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24. aprīlī Blontu TN
notiks LLKC rīkots
informatīvs seminārs
"ES un valsts
likumdošanas
izmaiņas, kas attiecas
uz lauku uzņēmējiem"
Programmā:
10.00 - Valsts atbalsta
programmas
lauksaimniekiem.
10.20 - PVD aktualitātes.
11.20 - ES tiešie
maksājumi 2019.g..
12.00 - Izmaiņas
nodokļu likumdošanā
un Gada ienākumu
deklarācijas
sagatavošanā par
2018. gadu.
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2019. gada 16. aprīlis

Auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši;
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.

Dārgie novadnieki!
Priecīgas, svētīgas un gaišas Lieldienas!
Lai pavasara nestais siltums un gaisma katrā
sirdī modina prieku darīt labus darbus!
Ciblas novada pašvaldība

Lieldienu dievkalpojumi
18. aprīlis, Lielā ceturtdiena,
Pēdējo vakariņu sv. Mise:
Eversmuižā – 18.00,
Pušmucovā – 14.00,
Ludzā – 18.00.
19. aprīlis, Lielā piektdiena,
Kristus ciešanu dievkalpojums:
Eversmuižā – 18.00,
Pušmucovā – 13.00 (Krustaceļš, tad
dievkalpojums),
Ludzā – 18.00 (pēc dievkalpojuma
Krustaceļš pa pilsētu).
Plkst.11.00 - Sāpju Mātes stunda.

20. aprīlis, Lielā sestdiena.
Lieldienu vigīlija:
Aizpūrē – 10.00,
Eversmuižā – 15.00,
Pušmucovā – 19.00,
Ludzā – 20.00.
21. aprīlis,
Kristus Augšāmcelšanās svētki,
sv. Mise:
Eversmuižā – 9.00,
Pušmucovā – 12.00,
Ludzā – 12.00.
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Par administratīvi teritoriālo reformu
Saeima š.g. 21. martā pieņēma lēmumu Par administratīvi
teritoriālās reformas turpināšanu, proti, līdz 2021. gadam
izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās
teritorijas ar vietējām pašvaldībām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) prezentējusi vietējo pašvaldību administratīvi
teritoriālās reformas plānu, kas Latvijas teritoriju paredz
iedalīt 35 pašvaldībās. VARAM rosina teritorijas iedalīt
divos administratīvo teritoriju pamatveidos:
* republikas pilsētās – galvaspilsēta Rīga un kūrortpilsēta
Jūrmala;
* novada pilsētās un novada pagastos.
Ciblas novadu plānots apvienot ar Ludzas, Kārsavas un
Zilupes novadu. Šajā apvienotajā pašvaldībā kopējais
iedzīvotāju skaits sasniegtu 23,1 tūkstoti.
Kā norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce, šis administratīvi teritoriālā iedalījuma
modelis ir tikai sākuma piedāvājums.
Pašreiz notiek aktīvas diskusijas par VARAM piedāvāto
reformas turpinājumu. Ministrija sola organizēt novados
sanāksmes un tikšanās ar deputātiem par reformu. Latvijas
pašvaldības aktīvi apspriež VARAM piedāvājumu, notiek
dažādas sanāksmes par šo jautājumu.
Informatīvo ziņojumu par administratīvi teritoriālās
reformas turpināšanu valdība plāno izskatīt š. g. 14. maijā.

2019. g. 16. aprīlī

2. lappuse

Lauksaimniecības konsultanti gatavi
palīdzēt pieteikties platību maksājumiem
Jau 10. aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) sāka pieņem
iesniegumus platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var
pieteikties līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto
iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar
kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.
Ciblas novada pašvaldība finansē lauksaimniecības
konsultantu darbu. Tas nozīmē, ka Ciblas novada iedzīvotāji
katrā novada pagastā bez maksas var saņemt
lauksaimniecības
konsultantu
palīdzību,
gatavojot
iesniegumu par platību maksājumiem.
Konsultante Marina Barkāne pirmdienās pieņem
Zvirgzdenes, otrdienās – Pušmucovas, trešdienās – Blontu
pagasta pārvaldē, ceturtdienās no rītiem – Lucmuižā,
bibliotēkas telpās. Marinas Barkānes tālrunis – 26403122.
Savukārt Ciblas un Līdumnieku pagastu iedzīvotājiem
konsultācijas sniedz Agris Trukšāns, viņa tālruņa numurs –
28612349.
Lūgums neatlikt pieteikšanos platību maksājumiem uz
termiņa beigām!

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
2019. gada pirmajā ceturksnī Ciblas novada teritorijā
reģistrēti 6 jaundzimušie. Visvairāk bērnu dzimis Blontu un
Ciblas pagastā.
Jaundzimušie reģistrēti Blontu pag. – Timofejs un Egita;
Ciblas pag. – Luīze un Deriāna; Pušmucovas pag. –
Nikola; Zvirgzdenes pag. – Henrijs.
Triju mēnešu laikā reģistrēta arī 8 iedzīvotāju nāve.
Visvairāk – Līdumnieku un Pušmucovas pagastā.
Blontu pagastā:
Ņina TOMIĻINA (dzim. 1935. g.) no Blontiem –
20.02.2019..
Ciblas pagastā nav reģistrēta.
Līdumnieku pagastā:
Gunārs ULASS (dzim. 1955. g.) no Hmeļneckiem –
14.01.2019.;
Leongina GAVRIĻENOKA (dzim. 1947. g.) no Krivandas –
24.01.2019.;
Ivans SIDORČENKO (dzim. 1958. g.) no Līdumniekiem –
08.03.2019..
Pušmucovas pagastā:
Velta PURNIŅA (dzim. 1928. g.) no Pušmucovas –
17.03.2019.,
Antoņina KIZIKA (dzim 1928. g.) no Sļapniem –
19.03.2019.,
Mārtiņš KALNIŅŠ (dzim. 1986. g.) no Nūraugiem –
21.03.2019..
Zvirgzdenes pagastā:
Jānis SVILĀNS (dzim. 1949. g.) no Virpiem – 26.01.2019..

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī, un tās rīkotāji
aicina cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī šķirot
tos.
Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ieviesta, lai veicinātu
izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz
vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu,
kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju
augsnē un ūdeņos.
Talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi.
Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem.
Šie maisi jau piegādāti Ciblas novada pagastu pārvaldēm, tie
tiks izsniegti reģistrēto Lielās Talkas vietu koordinatoriem.
Lielās Talkas rīkotāji aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
interaktīvajā
piesārņoto
vietu
reģistrēšanas
kartē
www.talkas.lv sadaļā “Kartes”.
Ciblas novadā Lielās Talkas koordinators arī šogad ir
Aldis Tihovskis. Viņa tālruņa nr. – 26162066,
e-pasta adrese – aldons777@inbox.lv
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3. lappuse

„Kaprīzes” aicina uz 5 gadu jubilejas koncertu
Pirmajās Lieldienās – 21. aprīlī –
Blontu Tautas namā ar skaistu
koncertu uz savu 5 gadu darbību
atskatīsies Blontu TN deju kopa
„Kaprīzes”, ko vada Dainis Jezupovs.
Ir precīzi fiksēti šī kolektīva vēstures
dati. Ieskatu tajā sniedz „Kaprīžu”
kultūras darba organizētāja Janīna
Molčanova.
Blontu Tautas namā sieviešu deju
kopas pirmais mēģinājums notika 2014.
gada 26. februārī. Ideja radās Blontu
TN vadītājai Janai Petrovai (Barkānei),
kādā no koncertiem vērojot Kārsavas
KN deju kolektīva „Senleja” uzstāšanos. Viņa uzrunāja kolektīva vadītāju
Daini Jezupovu, jo licies – arī Blontos
tiem mēģinājumi notiek arī biežāk.
varētu tapt līdzīgs deju kolektīvs.
„Kaprīzes” ir izveidojušas tradīcijas.
Kaprīzās meitenes …
Piemēram, draudzības stiprināšanai –
Tā šī ideja par deju kolektīva dzimšanas dienu svinības. Par kultūras
veidošanu kādu laiku virmoja gaisā, darba organizētāju ievēlēta Janīna Mollīdz pēc pensionāru balles Jana noteica čanova. Tieši viņa pašlaik ļoti enerģiski
pirmā mēģinājuma datumu un aicināja organizē jubilejas pasākumu.
Blontu sievas iesaistīties. Atnāca Aina
Repertuārā – oriģinālas dejas
Borisovska, Gaļina Leitāne un Alla
Kolektīva vadītājs Dainis Jezupovs
Stabrovska. Nākamajā mēģinājumā
saka, ka „Kaprīzes” pēc to repertuāra
viņām pievienojās Inta Vonoga, Janīna
nevar ielikt standarta rāmjos – tā nav
Molčanova, Terēze Metlāne, Inta Ludlīnijdeju kopa, nav arī tā saucamo
borža, Svetlana Kuzņecova. Septembrī
„Eiropas deju” kopa.
klāt nāca Marija Aleksandrova un
– Darbojamies tikai savam priekam,
Dzintra Repša. Pērn klāt nāca Iveta
bez jebkāda obligātā repertuāra, –
Savicka un Zanda Sprudzāne.
skaidro Dainis Jezupovs. – Ļoti
„Kaprīžu” sastāvs 5 gadu laikā ir
daudzām „Kaprīžu” dejām esmu radījis
mainījies – kāda nākusi klāt, kāda
oriģinālu horeogrāfiju. Idejas smeļos,
gājusi prom, kāda arī atgriezusies.
vērojot koncertus Latvijā. Kādreiz iepaPašlaik pamatsastāvā dejo Aina, Gaļina,
tīkas melodija, ritms un redzu, kā šo
Alla, Janīna, Svetlana, Inta, Marija,
deju varu pārveidot un pielāgot „KaprīDzintra, Iveta un Zanda.
zēm”. Kolektīvā dejotājām nav iepriekNebija viegli izdomāt kolektīva
šējās pieredzes, viņas ir ļoti centīgas un
nosaukumu, tomēr nosaukums „Kaprīpieņem visas manas idejas. Reizēm mēzes” ir itin labi nostiprinājies.
ģinājuma gaitā redzu, ka deja nevei– Tādas mēs esam – kā kaprīzas
dojas tik laba, kā savā prātā esmu izdomeitenes tai dziesmā! – smaida Janīna,
mājis. Skatuvei tomēr ir savi noteikumi!
– Katra ar savu raksturu, ar savu „es”.
Tad šo horeogrāfiju pārveidoju, un deUz mēģinājumiem Blontu pagasta
jotājas bez kurnēšanas pieņem labojusieviešu deju kolektīvs sanāk vismaz
mus. Centība un atvērtība radošajam
reizi – divas reizes nedēļā (pirmdienu
procesam raksturo šo kolektīvu. Un pat
un trešdienu vakaros). Pirms koncertās sievietes, kam sākumā bijušas prob-

lēmas, piemēram, ar ritma izjūtu, cītīgi
strādājot, šo trūkumu novērsušas – viņas labi dejo!
Latvijā esam vairāki deju kolektīvi,
kas darbojas ārpus kādiem standartiem:
Blontos, Kārsavā, Baltinavā, Riebiņos,
Aglonā, Krāslavā. Regulāri reizi gadā
pulcējamies kopā, atrādām jaunākās
dejas, izvēlamies tās, ko gribam
iemācīties
savā
kolektīvā.
Mēs
nepretendējam uz lielajiem Dziesmusvētkiem vai citiem valsts mēroga
pasākumiem un īpašu atzinību. Mēs
dejojama tikai savam priekam, tā ir laba
atslodze pēc darba, tā ir iespēja
cilvēkiem tikties mēģinājumos un
koncertos dāvāt prieku citiem.

Skatuves tērpi – svarīga lieta!
– Esmu ļoti gandarīts, ka tagad
„Kaprīzēm” ir vienoti skatuves tērpi.
Sākumā gāja grūti – meklējām kādus
tautiskus brunčus no citiem kolektīviem, dejotājas arī pašas mēģināja ko
vienādu sašūt vai nopirkt. Vienots
skatuves tēls, manuprāt, ir ļoti svarīga
lieta, – saka Dainis Jezupovs.
Skatuves tērpi ir darināti 2017. gadā,
kad pašvaldība realizēja vienu no
LEADER projektiem „Tērpu iegāde
Ciblas novada amatierkolektīviem”.
(Nobeigums 12. lappusē)
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Iznācis "ILŽAS" jaunais mūzikas albums

2019. g. 16. aprīlī

4. lappuse

“Satiec savu meistaru” Ciblā
6. aprīlī Ciblas TN notika pasākums „Satiec savu meistaru
2019”, kurā bija viena meistarklase un četras darbnīcas.

Pēc trīs gadu darba mēģinājumos, arhīvos, studijā un,
sazinoties ar pētniekiem, Ciblas folkloras kopa "Ilža" ir
izdevusi grāmatiņu un mūzikas albumu "Ludzas igauņu
dziesmas", kura ieskandināšana notika 6. aprīlī Ciblas TN.
Albumā iekļauti 18 ieraksti, tās ir 12 dziesmas ar 4 dažādiem
izpildītājiem.
Šis albums ir veltīts
gandrīz izzudušai Latgales vēstures lappusei
– Ludzas igauņiem, kuri
dzīvoja galvenokārt 3
vietās: Mērdzenes un
Pildas pagastos un pie
mums, kur sanāk kopā
Ciblas, Nirzas un Briģu
pagastu robežas.

Sandra Soikāne un Ilona Malahova rādīja, kā apkaļ, iejūdz
zirgu (attēlā), bet Inese Ruskule to visu sīki pastāstīja.
Kopā ar Līgu Valteri un Irēnu Pavlovu lējām sveces.

Putnu dienas Blontu dārziņā
Bet ar Maiju Manukinu un Eviju Karaševsku gatavojām
„Rudzu rupņīku” (attēlā).

12. aprīlī Blontu pirmsskolas izglītības iestādē notika
Putnu dienu pasākums. Blontu PII ar mērķi iesaistīties Putnu
dienās, vērsās Dabas aizsardzības pārvaldē. Sadarbība bija
ļoti veiksmīga. Dabas aizsardzības speciālists Dagnis
Vasiļevskis Blontos ieradās ar būrīšu sagatavēm, un bērni
kopā ar vecākiem un vecvecākiem izgatavoja vairāk kā 30
putnu būrīšus, kas paredzēti zīlītēm. Pirms ķeršanās pie
āmura un naglām Dagnis pastāstīja, kā pareizi gatavot būrīti,
un pats aktīvi darbojās. Kopīga darbošanās noslēdzās ar
dārziņa vadītājas Guntas Stoleres pasniegtām Pateicībām un
mielastu svaigā gaisā. Putra un tēja garšoja ļoti labi!

Ar folkloras kopu „Ilža” dziedājām šūpuļdziesmas
latgaliešu un igauņu valodā, bet folkloras kopa „Ilžeņa”
mācīja rotaļas (attēlā).
Liels paldies visiem Meistariem un pasākuma
dalībniekiem! Uz tikšanos nākamajā gadā!
Sandra Beļavska, Ciblas TN direktore
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5. lappuse

“Ciblas novada uzņēmējs 2018”
30. martā Blontu Tautas namā
notika viens no vērienīgākajiem
pašvaldības organizētajiem ikgadējiem pasākumiem – „Ciblas
novada uzņēmējs 2018”.
Tajā tika godināti cilvēki, kuri
kopj
savu
zemi,
darbojas
lauksaimniecības vai kokapstrādes
jomā, vada savus uzņēmumus un
sniedz
novada
iedzīvotājiem
dažādus pakalpojumus, kā arī
nodrošina darbavietas vietējiem
Ciblas novada pašvaldības apbalvojumi tika pasniegti uzņēmumiem, kas budžetā
iedzīvotājiem.
Pasākumu
„Ciblas
novada iemaksā vislielāko Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Nekustamā īpašuma nodokļa
uzņēmējs” pašvaldība rīkoja jau apmēru, kā arī uzņēmumiem, kas ir lielākie darba devēji.
Katrā nominācijā pirmo 3 vietu ieguvējiem tika pasniegtas oriģinālas stikla balvas
septīto reizi.
ar novada pašvaldības ģerboni un simbolu - pakavu (attēlā). Šīs balvas darinātas SIA
"RA Drukātava". Visiem 18 nominantiem tika pasniegti arī rakstiski apliecinājumi
par nominēšanu balvai, dažādi suvenīri un ziedi.
Svētki sākās ar domes
priekšsēdētāja Jura Dombrovska
uzrunu, kopīgi dziedātu Ciblas
novada himnu un tradicionālo
„šampanieša salūtu”.

Pirmie tika apbalvoti uzņēmēji
nominācijā
"Lielākais Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs":
1. vietā - SIA „Lapegles 2” (Antons
Daudišs),
2. v. - ZS „Ezerlīči” (Aivars Trons),
3. v. - SIA „Blonti” (Andris Žeikars),
4. v. - SIA „Staupine” (nebija ieradies
pārstāvis),
5. v. - SIA „Solo&Partneri” (nebija
ieradies pārstāvis),
6.v. - SIA „RIKO - RI” (Aivars
Kozlovskis).
Apbalvojumus pasniedza domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.
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6. lappuse

“Ciblas novada uzņēmējs 2018”
Apbalvotie uzņēmēji nominācijā
"Lielākais darba devējs":
1. v. - SIA „Lapegles 2” (Antons
Daudišs),
2.v. - SIA „RIKO - RI” (Aivars
Kozlovskis),
3. v. - SIA „Blonti” (Andris Žeikars),
4. v. - SIA „Solo&Partneri” (nebija
ieradies pārstāvis),
5. v. - ZS „Ezerlīči” (Aivars Trons),
6. v. - SIA „WILD” (pārstāvis - Aivars
Kozlovskis).
Apbalvojumus pasniedza domes
priekšsēdētāja vietniece Inese Birska.

Apbalvotie nominācijā
"Lielākais Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs":
1. v. - SIA „Blonti” (Andris Žeikars),
2. v. - Aina Zbaraščuka,
3.v. - ZS „Ezerlīči” (Aivars Trons),
4. v. - Ivārs Birskis.
Nebija ieradušies pārstāvji no
SIA „Staupine” (5. v.) un
Andris Miklucāns (6.v.).
Apbalvojumus pasniedza
Ciblas novada pašvaldības
izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

15 gadu jubilejā tika sumināts
uzņēmums SIA „Lioveta” (veterinārā
klīnika - aptieka).
Šo uzņēmumu dibinājušas un vada
Blontu pagasta iedzīvotājas Olga
Maļavkina un Ilze Kaniševska.
Īpašu dāvanu savām priekšniecēm bija
sagatavojušas veterinārās klīnikas
darbinieces.
Pateicību par darbu izteica Ciblas
novada pašvaldība.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 6 (153)

7. lappuse

“Ciblas novada uzņēmējs 2018”. Sveikti strādīgi ļaudis no pagastiem.
Pasākumā „Ciblas novada uzņēmējs 2018” katra pagasta
pārvalde godināja 5 strādīgas ģimenes vai cilvēkus, kuri čakli
diendienā kopj senču zemi un līdz ar to ir stabils pamats

Latgales lauku pastāvēšanai.
(Apraksti sagatavoti pēc pagastu pārvalžu
sniegtās informācijas.)

BLONTU pagasts
„Žagaros” saimnieko Vilciņu ģimene.
Arvīds un Regīna turpina saimniekot
Arvīda tēva mājās. Ir iekoptas sējumu
platības, aplokā – paprāvs liellopu
bariņš. Ikdienā Arvīds strādā SIA
„Blonti” par mehanizatoru, Regīna –
sanitārajā robežkontrolē.
Ivanovu ģimene savu saimniecību
izveidojusi Blontu pagasta Jakučos.
Braucot pa ceļu Plaudiši – Līdumnieki,
nevar nepamanīt mājas ar vienmēr labi
sakopto apkārtni. Ivans un Romualda
turpina tradicionālo saimniekošanu
Ivana vecāku sētā. Romualda strādā
pastā, nekad neatsaka palīdzību
vietējiem iedzīvotājiem.
Uz Blontu un Pušmucovas pagastu
robežas savu saimniecību attīsta
Sarkaņu ģimene. Interesanti, ka daļa
lauku ir abos pagastos. Tēva Arnolda
iesāktās saimniekošanas tradīcijas
turpina
dēla
Edvīna
ģimene.
Apsaimniekotās platības vienmēr ir labi
sakoptas. Saimniecībā ir sagādāta sava
tehnika.
CIBLAS pagasts
Sandris Augustovs ir I.K. „Grauds”
īpašnieks, nodarbojas ar graudkopību,
veiksmīgi
realizējis ES projektus,
iegādājoties lauksaimniecības tehniku.
Ziemā pievēršas mežistrādei. Sandris ir
vietējais, ar savu ģimeni dzīvo Ciblā.
Normunds Birskis ir gados jauns
cilvēks, kas čakli strādā vecvecāku
mājās. Normunds kopš bērnības mīl
lauku darbus un tehniku. ZS „Rimšas”
specializējas
zālāju
un
graudu
audzēšanā.
Valērijs Zvaričs – arī gados jauns
cilvēks, kas no bērnības iesaistās lauku
darbos. Viņam ir sava Z.S. „V. Z.
Agro”. Lai gan Valērijs dzīvo un strādā
Rīgā, lauku darbu sezonā viņš darbojas
savos laukos un palīdz arī vecākiem.
Imants Trukšāns ir pieredzējis
lauksaimnieks,
Z.S.
„Labrenči”
īpašnieks. Ar lauksaimniecību Imants
nodarbojas jau vairāk kā 30 gadus,
pašlaik – ar graudkopību. Viņš ir

Teļakolnu ciemā savu saimniecību ir
iekopusi uzņēmīgās un neatlaidīgās
Annas Matvejenko ģimene. Uzcelta
skaista māja, iestādīts augļu koku un
ogu dārzs. Prāvās zemes platībās tiek
sēti graudaugi. Ir sagādāta tehnika
lauku
darbiem.
A.
Matvejenko
Sadarbojas ar NVA, piedalījusies LAD
projektos.

Aigara un Žannas Kuzminu ģimenē
lauku darbi nevienam nav sveši. Kādu
brīdi ģimene saimniekoja Zvirgzdenes
pagasta Danču mājās, bet tagad atkal
atgriezusies Aigara dzimtajā Blontu
pagastā. Saimniecībā ir gan lopi, gan
sējumi, īsāk sakot – daudznozaru
lauksaimniecība.
Īpaši
pievēršas
kartupeļu audzēšanai.

veiksmīgi realizējis ES projektus,
iegādājoties tehniku.
Vilis un Līga Buļi saimnieko savā ZS
„Asni”, viņi ir palikuši uzticīgi zemei,
ko kopuši jau vecāki. Buļi audzē

bioloģisko lauksaimniecības produkciju, pamatā graudaugus. Augstu vērtē
dzimtas tradīcijas, un valsts karogs allaž
plīvo pie viņu mājas.
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“Ciblas novada uzņēmējs 2018”. Sveikti strādīgi ļaudis no pagastiem.
LĪDUMNIEKU pagasts
Boldānu ģimene – Rita un Jānis – jau
daudzus gadus nodarbojas ar aitu
audzēšanu. Boldāni uzskata – jo vairāk
dzīvnieku sētā, jo vairāk rosības un
prieka. Savu saimniecību viņi attīstījuši
dzimtajā pagastā, tuvumā dzīvo arī Jāņa
tēvs.
Kozlovsku ģimene – Astrīda un
Sandris – nodarbojas ar graudkopību.
Viņi ir pārliecināti: lai lauku sēta
nepazustu, ir svarīgi mīlestību pret
laukiem ieaudzināt arī bērnos, iemācīt
cienīt dabu un lauku dzīvi.
Valteru ģimene – Rudīte un Vairis –
tāpat
kā
daudzi
Līdumniekos,
pievērsušies graudkopībai. Viņu sēta
„Krupīši” un tās apkārtne ir glīti iekopta
un sakārtota. Vairis ir pārņēmis tēva
iesākto. Rudīte ir pašvaldības deputāte.
Kilupu ģimene – Olita un Jānis – ir
pārdzīvojuši dažādas likstas, bet nav
padevušies. Saviem spēkiem viņi
ZVIRGZDENES pagasts
Oskars Barkāns ir piedzimis un
uzaudzis sava vecvectēva mājās
„Jurāni” Zvirgzdenes pagastā. Jau no
savas bērnības laika Oskars palīdzējis
vecākiem kopt saimniecību, iemīlot
laukus. Ieguvis lauksaimnieka diplomu
Malnavas koledžā. Pašreiz apsaimnieko
40 ha zemes, nodarbojas ar piena
lopkopību, audzē aitas, gaļas liellopus.
Nākotnes plāni Oskaram saistās ar
laukiem un dzimtas mājām.
Guntis Ekimāns saimnieko senču
mājās „Aizkalni”. Te saimniekojis viņa
tēvs, vectēvs, vecvectēvs. Guntis ļoti
mīl savu dzimto pusi un dzimtas mājas,
viņš nekad nav sapņojis par dzīvi
pilsētā. Viņš cenšas paplašināt savu
saimniecību. Sākotnēji apstrādāja 17 ha
zemes, bet tagad jau 30 ha. Guntis
nodarbojas ar piena lopkopību, audzē
gaļas lopus, „Aizkalnos” ir arī bitītes.
Savu nākotni Guntis saista ar lauksaimniecību. Zināšanas ir ieguvis
Malnavas koledžā.
Valentīna un Juris Mortuzāni ar
lauksaimniecību
nodarbojas,
kopš
Latvija atguva neatkarību. Ģimenē
darba tikums vienmēr ir bijis pirmajā
vietā. Mortuzāni savā saimniecībā
„Lukstiņi”
audzē
sivēnmātes,
nodarbojas ar piena lopkopību. Savos

uzcēluši māju. Kilupi reģistrējuši
individuālo komersants „PLIČI”, lai
nodarbotos ar zvejniecību apkārtnes
ezeros.
Vladimirs Gavriļonoks dzīvo Zilupē.

Bet Līdumnieku pagastā viņam ir
zemes īpašumi, kurus viņš uztur labā
kārtībā, audzējot graudus. Vladimirs
atrod laiku, lai palīdzētu lauku darbos
Krivandas iedzīvotājiem.

27 ha zemes izaudzē arī lopbarību.
Valentīnas un Jura ģimene ir piemērs
tam, ka, strādājot savā saimniecībā, var
nodrošināt ģimenei labklājību.
Inta un Aigars Igauņi saimnieko
savos „Zīriņos”, nodarbojas galvenokārt
ar graudkopību. Igauņi apsaimnieko
200 ha zemes. Aigars kādu laiku
strādājis algotu darbu, tomēr nekad nav
atstājis novārtā lauksaimniecību. Kad
nāk karstākā lauku darbu sezona, čakls
palīgs vecākiem darbos ir dēls
Normunds. Arī viņš ir izvēlējies

lauksaimnieka
profesiju,
mācās
Malnavas koledžā. Kas to zina, var būt
arī izvēlēsies palikt savā saimniecībā?
Zvirgzdenes pagasta pārvaldei ir
izveidojusies laba sadarbība ar IU
„Priede B”. Šī uzņēmuma īpašnieks ir
Bogdans Špitjuks. Bogdanu var dēvēt
par draudzīgo uzņēmēju, jo viņš nekad
neatsaka veikt dažādus remontdarbus:
logu nomaiņa, mājas fasādes remonts,
lieveņa remonts utt.. Par to viņam
milzīgs PALDIES! Zvirgzdenes pagasta
pārvalde cer uz turpmāku sadarbību!
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“Ciblas novada uzņēmējs 2018”. Sveikti strādīgi ļaudis no pagastiem.
PUŠMUCOVAS pagasts
Ilmārs un Marija Laizāni dzīvo
Vacumnīkos.
Ģimenes
zemnieku
saimniecība „Cīrulīši” nodarbojas ar
lopkopību. Laizānu ģimene savu
saimniecību pārvietoja no cita novada.
Viņu saimniekošanas veids ir galvenais
iztikšanas avots visai ģimenei.
Dzidra un Jāzeps Čerpinski no
Šmatu sādžas audzē aitas un kazas. Šī
ģimene ir strādīga, sirsnīga, izpalīdzīga.
Viņi, strādājot laukos, ir izmēģinājuši
dažādus biznesa veidus, lai atrastu sev
atbilstošāko un ienesīgāko.
Marija un Antons Krušanovi no
Nūraugiem nodarbojas ar lopkopību.
Ģimene
ir
strādīga,
sirsnīga,
izpalīdzīga. Darbi tiek paveikti,
strādājot visai ģimenei kopā. Droši var
teikt, ka viņu trīs meitenes būs īstas
latgaļu saimnieces.
Eleonora un Pēteris Kuzmāni dzīvo
Šķiņču sādžā. Kaut gan paši jau gados,
bet nodarbojas ar lopkopību savu

vecāku saimniecībā. Gadu nasta nespēj
salauzt
sīkstos
un
enerģiskos
darbarūķus, kuri vienmēr iet ar smaidu,
optimismu un vieglumu.
Ināra un Ainārs Rindas dzīvo

Pušmucovas ciematā. Viņi nodarbojas
ar lopkopību. Ģimene ir strādīga,
sirsnīga, izpalīdzīga. Palīdz blakus
esošajiem
kaimiņiem
apstrādāt
mazdārziņus.
Svētku laikā SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra”
Ludzas birojs sveica savus klientus,
kuri saimnieko Ciblas novadā.
Apbalvošanai bija izvirzīti:
Aldis Beļavskis,
Ivars Sprudzāns,
Andris Balcers,
Ēriks Astičs,
Ilga Baziļeviča,
Juris Vabaļs,
Valdis Astičs,
Iveta Savicka,
Jānis Kilups,
Agris Novožilovs,
Ainārs Rinda.

Pasākumu “Ciblas novada uzņēmējs” vadīja Vanda
Žulina.
Vakara gaitā starp apsveikumiem uzstājās grupa
„Baritoni” no Rēzeknes (attēlā).
Bija neliela loterija ar balvām.
Uz svētkiem bija ieradušies daudzi viesi, kuri pēc svinīgās
daļas varēja ballēties, jo skanēja lieliska mūzika. Spēlēja
grupa „Aimari” - Aivars Komuls un Māris Jefremovs.
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Saistošie noteikumi Nr. 2 „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ”
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu
(turpmāk tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2.Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības
pabalstu sistēmu, kas iedzīvotājiem nodrošinātu finansiālu
atbalstu veselības, izglītības veicināšanai un svētkos.
3.Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura savu pamata
dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Dzīvesvietas deklarēšana Ciblas novada administratīvajā
teritorijā nav obligāta, piešķirot vienreizēju pabalstu
aizbildnim.
4.Šajos saistošajos noteikumos nosauktie pabalsti tiek
piešķirti neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus.

II. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1.vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18.
Novembra svētkos;
5.2.Otrā pasaules kara veterāniem (maija mēnesī);
5.3.pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma
vietām;
5.4.vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu;
5.5.pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā:
5.6.pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes
procedūras;
5.7.vienreizējs pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;
5.8.vienreizējs pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem;
5.9.vienreizējs pabalsts malkas iegādei;
5.10. veselības aprūpes pabalsts;
5.11. vienreizējs pabalsts aizbildnim.
5.12. Apbedīšanas pabalsts;
5.13. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm.

III. Vienreizējs pabalsts politiski represētām
personām 18. novembra svētkos
6.Pabalstu politiski represētām personām 30,00 euro
apmērā piešķir vienu reizi gadā - novembrī, atzīmējot Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienu.
7.Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura
apliecina politiski represētas personas statusu.

IV. Vienreizējs pabalsts
Otrā pasaules kara veterāniem
8.Pabalstu Otrā pasaules kara veterāniem 30,00 euro
apmērā piešķir vienu reizi gadā – maija mēnesī.
9. Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura
apliecina Otrā pasaules kara veterāna statusu.

V. Vienreizējs pabalsts personām,
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
10.Pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma
vietām, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Ciblas novada
administratīvajā teritorijā, piešķir 30.00 euro apmērā.
11.Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no
ieslodzījuma vietas, ja to apliecina ieslodzījuma vietu
pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu.

VI. Vienreizējs pabalsts
sakarā ar bērna piedzimšanu
12. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra sēdes
lēmumu Nr. 2 (protokols Nr.2, 12.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
piešķirts šādā apmērā, ja viena no bērna vecākiem un bērna
dzīvesvieta deklarēta Ciblas novadā:
12.1. sakarā ar pirmā bērna piedzimšanu — 150.00 euro
apmērā;
12.2. sakarā ar otrā bērna piedzimšanu — 200.00 euro
apmērā;
12.3. sakarā ar trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu
– 250.00 euro apmērā.
13. Pabalstu piešķir personai uz iesnieguma pamata.
14. Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.

VII. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
15. Pabalsts 30.00 euro tiek piešķirts dāvanas iegādei
Ciblas novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85,
90, 95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, sastādot sarakstu
pēc pašvaldības iedzīvotāju reģistra.
16. Jubilejas pabalstu 150.00 euro apmērā piešķir Ciblas
novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu
vecumu.

VIII. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas
hemodialīzes procedūras
17. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes
procedūras, tiek piešķirts 100.00 euro apmērā kalendārajā
gadā.
18. Pabalstu piešķir personai uz iesnieguma un Latvijas
nieru slimnieku asociācijas izsniegtas izziņas pamata.

IX. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidācijas dalībniekiem
19. Pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem 30,00 euro apmērā piešķir
vienu reizi gadā – Ziemassvētkos.
20. Pabalstu piešķir personai, uzrādot apliecību, kura
apliecina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībnieka statusu.

X. Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem
21. Pabalstu Afganistānas kara dalībniekiem 30,00 euro
apmērā piešķir vienu reizi gadā – Ziemassvētkos.
22. Pabalstu piešķir personai, uzrādot apliecību, kura
apliecina Afganistānas kara dalībnieka statusu.

XI. Pabalsts malkas iegādei
23. Pabalstu malkas iegādei piešķir vienu reizi gadā:
23.1.vientuļajiem pensionāriem – 80.00 euro apmērā;
23.2.personām ar I grupas invaliditāti - 80.00 euro apmērā;
23.3. politiski represētām personām – 80.00 euro apmērā;
23.4. Otrā pasaules kara veterāniem – 80.00 euro apmērā;
23.5. personām ar II grupas invaliditāti – 40.00 euro
apmērā;
23.6. ģimenei ar bērnu ar invaliditāti – 80.00 euro apmērā;
23.7. daudzbērnu ģimenēm – 80,00 euro apmērā.
24. Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma un atbilstoša
statusa apliecinājuma pamata.
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Saistošie noteikumi Nr. 2 „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ”
XII. Veselības aprūpes pabalsts
25. Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas
izdevumu, operāciju, ambulatori veikto diagnostisko
izmeklējumu apmaksai, transporta pakalpojumu apmaksai
braukšanai uz reģionālajām slimnīcām piešķir līdz 100.00
euro apmērā personai:
25.1. astmas slimniekam,
25.2.onkoloģijas slimniekam,
25.3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībniekam
26. Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata,
uzrādot maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību
apliecinošus
dokumentus,
pakalpojuma
saņemšanas apliecinājumu, ārstējošā ārsta nosūtījumu
pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļetes, degvielas čekus.

XIII. Vienreizējs pabalsts aizbildnim
27. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi
Ciblas novada bāriņtiesa, tiek piešķirts 100.00 euro apmērā
kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu.
28. Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata.

XIV. Apbedīšanas pabalsts
29. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību
uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par
Ciblas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ciblas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
30. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši
minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 300.00 euro.
31. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Ciblas novada
Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz:
31.1. iesniegumu;
31.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
31.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par
apbedīšanas pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.
32. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas
pabalsta apmēru.
33. Gadījumā, ja mirusi trūcīga persona, kuras dzīvesvieta
ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai
nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
pašvaldība vai tās deleģēta institūcija vienojas ar juridisku
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus.

XV. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm
34. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm,
kuras uz pabalsta pieprasīšanas brīdi audzina 3 vai vairāk
bērnus.
35. Pabalstu piešķir 50,00 euro par katru bērnu. Pabalsts
tiek piešķirts bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas uz pieprasītāja iesnieguma pamata vienu reizi
gadā pirms mācību gada sākuma.

XVI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
36. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma un pabalsta
saņemšanai nepieciešamo dokumentu izvērtēšanas, lemj par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu personai un sagatavo
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
37. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz

nepatiesas ziņas, sociālais dienests var atteikt sniegt materiālo
palīdzību.
38. Pēc sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas datu
apkopošanu veic sociālais darbinieks, pēc tam tos nodod
Ciblas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai
izmaksām un pārskaitījumiem.

XVII. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
39. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ciblas
novada domē.
40. Ciblas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XVIII. Noslēguma jautājumi
41. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā
“Ciblas novada ziņas”, kā arī interneta mājaslapā
www.ciblasnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
42. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Ciblas
novada pašvaldības 2015. gada 28. decembra saistošie
noteikumi Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”.

Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra
saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā” projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie
noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu noteikumi nepieciešami, lai grozītu Ciblas
novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku
finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai ap
mierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību
savas situācijas uzlabošanā. Saskaņā ar Ministru kabineta
03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi" 140.punktu sagatavojams jaunu
noteikumu projekts, ja grozījumu apjoms pārsniedz pusi no
spēkā esošo noteikumu normu apjoma, Ciblas novada domei
lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi
paredz Ciblas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm
(personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību, kā
ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus, kā arī
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību, kā arī saistošie noteikumi paredz izmaiņas pabalstu
veidos.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu. Plānotās izmaiņas pašvaldības domes
budžetu būtiski neietekmē. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība veidot jaunas darba vietas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas
netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts Ciblas
novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.
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12. lappuse

„Kaprīzes” aicina uz 5 gadu jubilejas koncertu

“Atnāca
Lieldiena!”
Svinēsim visi kopā
ar dziesmām, dejām,
rotaļām, šūpošanos un
citām Lieldienu
izdarībām

21. aprīlī plkst.15.00
Ciblā, laukumā pie šūpolēm
(sliktu laika apstākļu gadījumā – Ciblas TN)

(Nobeigums. Sākums 3. lappusē).

21. aprīļa plkst. 19:00 uz Blontu Tautas nama skatuves
kāps deju kolektīvs „Kaprīzes”, lai 5 gadu jubilejas
koncertā iepriecinātu sevi un skatītājus.
Koncertā uzstāsies daudzi Blontu TN kolektīvi: folkloras
kopa „Madara” un amatierteātris „Aduks”, solistes Marta un
Laura. Jubilāres sveiks arī citi Ciblas novada pašdarbības
kolektīvi: Ciblas TN „EversS”, Līdumnieku meiteņu
ansamblis, Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis
„Olūti”, Zvirgzdenes kapela.
Tiek gaidīti ciemiņi arī no kaimiņu novadiem: deju kopa
„Senleja” no Kārsavas, soliste Marina Piterāne no Cirmas
TN un Pildas TN deju kopa, kā arī draugi no Ratnieku TN.
Pēc koncerta — Lieldienu atpūtas vakars.

Lucmuižā skatāma izšūto gleznu izstāde

Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs „Palādas”

Danskovīte ONTANS i ANNE
Komēdija, 5. daļa

„ONTANS I PLĀŠNĪKI” (ekstrasensi)

11. maijā plkst. 19.00 Ciblas TN
Ieeja – 2,50 eiro.

Zvirgzdenes pagasta
bibliotēkā Lucmuižas ciematā
kopš 1. aprīļa ir skatāma
Marijas Tomčikas izšūto
gleznu izstāde.
Marija 32 gadus ir strādājusi
Istras vidusskolā, no tiem 14
gadus bija šīs skolas direktore.
Skolā viņa vadīja čaklo roku
pulciņu un leļļu teātra pulciņu.
Bērni tajos labprāt darbojās,
paši gatavoja lelles, apguva
papjē-mašē tehniku.
Marija Tomčika, devusies pensijā, pievērsās saviem
hobijiem: gleznu izšūšanai, darbam ar dabas materiāliem un
fotografēšanai. Ar savām radošajām izpausmēm viņa
iepriecina sava Vecslabadas ciemata ļaudis.
Šobrīd arī mums Ciblas novadā ir iespēja priecāties par
Marijas Tomčikas izšuvumiem.
Jolanta Pridāne, bibliotēkas vadītāja
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