. martā Ciblas vidusskolas 9.-12.
klases skolēni izmantoja programmas
„Latvijas skolas soma” doto iespēju
izzināt Latvijas kultūras vērtības un
devās uz Rīgu, uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku jeb Gaismas pili.
Laipnā bibliotekāre un māksliniece
Velta (starp citu, viņas dzimtā vieta ir
Līdumnieki, un saikne ar šo vietu saglabāta joprojām) sagaidīja un piedāvāja
iepazīties ar šo grandiozo, mūsdienīgo
ēku.
Skolēni bija sajūsmināti par iespēju
uzbraukt 11. un 12. stāvā (korē) ar 360
grādu panorāmas skatu uz Rīgu. Katrs
stāvs, zāles, telpas, to izvietojums, funkcionalitāte visiem patika.
Tad devāmies uz ekspozīciju
"Grāmata Latvijā", kas ir stāsts par mūsu valsts grāmatniecības vēsturi. Grā-

matniecības vēsturei veltītajā daļā iespējams apskatīt tās Latvijā un latviski
iespiestās grāmatas, kuras ir būtiski
ietekmējušas Latvijas kultūru.
Skolēni aizrautīgi izmantoja interaktīvās nodarbes: mācījās lasīt Braila rakstu, drukāja ar rakstāmmašīnu, burtiski
uz savas ādas, ar savu dzirdi, redzi un
garšu mēģināja pieredzēt, izjust grāmatu.
Visiem patika ar "dzīvas" grāmatas
instalācijas palīdzību nokļūt virtuālajā
fantāziju pasaulē.
„Virtakas klasē” notika radošā darbnīcā „Kaligrāfija”. Tā bija iespēja apgūt
ko jaunu – ar tušu un spalvaskātu mācīties skaisti rakstīt rokrakstā. Nebija
viegli, taču dažiem ātri vien sanāca,
daži solīja mājās turpināt vingrināties.

No skolēnu atsauksmēm.
„Ļoti patika kaligrāfija, jo izmēģināju
kaut ko jaunu. Pavisam noteikti, ka bibliotēkā iegriezīšos vēl kādu dienu.” (Amanda)
„Palika iespaids par lielo grāmatu
p l a u kt o , ku r u r e d z ē j u p i r m o reiz.” (Kristīne)
„Bibliotēkā man patika apgūt Braila
rakstu, un ātri vien sanāca izlasīt teikumu angļu valodā.” (Lauris)
Skolēni pateicas par šo iespēju ar kolektīvu doties braucienā, iepazīties un
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras vērtības! Mīļš paldies arī bibliotēkas darbiniecei Veltai un autobusa vadītājam
Jānim Fedotovam.
Skolotāja Alla KALVĪTE
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Mācību priekšmetu olimpiādes
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes.
Ģeogrāfijas olimpiādē 9.-12. klasēm, kas notika 20. februārī, piedalījās trīs Ciblas vidusskolas pedagoģes Ineses Boļševičas audzēkņi. Andis Rimicāns (11. kl.) ieguva 3.vietu,
Maksims Kairovs (12. kl.) – 1. vietu.
Savukārt 11. martā notika 13. Latgales novada latviešu
valodas un literatūras olimpiāde 7. un 10. klasēm. Tajā ar
lieliskām sekmēm piedalījās Ciblas vidusskolas pedagoģes
Ināras Kuzņecovas audzēknes no 7. klases: Antrai Toporkovai – 1. vieta, Intai Seimuškinai – Atzinība.

Paziņojums par LVM un VKKF atbalstītās
Latgales kultūras programmas 2019
projektu konkursa izsludināšanu

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019”.
Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, Latgales reģiona kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, sniedzot finansiālu atbalstu labākajiem
kultūras projektiem.
Projektu pieteikumu (papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. marts, līdz plkst. 16:00.
Projektu ieviešanas laiks ir no 2019. gada maija līdz 2019.
gada 16. decembrim.
Projektu pieteikumi iesniedzami vienā eksemplārā papīra
formātā, noformēti saskaņā ar nolikuma prasībām, personīgi
LRAA birojā (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai pa
pastu, un elektroniskā formātā kopā ar visiem pielikumiem
(PDF formātā vienā failā) nosūtot uz e-pasta adresi
kultura@latgale.lv līdz konkursa iesniegšanas termiņa beigām.
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts
kultūras programmām reģionos“ projektu konkursa “Latvijas
valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019” nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami interneta mājas lapā www.visitlatgale.com.
Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks:
12. martā plkst.10.30 - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi;
12. martā plkst.14.00 – Preiļu NVO centrā, Kooperatīva
iela 6, Preiļi (3. stāvs).
Uzziņas par konkursu var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 65420257 vai pie Latgales kultūras programmas vadītājas Valdas Iļjanovas, tālr. 29278901.

Fotokonkurss „Mans putns 2019”
Darbus Latvijas Dabas muzeja organizētajā fotokonkursā „Mans putns 2019” var iesniegt līdz 31. martam.
Labākie darbi no 2019. gada 17. aprīļa būs skatāmi izstādē Dabas muzejā.
Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz nolikumam atbilstošas
fotogrāfijas. Konkursa rīkotāji atgādina, ka derīgi ir attēli ar
putniem, tajos nedrīkst būt redzami cilvēki. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir kadra unikalitāte un oriģinalitāte.
Fotogrāfijas konkursam un aizpildīts iesniegums par dalību
konkursā jāiesniedz Dabas muzejā līdz šā gada 31. martam
vai jānosūta uz Latvijas Dabas muzeju K. Barona iela 4,
Rīga, LV–1050 (pasta zīmogs 31. marts). Ar fotokonkursa
„Mans putns 2019” nolikumu aicinām iepazīties muzeja
mājaslapā. Vairāk informācijas pa tālr.: 67356041; epasts: dmitrijs.boiko@dabasmuzejs.gov.lv .
Iesūtītie darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās – bērni
(līdz 14 gadiem), jaunieši (15–25 g.), pieaugušie (26–50 g.)
un seniori (vecāki par 50 gadiem). Katrs dalībnieks drīkst
iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas (formāts 30x40 cm).
Informē Latvijas Dabas muzeja
Komunikācijas nodaļa

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 SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

