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CIBLAS NOVADA
SVĒTKI

Katru vasaru jūlijā
mēs svinam Ciblas
novada svētkus.
To laikā ir koncerti,
sporta sacensības
un balles.
Šogad Ciblas
novada svētki
iesāksies 30. jūnijā
ar Sv. Misi Aizpūres
katoļu dievnamā,
noslēgsies 6. jūlijā
ar koncertu un balli
Blontu TN.
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Baltā galdauta svētki ir viena no
jaunākajām tradīcijām, kas sabiedrībā
ienāk ar īpašu gaišumu, vieglumu un
cerību.
Ir pavasara atmodas laiks.
Un daudzu Latvijas ļaužu sirdīs vēl
dzīvas ir atmiņas par trešo atmodu,
kuras laikā 1990. gada 4. maijā tautas vēlēti deputāti nobalsoja par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Grūti noticēt – ir pagājuši
gandrīz 30 gadi kopš tām trauksmainajām dienām, kad, elpu aizturējuši,
Latvijas iedzīvotāji gaidīja ziņas par balsošanu Jēkaba ielas namā…
Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 4. maijā pulcēties
Ciblas Tautas namā, lai kopīgi svinētu Baltā galdauta svētkus.
Būsim vienoti šajā Latvijas vēsturē nozīmīgajā dienā!
Sirsnīgi sveicam svētkos!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
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25. maijā — Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks
2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas:
- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten
7.00 līdz 20.00;
- balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad 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 ārvalstīs.
Balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES
dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties - balsot par Latvijas EP
deputātu kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties balsošanai
mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem.
Vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru, un katrs vēlētājs

vēlēšanām tiek iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā,
kur jābalso vēlēšanu dienā. Sarakstus izveido Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Noskaidrot, kurā iecirknī
vēlētājs reģistrēts, iespējams
- paziņojumā, ko vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā izsūta PMLP;
- izmantojot PMLP e-pakalpojumu E-pakalpojums
"Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana"
- zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni
67049999.
Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā
būs grūti sasniedzams, līdz 7. maijam iecirkni var mainīt
uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
Uzziņu tālrunis - 67049999 (darbdienās 8.00 - 20.00)
Plašāka informācija – Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (www.cvk.lv)

Ciblas novada skolu audzēkņiem būs iespēja strādāt vasaras brīvlaikā
Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā jauniešiem, bet ir
izstrādāti un domes sēdē š. g. 25. aprīlī apstiprināti jauni
„Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs”.
Skolēnu nodarbinātības pasākuma koordinatora pienākumus pašvaldībā veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.
Pašvaldība minētos noteikumus ir izstrādājusi, balstoties
uz iepriekšējo gadu pieredzi.
Ciblas novada pašvaldība ir gatava finansēt
nodarbinātības pasākumu 2019. gada vasaras brīvlaikā tiem
skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem,
kuri 2018./2019. mācību gadā ir mācījušies un turpina
mācības Ciblas novada izglītības iestādē,
kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Skolēniem būs iespēja strādāt no 2019. gada 17. jūnija līdz
16. augustam.
Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem.
Pieteikumi rakstiski jāiesniedz līdz š. g. 31. maijam. Uzņēmēju saraksts pēc 31. maija tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības mājaslapā.

Pasākuma finansēšanas būtiskākie nosacījumi
Pašvaldība apņemas atmaksāt nodarbinātā Skolēna
algu 430 eiro mēnesī, bet Darba devējam par katru nodarbināto jaunieti jāsamaksā Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).
Pasākums tiek nodrošināts 8 skolēniem. Pašvaldība gaida
uzņēmēju pieteikumus, paredzot, ka pa 1 darba vietai varētu
būt Blontu un Līdumnieku pagastā, pa 2 darbavietām – Ciblas, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā. Gadījumā, ja uzņēmēju aktivitāte būs zema, finansējums var tikt pārcelts uz
citu pagastu, bet, ja uzņēmēju piedāvāto darbavietu skaits
pārsniegs finansējuma apjomu, darbavietas tiks sadalītas

proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem.
Viens skolēns drīkst būt nodarbināts pie darba devēja ne
vairāk kā vienu mēnesi 7 stundas dienā (ja nav sasniedzis 18
gadu vecumu) vai 8 st. dienā (18 – 19 gadi).
Darba devējs nedrīkst nodarbināt savus pirmās pakāpes
radiniekus (bērnus, brāļus, māsas).
Viens uzņēmējs drīkst nodarbināt ne vairāk kā 2 skolēnus.
Pašvaldība slēgs Pakalpojuma līgumu ar darba devēju
(apņemoties izmaksāt darba devējam finansējumu dotācijas
veidā skolēna algas apmērā), savukārt darba devējs slēgs
Darba līgumu ar skolēnu (ja darba devējs ir pašvaldības iestāde, tad Darba līgumu ar skolēnu slēgs pašvaldība).
Darba devējs maksās algu, VSAOI u.c. likumdošanā noteiktos nodokļus. Darba devējam līdz katra mēneša 5. datumam būs jāiesniedz Pašvaldībai pārskatu par faktiski nodarbināto skolēnu skaitu un izmaksām.

Skolēnu pieteikumu vērtēšana
Skolēniem pieteikumus (veidlapa publicēta mājaslapā –
www.ciblasnovads.lv) pašvaldībā jāiesniedz līdz 2018.
gada 10. jūnijam.
Skolēnu pieteikumus vērtēs un lēmumu pieņems ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir
viens pašvaldības administrācijas darbinieks, viens sociālā
dienesta darbinieks un viens deputāts.
Ja pieteikušos skolēnu skaits pārsniegs finansējuma iespējas, tie tiks sakārtoti rindā pēc šādiem kritērijiem:
 bērns bārenis;
 daudzbērnu ģimene;
 abi vecāki bezdarbnieki;
 viens no vecākiem bezdarbnieks;
 trūcīgas ģimenes statuss;
 pārējie pretendenti.
Katrā no kategorijām priekšroka tiks dota skolēniem, kas
nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos 2018. gadā.
Plašāka informācija – pašvaldības mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv), sadaļā „Pašvaldība”, Nolikumi”.
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Domes sēdē lemtie jautājumi
25. aprīlī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tajā
tika skatīti 14 jautājumi, no tiem vairāki saistīti ar zemes īpašumu sakārtošanu. Tāpat sēdē nolemts izsludināt
biznesa ideju konkursu jaunajiem
uzņēmējiem un piedāvāt Ciblas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vasarā strādāt vietējos uzņēmumos (ja būs interese no uzņēmējiem).
Sēdes sākumā deputātiem nācās atgriezties pie šī gada 27. februārī pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem
nr. 1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
sniedza savu atzinumu par tiem, lūdzot
veikt precizējumus. Domes sēdē tika
nolemts veikt kopumā 7 precizējumus
un jau precizētos Saistošos noteikumus
atkārtoti iesniegt ministrijā. Precizējumi
neattiecas uz sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumiem, bet, pēc ministrijas
ieteikuma, novērstas dažas gramatiskās
kļūdas un rediģēts teksts ar mērķi darīt
to saprotamāku. Tiklīdz būs saņemts
VARAM pozitīvs atzinums, Saistošie
noteikumi nr.1 tiks publicēti „Ciblas
Novada Ziņās".

Maijā – biznesa ideju konkurss
Domes sēdē tika apstiprināts jauno
uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikums jaunā
redakcijā. Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo nolikumu:
* uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevarēs pretendēt komercsabiedrība, kas
iepriekšējo trīs gadu laikā ir saņēmusi
Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstībai un/vai
uzņēmējdarbības uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros;
* projekts jārealizē nevis līdz gada
beigām, bet līdz šī gada 29. novembrim.
Pieteikuma veidlapa publicēta pašvaldības mājaslapā.
Plašāka informācija - šī izdevuma 5.lpp.

* Tika atļauts atdalīt no nekustamā
īpašuma „ROŽUKALNS” Blontu pagastā zemes vienību 6,5 ha platībā un
tai piešķirt nosaukumu „GRĀVJI” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201
(mežsaimniecība).
* Domes sēdē skatīts kādas privātpersonas iesniegums par īpašuma tiesību
atjaunošanu un daļas zemes 1,69 ha
platībā izpirkšanas maksas samazināšanu. Šis īpašums personai pastāvīgā lietošanā ir kopš 1991. gada 10. augusta
(atjaunotas īpašuma tiesības uz mantoto
zemi) un kopējais zemes lietošanas
laiks līdz tās pieprasīšanai īpašumā
(03.10.2016.) sastāda 15 gadus. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” aprēķināto
samaksu par lietošanā piešķirto zemi
šajā gadījumā var samazināt par 25 procentiem. Domes sēdē nolemts noteikt
25% lielu samazinājumu konkrētās zemes vienības izpirkšanai.
* Nolemts no pašvaldībai piekritīgas
zemes 1,6 ha platībā Ciblas pagastā atdalīt zemes vienību 0,45 ha platībā, piešķirt tai kadastra apzīmējumu un noteikt
zemes lietošanas mērķi (lauksaimniecība).
* Divām zemes vienībām piešķirti
nosaukumi.

Atcelts lēmums par „Plaudišu
fermas” atsavināšanu

Domes sēdē nācās atcelt 27.10.2016.
sēdes lēmumu Nr.10 „Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Plaudišu ferma”
atsavināšanu”. Dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta
privatizācijas izbeigšanu, ja apstiprinātais šī objekta pircējs divu mēnešu laikā
no dienas, kad saņēmis uzaicinājumu
noslēgt pirkuma līgumu, nav noslēdzis
pirkuma līgumu.
Nek.īp. „Plaudišu ferma” (Blontu
pag.) tika ierakstīts Zemesgrāmatā uz
Ciblas novada pašvaldības vārda kā
pastāvīgs īpašuma objekts un novērtēts
Zemes īpašumu jautājumi
pie sertificēta vērtētāja. Ar 27.10.2016.
Domes sēdē skatīti vairāki privātpersēdes lēmumu noteikta šī pašvaldības
sonu un juridisku personu lūgumi par
īpašuma nosacītā cena – 6 757,57 eiro.
tām piederošu īpašumu lietām.
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Pirkuma līgumu pašvaldība sagatavoja, bet tas nav parakstīts, jo potenciālais
pircējs visu šo laiku neatsaucas uz pašvaldības atgādinājumiem, lai gan pats
pircējs savulaik rosināja jautājumu par
„Plaudišu fermas” atsavināšanu. Līdz ar
to domē tika nolemts atcelt 2016. gadā
pieņemto lēmumu par šī īpašuma atsavināšanu.

Uzņēmums apvieno zemes
vienības vienā īpašumā
Izskatīts SIA „MYRTILLUS” iesniegums ar lūgumu grozīt nekustamā īpašuma „Stirnas” (Zvirgzdenes pag.) zemes vienību robežas un platību. Šis
īpašums 105,0 ha kopplatībā sastāv no
vairākām zemes vienībām (35,6 ha platībā, 32,3 ha, 28,5 ha, 5,0 ha, 3,6 ha
platībā). Dome nolēma atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Stirnas” zemes vienību robežu
un platības grozīšanai. Daļa platību tiks
apvienotas vienā zemes vienībā, no
32,3 ha lielas vienības tiks atdalīta 8,3
ha liela vienība, kam tiks piešķirts jauns
nosaukums un zemes lietošanas mērķis
(lauksaimniecība).

Citi jautājumi
* Domes sēdē tika nolemts norakstīt
un noņemt no uzskaites nekustamā īpašuma nomas maksas bezcerīgo parādu
95,67 eiro. Pamatā parāds veidojies
vairākiem pašvaldības zemes vienību
nomniekiem, kas miruši, un šo parādu
nav iespējams piedzīt no mantiniekiem.
* 5 personām nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā 2019. gadā, 1 personai – Zvirgzdenes ezerā. Katram iedalīts zvejas limits – 1 zivju murds.
* Domes sēdē nolemts piedzīt NĪN
parādu 114,62 eiro apmērā par nek.īp.
„Treideksnis 1” no personas N.M.. Šī
gada aprīlī pašvaldībā vērsās Zvērināts
tiesu izpildītājs ar lūgumu sniegt informāciju par „Treideksnis 1” NĪN parādu,
kā arī aicinājumu pašvaldībai lemt par
NĪN parāda piedziņu.
* Arī šogad Ciblas novada pašvaldība
organizē nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā jauniešiem. Plašāk par
nodarbinātības nosacījumiem lasiet šī
izdevuma 2. lappusē.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Pašvaldības darba laiku izmaiņas:
30. aprīlis – darba diena 08:00 - 15:00
Adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
1. maijs – brīvdiena
Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.30 (pusdienu pārtraukums 12:00-12:30)
3. maijs – darba diena 08:00 - 15:00
Tālrunis: 29613699. E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
6. maijs – brīvdiena
Informācijai: www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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Latvāņu ierobežošanai – unikāla metode
Privātās izglītības iestādes SIA “Integrētās Audzēšanas
Skola” pārstāvji nodarbojas ar latvāņa ierobežošanas
metožu pētniecību Latvijas apstākļos.
Integrētās audzēšanas skola ir izstrādājusi un popularizē
unikālu metodi latvāņu apkarošanā. Revolūcijas pamatā ir
detalizēta latvāņa dzīves cikla izpēte.
"Viņš dīgst kaut kur ap nulle grādiem, kad mūsu sugas nedīgst, līdz ar to viņš pirmais ieņem vietu, bet, ja mēs to viņa
dzīves ciklu saprotam un pieliekam klāt šo kombināciju ar
selektīvo herbicīdu kombināciju, kas patiesībā ir divas vecas
darbīgās vielas, ko izmanto Eiropa un pasaule un visi kontinenti izmanto graudkopībā, vienkārši apsmidzinām agrā pavasarī un viss. Un viss," stāsta Inga Gaile, agronome, lauksaimniecības un mežsaimniecības konsultante. "Bet neviens
nav atklājis, ka tieši šis agrais miglojums un šī kombinācija
iedod to sinerģētisko efektu. Ja mēs šo apstrādi izdarām ļoti
agri pavasarī, koku bezlapu stāvoklī, tad aiz mūsu metodes
paliek ozoli, kļavas, priedes egles, brūklenes mellenes, viss
paliek dzīvs, un viss, kas dīgst vēlāk, aizņem to vietu. Un tas
dinozaurs paliek bez pārtikas, viņš atkāpjas," viņa stāsta.
Galvenais latvāņu apkarošanā ir veicināt konkrētās vietas
dabīgo bioloģisko daudzveidību un atjaunot invadētās platības ar esošās vietas augu sugām. Metodei jābūt selektīvai uz
galvenajām latvāni konkurējošajām sugām: stiebrzāles, citi
divdīgļlapji, koki, krūmi. Tā ir absolūti jauna pieeja!
Latvāņu apkarošanā Integrētā Audzēšanas Skola iesaka
izmantot integrēto metodi:
Mehāniskās metodes: rozešu izduršana pavasarī, ziedkopu
nogriešana, zaļo sēklu savākšana u.c.. Svarīgi to veikt katrai
metodei optimālā latvāņa attīstības fāzē.
Ar augu aizsardzības līdzekļiem: latvāņu apkarošanā
izmantot selektīvu herbicīdu maisījumu Accurate 200WG un
Nuance 75 WG + virsmas aktīvā viela Kontakts 100 ml/ha.
Šo herbicīdu maisījumu lietot agri pavasarī, kad latvāņi atsākuši veģetāciju (ziemojošajiem latvāņiem rozetes 15-20 cm,
sadīgušas latvāņu sēklas), bet koki ir bezlapu stāvoklī. Jāievēro 10 m aizsargjoslas, kurās aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus, tajās izmantojamas tikai mehāniskās metodes
(ūdensteču aizsargjoslā – latvāņu ziedu rozešu izgriešana un
to savākšana laikā starp 5. jūliju un 5. augustu).
Kombinējot minētās mehāniskās metodes un lietojot augu
aizsardzības līdzekļus, iespējams pāris gados tikt galā ar latvāņiem.
Svarīgi ir latvāņu teritorijās neveikt pļaušanu.
Konkrētās vietas bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās
kā bioloģiska metode ir galvenais instruments latvāņu efektīvākā apkarošanā.
Izmantojot herbicīdus, stingri jāievēro darba drošība, jābūt
atļaujai (tiesības lietot saskaņā ar 01.06.2013. MK noteikumiem Nr. 147) iegādāties augu aizsardzības līdzekļus, jāievēro klimatiskie apstākļi, miglošanas tehnoloģija, klimatiskie
apstākļi un latvāņu veģetācijas fāzes. Šie augu aizsardzības
līdzekļi ir iegādājami tikai ar 2. klases lietotāju apliecību –
tātad profesionāļiem.
Individuālās konsultācijas sniedz SIA “Integrētās
Audzēšanas Skola”mājaslapa: www.ias.lv,
e-pasts: info@iaskola.lv
tālr. +371 67553596.
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Trešajā dabas skaitīšanas sezonā apsekos
zemes arī Ciblas novadā
Līdz ar veģetācijas sezonu un
pavasara atnākšanu ir sākusies arī
dabas skaitīšanas trešā sezona.
Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības
(ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.
Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru
plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus,
piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas
mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras
piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.
No aprīļa līdz novembrim ir plānots apsekot gan valstij un
pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem piederošus īpašumus
91 Latvijas novadā, arī Ciblas novadā. Marta beigās jau ir
izsūtītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem zemju īpašnieku, ka tiks skatītas dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai
ka var tikt šķērsots īpašums, lai inventarizētu blakus esošo
zemes vienību.

Zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautājumus. Pievienoties var apsekošanas
brīdī, satiekot savā īpašumā ekspertu ar Pārvaldes izsniegto
apliecību (attēlā), vai iesniegt Pārvaldei rakstisku iesniegumu (skaitamdabu@daba.gov.lv vai Baznīcas iela 3, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150) līdz 15. maijam par vēlmi piedalīties sava īpašuma apsekošanā.
Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām apsekojuma brīdī ir informatīvs. Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops, pēc datu kvalitātes pārbaudes
2020. gadā īpašnieks saņems rakstisku informāciju un vienlaikus tā būs pieejama arī Pārvaldes uzturētajā dabas datu
pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Tas
ļaus zemes īpašniekiem taupīt laika un finanšu resursus, kā
arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu, detālplānojumu izstrādi utt.
Plašāka informācija pieejama vietnē
www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.
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Pašvaldība arī šogad atbalstīs jaunas biznesa idejas
Ciblas novada pašvaldība arī 2019.
gadā rīko Jauno uzņēmēju biznesa
ideju konkursu.
Šī konkursa ietvaros Ciblas novada
pašvaldības līdzfinansējums var tikt
piešķirts Ciblas novadā reģistrēto mazo
un vidējo komercsabiedrību (turpmāk MVK) projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Kopējā projektu līdzfinansēšanas
summa ir 3000 eiro. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas Ciblas novadā
tiks realizēti 2019. gada laikā.
Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt
uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategorijas nosacījumiem un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ciblas novadā vai fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt
saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Ciblas novadā.
Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un
pārdošanu. Ir 4 ierobežojumi, kas liegs
piedalīties konkursā: maksātnespēja
u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos
nomaksāti nodokļi un nodevas; tikuši
piemēroti Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Uz līdzfinansējumu nevarēs pretendēt tie uzņēmumi, kas iepriekšējo trīs gadu laikā ir
saņēmusi Ciblas novada pašvaldības
līdzfinansējumu Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros.

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Viens uzņēmums vai fiziska persona konkursa
kārtībā var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam. Attiecināmās izmaksas:
palīgiekārtu, materiālu, instrumentu,
iegāde u.c. saskaņā ar Nolikumu.
Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa
ideju konkursam” un iesniedzams (var
iesūtīt pa pastu) Ciblas novada pašvaldības administrācijā. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un
kontaktadrese. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju (epasts svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv).
Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kam
jāpievieno daži pielikumi.
Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt pašvaldības
Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē
vai pašvaldības mājaslapā internetā
www.ciblasnovads.lv
Projektu pieteikumu pieņemšanas
termiņš no 2019. gada 2. maija līdz
30. maijam plkst. 16:00.
Projekts jārealizē līdz 2019. gada 29.
novembrim.
Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam jāsniedz Attīstības nodaļai atskaites
par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
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Lielajā talkā aktīvākie — ciblānieši
Ciblas novada teritorijā notika 9 talkas, kurās piedalījās 140 talcinieki. Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tika
šķiroti: izlietoti 380 zilie maisi, kas
paredzēti plastmasai, un 630 baltie maisi, kuros savākti nešķirotie atkritumi.
Talkas laikā tika kopti kapi, dabas
takas, pagalmi un upju krasti. Tika
grābtas lapas, stādīti koki un puķes.
Vairāk talkotāju bija Ciblas pagastā, kur
notika 4 talkas. Kopumā šogad talcinieku un talku vietu bija mazāk nekā pērn.
Aldis Tihovskis, LT koordinators

Valsts meža dienests noteicis
meža ugunsnedrošo laikposmu!
Uzturoties mežos un purvos aizliegts:
* nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
* kurināt ugunskurus, izņemot īpaši
ierīkotas vietas;
* atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
* dedzināt atkritumus;
* braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu, purvu ārpus ceļiem;
* veikt jebkuru citu darbību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu,
kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar
Valsts meža dienesta mežniecības, jo
dūmi var maldināt uguns novērošanas
torņu dežurantus.
Meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai
meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no
sagāztajiem kokiem un krūmiem.

Ar daudzveidīgu koncertu un laba vēlējumiem nosvinēta jubileja
Lieldienu svētdienā, 21. aprīlī, Blontu
Tautas namā pulcējās daudzi dejas
cienītāji. Savu 5 gadu jubileju svinēja
sieviešu deju kolektīvs „Kaprīzes”.
Koncertā dejoja „Kaprīzes”, deju kolektīvi no Ciblas TN, Kārsavas TN, Pildas
TN un Ratnieku TN, dziedāja un muzicēja Zvirgzdenes kapela un Pušmucovas TN
etnogrāfiskais ansamblis "Olūti", kā arī
Līdumnieku pagasta ansamblis. Savējos
sveica Blontu pašdarbnieki: amatierteātra
„Aduks” aktieri un folkloras kopa
„Madara” dziedātāji. Svētku pasākumu
vadīja Adrija Potaša.
Daudz labu vārdu Blontu dejotājām
veltīja visi koncerta dalībnieki un Ciblas
novada pašvaldība. Dāvanas un ziedi tika
pasniegtas kolektīva vadītājam Dainim
Jezupovam un arī katrai „Kaprīžu” dejotājai. Pateicība tika veltīta arī Blontu Tautas nama vadītājai Janai Petrovai, jo pēc viņas iniciatīvas 2014. gadā tika izveidots deju kolektīvs „Kaprīzes”.
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Skatuves runas konkursos – godalgotas vietas!
Ciblas vidusskolā mācās daudzi
skolēni, kuri ir labā līmenī izkopuši
skatuves runu. Šajā mācību gadā viņi
veiksmīgi piedalās konkursos.
26. martā Ludzā notika starpnovadu
skatuves runas konkurss, kurā piedalījās
34 bērni un jaunieši no dažādām skolām. Ciblas vidusskolu pārstāvēja 1.
klases skolniece Lauma Toporkova, 4.
kl. skolniece Aija Puisāne, 5. kl. skolnieks Markuss Seimuškins un 10. kl.
skolniece Izabella Stelikova. Veiksme

šoreiz pavadīja Aiju, viņa ieguva 1.
pakāpes diplomu. Markuss ieguva 1.
pakāpes diplomu un tika izvirzīts 2.
kārtai, kas risinājās 11. aprīlī Rēzeknē.
Šajā reģionālajā skatē Markusa sniegums bija lielisks, rezultātā nopelnīta 1.
pakāpe!
13. aprīlī Ciblas vidusskolas skolēni
Jānis Kalvāns un Izabella Stelikova
piedalījās skatuves runas konkursā
"Vuolyudzāni". Jānis ieguva 3. vietu,
Izabella – 1. vietu un vālodzes titulu.

Ciblas vidusskolas skolnieces Egita Kozlovska, Lauma Kuzņecova, Inta Seimuškina un Antra Toporkova piedalījās radošo darbu konkursā, kas veltīts dzejniekam un Latgales patriotam Ontonam Slišānam.
Lauma un Egita ieguva pateicības. Intai tika piešķirta 3. vieta, Antrai – 1.vieta.
______________________________________

6. lappuse

Mācību priekšmetu
olimpiādēs — labi rezultāti
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un
Zilupes novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādes.
30. janvārī notika ekonomikas olimpiāde vidusskolniekiem, kurā piedalījās 6
pedagoģes Renātes Mikaskinas audzēkņi. Ciblānieši ieguva trīs 3. vietas:
Madara Domarka (10. kl.), Maksims
Kairovs (12. kl.) un Adrians Rakstiņš
(12. kl.); Atzinību – Linards Sadovskis
(12. kl.).
27. martā – matemātikas olimpiāde
4.kl.. Atzinība Rihardam Gucānam
(ped. Anita Astiča).

11. martā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā
pirmo reizi vēsturē notika Latgales
Jaunākā informācija par Ciblas vidusskolas audzēkņu sasniegumiem
tiek publicēta skolas lapā portālā www.draugiem.lv/. novada dabaszinību un matemātikas
multidisciplinārā olimpiāde 8.-11. klasēm, kurā piedalījās Ciblas vidusskolas
8. klases audzēkņi Tomass Savickis,
Sanda Augustova un Dženeta Gucāne.
Rēzeknes izglītības pārvalde informē:
– Olimpiāde, kas notika skolēnu pavasara brīvdienās, organizēta ar mērķi
veicināt skolēnu spēju izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas, nestandarta uzdevumus dabaszinību un
matemātikas jomā. Olimpiādes struktūra nedaudz atšķīrās no ierastajām olimpiādēm. Olimpiādē startēja katras skolas pieteiktā skolēnu komanda trīs cilvēku sastāvā. Skolēni, strādājot komandā, risināja dažāda satura uzdevumus
matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un
dabaszinībās. Tika vērtēts komandas
sniegums un apbalvotas labākās komandas. Tāpēc bija svarīga prasme strādāt
kā komandai, sadalīt pienākumus komandā un ieklausīties vienam otrā, lai
iegūtu maksimāli labāku rezultātu. Šogad olimpiādē piedalījās 282 skolēni
(94 komandas) no 40 dažādām Latvijas
skolām. Diplomus, atzinības rakstus
saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri
ieguva godalgotas vietas un atzinību.
Medaļas ieguva 1. un 2.vietas ieguvēji.
Ciblas vidusskolas komanda uzrādīja
3. vietai atbilstošu rezultātu.
Trīs Ciblas vidusskolas skolēni: Lana
Rivča (5. kl.), Valērija Dreiska (6. kl.)
un Einārs Čodars (5. kl.) 3. aprīlī piedalījās „Skaļās lasīšanas” sacensībās Ludzā, kas bija reģionālais fināls. No 27
lasītājiem izvēlēts viens finālam Rīgā.
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2019. gada 1. jūnijā notiks Ciblas vidusskolas 70 gadu jubilejas pasākums.
No plkst.14.00 – atvērts skolas muzejs;
plkst. 16.00 – Svētā Mise Eversmuižas Svētā Andreja Romas katoļu baznīcā,
celebrē Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis;
no plkst.17.00 – reģistrācija;
pl.18.00 – koncerts Ciblas vidusskolas zālē;
pl. 20.00 – tikšanās ar skolotājiem, klasesbiedriem;
pl. 22.00 – atkal skanēs skolas valsis kopā ar grupu „Otto”.
Lūgums svētku svinībām pieteikties līdz 27. maijam, rakstot uz
e- pastu ciblavid@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 65729265. Dalības maksa – 5 EUR.
Pasākumā tiks gaidīts katrs, kurš Ciblas vidusskolā ir mācījies, strādājis vai jūtas piederīgs Ciblai.
Skolas kolektīvs

Izdots Irēnas Okuņevas (Stripkānes) romāns
Šopavasar ir izdota Irēnas Okuņevas grāmata – krievu valodā rakstīts
romāns
„Судьбе
говорю
«спасибо»…”
(Liktenim
saku
„paldies”…). Grāmata izdota divus
gadus pēc autores nāves.
Irēna ir dzimusi 1942. gadā Ciblas
novada Zeltiņu sādžā. Stripkānu daudzbērnu ģimenē viņa bija pati jaunākā,
piedzima, kad māmiņai bija jau 47 gadi.
Irēna 1959. gadā ieguva vidējo izglītību, pēc vidusskolas strādāja Ludzas
maizes ceptuvē, bet viņa sapņoja par
tālām vietām un jaunu dzīvi. Irēna saņēma komjaunatnes ceļazīmi dienēt kā
radiotelefoniste Baltijas flotē, un Liepājā nostrādāja 2 gadus. Tur viņa sastapa
savu Aleksandru Okuņevu, kurš dienēja
flotē. Aleksandrs demobilizējās 1964.
gada novembrī, Irēnas līgums beidzās
1965. gada janvārī. No Liepājas jaunieši devās uz Krasnodaru, kur tolaik dzīvoja Aleksandra ģimene. 1965. gada 27.
februārī viņi apprecējās. Aleksandrs
atceras, ka Irēna nevarēja dzīvot bez
Latvijas, viņa novājēja, saslima. Okuņevi atgriezās Latvijā 1967. gadā. Ludzā
tolaik nebija viegli atrast dzīvesvietu.
Un tad Irēnas māsa ieteica Felicianovu,
kur jaunajai ģimenei atradās gan darbs,
gan dzīvoklis – kantora (bijušās Plena
muižas) ēkā.
Visu darba mūžu Irēna Okuņeva nostrādāja Felicianovas bibliotēkā. Irēna
nomira 2017. gada 27. februārī – savu
kāzu gadadienā. Laulībā ar Aleksandru
bija nodzīvoti 52 gadi. Okuņeviem piedzima trīs bērni, no kuriem pēc traģiskas katastrofas, kurā gāja bojā dēls, ir
divas meitas, pieci mazbērni un mazmazdēls.
Aleksandrs dzīvo Felicianovā, viņš
rūpīgi glabā ģimenes fotogrāfijas un
Irēnas rakstītās dienasgrāmatas. Pēc
sievas nāves pārskatot viņas atstātos

rokrakstus, Aleksandrs izlasīja nepublicēto romānu
un sāka domāt par
tā izdošanu. Viņš
zināja, ka Irēna to
rakstīja, jo romāna
sākumu viņa bija
nolasījusi, vaicājot
Aleksandra domas
par to.
– Man likās, ka
neizdosies
visu
paveikt, bet es ļoti
gribēju atstāt piemiņu par Irēnu, –
saka
Aleksandrs
Okuņevs. – Labi cilvēki palīdzēja, un
romāns ir nopublicēts!
Grāmatas izdošanā pats Aleksandrs ir
ielicis lielas pūles, jo Irēna to bija rakstījusi ar roku, nācās veidot datorsalikumu. Aleksandrs palēnām visu tekstu
pārdrukāja. Tad mazdēls Jurijs, kurš jau
ir izdevis savu grāmatu, ieteica dažas
izdevniecības Krievijā, kur grāmatu var
izdot arī minimālā tirāžā. Aleksandrs
sazinājās ar kādu izdevniecību Jekaterinburgā. Sazinoties internetā, tik veikta
grāmatas korektūra. Aleksandrs veidoja
arī grāmatas noformējumu, tajā publicētas vairākas viņa krāsainais fotogrāfijas.
23. martā viss teksta un maketa labošanas darbs bija pabeigts, un ļoti drīz
Aleksandrs saņēma ziņu, ka grāmata ir
ceļā pie viņa ar kurjeru. Internetā viņš
varēja sekot grāmatas ceļam. Atklājās,
ka tā nāk no Polijas caur Lietuvu, Rīgu,
un aprīļa sākumā tā jau bija Felicianovā.
Aleksandrs pasūtīja 18 grāmatas eksemplārus. 2 ir nodoti Ludzas pilsētas
bibliotēkā, 1 – Felicianovas bibliotēkā.
Grāmata ir raisījusi interesi, Felicianovā
cilvēki rakstās rindā, lai varētu to izla-

sīt.
Aleksandrs atklāj, ka grāmatas drukāšana šādā tirāžā izmaksāja 150 eiro.
Viņš var sekot internetā, kāda ir cilvēku
interese par šo romānu, – cik tai ir skatījumu dienā. Internetā no izdevniecības
šo grāmatu var arī pasūtīt gan lasīšanai
elektroniskā veidā (cena – 288 rubļi),
gan drukātā veidā (cena – 416 rbļ.). Bez
maksas var izlasīt 5 nodaļas no grāmatas. Šai nolūkā ir jāieiet internetā adresē
https://ridero.ru/books/ un jāierakstā
meklēšanai grāmatas nosaukums.
Par grāmatas saturu Aleksandrs saka,
ka tajā šis tas sasaucas ar Okuņevu ģimeni un Felicianovu, bet nekas nav
identisks. Irēna grāmatas ievadā raksta,
ka tajā nav pilsētu un ciematu nosaukumu, un viņa apliecina: „…nav un nav
bijuši tādi cilvēki, tādi notikumi. Bet ir
ģimenes, kur cilvēki mīl viens otru,
rūpējas viens par otru. Maniem personāžiem ir prototipi, tie, protams, dzīvē
ir citādi. Izturas citādi, dzīvo citādi. Un
viņi likteņi ir citi. Bet viņus var atpazīt.
Un ir vientulība…”
Meklējiet grāmatu bibliotēkās un internetā!
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18. maijā Līdumnieku pagastā
uz Kurjanovas ezera notiks
makšķernieku sacensības
„OSOKA 2019”.
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Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs „Palādas”

Danskovīte ONTANS i ANNE Komēdija,
5.daļa „ONTANS I PLĀŠNĪKI” (ekstrasensi)

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00 līdz 8:20.
Sacensību sākums – 8:30 (var ierasties vēlāk).
Tikšanās vieta: Kurjanovas ezera austrumu pusē.

11. maijā
plkst. 19.00
Ciblas TN.

Dalības maksa – 5 eiro.
Sīkāka informācija pa tālruni 26162066.

Radošais aprīlis Pušmucovas pamatskolā
Mācību process rit savu gaitu, ir arī
daudz dažādu pasākumu, olimpiāžu,
konkursu, sacensību…
2. aprīlī skolā tikāmies ar skolēnu
vecākiem, runājām par viņu bērnu sasniegumiem skolā. Paldies vecākiem,
kuri atsaucās un atnāca! Paldies arī tiem
vecākiem, kuri kaut pa telefonu aprunājās ar klases audzinātāju!
Pušmucovas pamatskolas 5. - 6.kl.
skolēni iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
organizētajās „Skaļās lasīšanas” sacensībās. 3. aprīlī Ludzas Tautas namā
uz šīm sacensībām pulcējās lasītāji no
Ciblas, Ludzas, Zilupes un Kārsavas
novada skolām. Mūsu skolu pārstāvēja
3 čaklas grāmatu lasītājas: Anastasija
Kapitonova, Sanda Kolocāne un Daniela Migalova. Vislabāk šoreiz veicās
Danielai – iegūta 2. vieta 27 dalībnieku
konkurencē. Paldies skolotājām Vijai
Rudzišai, Elvīrai Rimicānei, bibliotekārei Ilgai Baziļevičai par pasākuma organizēšanu skolā un skolēnu sagatavošanu
konkursam!
10. aprīlī iniciatīvas „Latvijas skolas
soma” ietvaros mūsu skolas 2.-5. klašu
skolēni Rēzeknes teātrī „Joriks” piedalījās interaktīvā izrādē „Spokuskopija”. Pēc izrādes bērni secināja, ka
spoki nemaz nav ļauni, tikai ar tiem ir
jāprot sadzīvot. Izrāde skolēniem ļoti
patika, tā rosināja izlasīt vēl kādu grāmatu par spokiem.
Turpinās sadarbība ar nodibinājumu
„Zinātnes un inovāciju parks”.
Pagājušajā mācību gadā piedalījāmies
fotokonkursā „Mana zeme skaistā” un
kā balvu saņēmām vairākas foto glez-

Ieeja – 2,50 eiro.

tūrisma elementus. Paldies instruktoram
Ivaram Novožilovam!
5. aprīlī notika starpnovadu skolu
kausa izcīņa volejbolā pamatskolu
grupā, kur mūsu zēnu komanda izcīnīja
1.vietu. 24. aprīlī starpnovadu skolu
kausa izcīņas pavasara krosā 9. klases
skolēns Ivo Migalovs ieguva 2. vietu.
Paldies sporta skolotājam Viktoram
Pisarenko par skolēnu sagatavošanu
sacensībām!
Lai labiem darbiem bagāts arī pēdējais mācību gada mēnesis – maijs!

nas, kuras šobrīd var apskatīt skolā.
Šajā mācību gadā piedalāmies radošajā konkursā „Dienasgrāmata”. Iesaistīti visi skolas skolēni. Par uzvarētāju kļuva Iļja Kairovs. Viņa uzzīmētais
dienasgrāmatas vāka dizains rotās visu
Pušmucovas pamatskolas nākamā mācību gada dienasgrāmatu vākus. Katrs
skolēns kā balvu saņems dienasgrāmatu.
17. aprīlī notika ikgadējā Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde. Piedalījās 4
Pušmucovas pamatskolas
skolēni. Radošais darbs – klusās dabas
direktores p.i. Aija Jonikāne
gleznošana. Vislabāk šoreiz veicās 8.
klases skolniecei
Amandai Daukstei,
kura 7.-9. klašu
grupā ieguva 1.
vietu. 3. klases skolēns Iļja Kairovs
ieguva atzinību 1.3. klašu grupā. 4.
klases skolniecei
Agnesei Rudzītei
un 7. klases skolniecei Viktorijai
Tutanei – pateicība
par piedalīšanos.
Paldies skolotājām
Ilonai Malakai, Vijai Rudzišai par
skolēnu rosināšanu
24. aprīlī folkloras kopa „Olūteņi” piedalījās
un konkursu orgaZiemeļlatgales novada sarīkojumā - skatē „Vysu dīnu
nizēšanu skolā!
bites dzynu” Liepu pamatskolā un Lūznavas muižā.
Šajā pašā dienā
Izdziedāta,
izdejota, interesantām aktivitātēm, jauniem
jaunsargi devās
iespaidiem
piepildīta
diena. Godam nopelnīta 1. pakāpe.
pārgājienā, kur
Paldies
skolēniem
un
mūzikas
skolotājai Inārai Dovgiallo!
mācījās orientēties,
Paldies
Pušmucovas
TN
vadītājai Intai Domarkai!
apguva dažādus
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