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Ciblas novada pašvaldība, rūpējoties par savu iedzīvotāju labsajūtu, turpina
organizēt daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus. Šīs aktivitātes ikvienam ir pieejamas bez maksas.

Foto: lekcija vecākiem un pedagogiem par bērnu uzvedības problēmām

Kādi veselības sekmēšanas
pasākumi notika šogad?
Pašā 2019. gada sākumā tika organizētas peldēšanas apmācības nodarbības Pušmucovas pamatskolas 2.–5. klašu audzēkņiem. Bērni attīstīja un pilnveidoja savas
peldētprasmes Rēzeknes pilsētas Sporta
pārvaldes peldbaseinā. Peldēšanas nodarbībās treneris Sergejs Kudrajvcevs mācīja
gulēt uz ūdens, pareizi veikt kāju un roku
kustības peldot, pareizi elpot un peldēt
zem ūdens.
Paldies skolotājām Ilonai Malakai un
Tamārai Britikai, kas pavadīja un pieska-

tīja bērnus peldētapmācību nodarbību
laikā.
Februārī Ciblas vidusskolā, Blontu un
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē notika lekcijas vecākiem un pedagogiem par
bērnu vecumposmu īpatnībām un uzvedības problēmām.
Dalībnieki nodarbību laikā saņēma
praktiskus ieteikumus bērnu audzināšanā,
dalījās pieredzē un kopā ar psiholoģi
Kristīni Mežaraupi iztirzāja aktuālus jautājumus par bērnu un pieaugušo harmonisku savstarpējo attiecību veidošanu.
(Turpinājums 2. lappusē)

Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā
tiem Ciblas novadā dzīvojošajiem skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuri
mācās Ciblas novada skolās. Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, līdz 31. maijam piedāvāt darba vietas skolēniem.
Pašvaldība apņemas atmaksāt nodarbinātā skolēna algu 430 eiro mēnesī, bet darba
devējam par katru nodarbināto jaunieti jāsamaksā Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Skolēni pieteikumus varēs iesniegt līdz 10. jūnijam.
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DZĪVOJAM VESELĪGĀK CIBLAS NOVADĀ
(Nobeigums. Sākums 1. lappusē).

Pēc Pušmucovas pamatskolas pedagogu ierosinājuma
maijā tika organizētas interaktīvas nodarbības pamatskolas
vecuma bērniem par atkarību izraisošu vielu un procesu
ietekmi uz veselību.
Nodarbībās Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas audzēkņi guva atbildes uz jautājumiem: kā atkarības ietekmē cilvēka veselību, sociālo un finansiālo stāvokli, kāpēc
kaitīgie ieradumi parādās cilvēka dzīvē, kas ir labas pašsajūtas pamats un kā to var panākt.
Skolēni veica arī internetatkarības diagnosticēšanas testu.
Foto: interaktīva nodarbība bērniem par atkarībām

Ciblas novada seniori un mazkustīga darba veicēji devās
ekskursijā ar fiziskām aktivitātēm. Šoreiz tika iepazīta Vidzemes puse.
Ekskursijas dalībnieki devās izzinošā pastaigā pa Cēsu
pilsētu, apmeklēja Minhauzena muzeju, izbaudīja jūras gaisa
labvēlīgo ietekmi, kā arī veica dažādus vingrinājumus un
nūjoja kopā ar fizioterapeiti Maritu Joņinu. Pasākumu papildināja sabiedrisko attiecību speciālistes Ērikas Bondarenko
stāstījumi par Latgales un Vidzemes ievērojamām vietām un
cilvēkiem.
Foto: nūjošana gar jūras krastu

Rūpējies par sevi un iesaisties bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēs!
Veselības veicināšanas pasākumi turpināsies līdz šā
gada beigām.
Jūnijā un jūlijā aicinām topošās māmiņas un jaunos vecākus uz vingrošanas nodarbībām, kuru laikā būs iespēja relaksēties un veltīt laiku gan sev, gan savam mazulim. Nodarbības notiks Pušmucovas Tautas namā dūlas Anitas Baltalksnes vadībā. (Plašāka informācija - šī izdevuma 8. lappusē).
Būs nodarbības „Kā vairot labsajūtu un stiprināt pašapziņu”, kuros psihologa stāstījums un praktiskie uzdevumi palīdzēs veicināt pozitīvas pašapziņas un saskarsmes veidošanos, apzināties savus iekšējos resursus un stiprināt emocionālo veselību.
Noritēs pasākumu cikls „Veselīgs uzturs – veselības saglabāšanas garants” ar meistarklasēm un degustācijām. Uztura
speciāliste, pārtikas tehnoloģe Dace Meija pastāstīs par uztura nozīmi veselības saglabāšanā. Pasākumos tiks runāts par
to, kā veidot sabalansētu un veselīgu ikdienas maltīti līdzņemšanai, kā gudri, ekonomiski un veselīgi izvēlēties pārtiku, kā pagatavot veselīgus našķus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dabas veltēm virtuvē un mājas aptieciņā: pļavu un
mežu augu, sakņu, pumpuru, mizu, garšaugu izmantošana
ēdienu pagatavošanā un pašsajūtas uzlabošanā.
Šogad vēl notiks divas tematiskās Veselības dienas ar plašu pasākumu klāstu. Būs fiziskās aktivitātes dažāda gadagājuma dalībniekiem, informatīvās lekcijas un speciālistu
eskspreskonsultācijas, kā arī iespēja veikt paškontroles mērījumus
Sirds un asinsvadu veselības (SAS) diena notiks 5. jūlijā

Ciblā ar mērķi pievērst iedzīvotāju uzmanību SAS riska faktoriem un slimību profilaksei, izglītot iedzīvotājus par izplatītākajiem riskiem, to novēršanu un mazināšanu.
Rudens mēnešos plānots rīkot Onkoloģijas slimību profilakses pasākumus, kā arī notiks seminārs par reproduktīvās
veselības jautājumiem.
Iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, būs organizētas
nūjošanas nodarbības.
Aktuālākā informācija pieejama Ciblas novada pašvaldības
mājaslapā www.ciblasnovads.lv un pasākumu afišās pagastu
pārvaldēs.
Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
(Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.
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“Skola, daļu savas sirds es atstāju tev…”
Šogad aprit 155 gadi kopš skolas pirmsākumiem Ciblā un
70 gadi kopš vidusskolas pirmā izlaiduma. Iet gadi, paaudze
seko paaudzei, mainās skolēni un skolotāji, bet skola paliek.
Paliek, lai nestu gaismu, lai palīdzētu meklēt atbildes uz
mūžīgo „kāpēc?”, dāvātu no sava uzkrātā garīgā spēka katram, kurš vēlas saņemt.
70 gadi skolas dzīvē – tas ir ilgs laika posms. Tikai nejaušam garāmgājējam šķiet, ka skolas darbadienas ritmiski atkārtojas, ka skolotājs mācību stundā gadu no gada stāsta
vienu un to pašu. Skola mainās ne tikai ārēji, bet arī saturiski. Vai domājam par skolas nākotni? Jā, noteikti! Skolai ir,
ar ko lepoties, tā nestāv uz vietas, bet mainās un attīstās.
Pārmaiņas neizbēgami notiks arī turpmāk, jo dzīvojam 21.
gadsimtā. Notiks izglītības reforma, kas nesīs pārmaiņas.
Būs jāmainās visiem! Audzēkņiem jākļūst patstāvīgākiem,
atbildīgākiem. Skolotājiem jāturpina sava misija. Visiem
kopā jābūt, jāprot, jāiesaistās, jādomā, jāmācās! Vidusskolas
pastāvēšanā izšķirošā loma būs arī teritoriālajai reformai.
Skola ir tik vērtīga, cik vērtīgu to darām ar savu darbu,
mācībām, ārpusskolas aktivitātēm, sasniegumiem un panākumiem. Mūsu skolas dvēsele ir skolēni, skolotāji un skolas
darbinieki.
Novēlu, lai skolas kolektīvu turpmākajos gados pavada
labestība, izturība, lai katrs padarītais darbs dod prieku un
iedvesmu!
Cienījamie skolas absolventi!
Rakstniece Skaidrīte Kaldupe ir rakstījusi: „Skola, daļu
savas sirds es atstāju tev, lai nāktu visiem dārgumiem pēc
gadu desmitiem pakaļ. Lai nāktu un atkal redzētu, cik tomēr
skaista ir mana sapņu un manas bērnības pils.”
Šos vārdus es gribu attiecināt arī uz mūsu skolu. Ar skolu
saistītās atmiņas vienmēr paliks ar mums, jo skola ir daļa no
mūsu dzīves. Katram no mums ir savs stāsts par skolas laikiem, par kādu klasesbiedru vai skolotāju. Un jo biežāk mēs
atceramies, jo pārliecinošāk izjūtam savas saknes.
Lai tikšanās prieks, pozitīvās emocijas dod spēku un enerģiju darboties, un būt lepniem, ka esam piederīgi Ciblai!
Ciblas vidusskolas 1980.g. absolvente,
skolas direktore Sarmīte LEŠČINSKA

Kurjanovas ezers iepriecina ar līdaciņām
18. maijā Kurjanovas ezera ūdeņos vairāki vīri centās
noķert lielāko lomu – notika tradicionālās makšķernieku
sacensības „Osoka 2019”.
Šoreiz mūs laiks lutināja: bija silti un bez vēja. Bet makšķernieku bija mazāk, kā iepriekš. Laikam visiem sējas laiks.
Makšķerējām trīs ar pusi stundas. Bija redzams, ka iepriekšējā gadā tika ielaistas līdakas, jo katram makšķerniekam
bija, ko ķert. Tomēr tikai dažas bija lielākas par 50 cm. Atlaist atpakaļ Kurjanovas ezerā nācās 48 līdakas, jo tās bija
mazākas par atļauto izmēru. Lielāko līdaku (3.700 kg) šoreiz
saķēra Normunds Birskis, viņa loma kopējais svars – 4,5 kg.
Sacensību noslēgumā tika pasniegtas naudas balvas, diplomi, piemiņas veltes.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem! Paldies veikaliem
„Sākums A” un „Vasals”!
Aldis Tihovskis, sacensību organizētājs

Ciblā – Skatuves mākslas studijas
„Pepilota” izrāde
Ludzas novada Bērnu
un jauniešu centra
(BJC) Skatuves mākslas studija „Pepilota”
aicina uz izrādi
“Elpojiet dziļāk”, kas
notiks 29. maijā plkst.
9.00 Ciblas vidusskolā.
Izrāde veidota pēc jaunās
dramaturģes Jūlijas Tupikinas lugas „Ieelpaizelpa” motīviem. Tas ir
stāsts par dzīvi kādā
nelielā kūrortpilsētā, kur
dumpojoša pusaudze
sapņo aizbraukt prom no
pelēkās sabiedrības.
Viņas māte cenšas padarīt meitas dzīvi labāku, kā
viņa to saprot. Meitene piedzīvo sarežģītu situāciju skolā – klasesbiedri viņu nesaprot un nepieņem. Vienīgais, ar ko pusaudze atrod
kopīgu valodu, ir angļu valodas skolotājs, kurš nesen pārcēlās uz
mazo pilsētiņu.
Skatuves mākslas studija „Pepilota” izveidota 2013. gadā.
Pedagogs – Svetlana Rimša. Studijā darbojas bērni un jaunieši,
kuriem līdz šim nav bijusi vai arī ir pavisam neliela skatuviskā pieredze. Viņi paši piedalās scenāriju, dekorāciju un tērpu veidošanā.
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Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes skaistais pavasaris
27.04.2019.
pie Ciblas
PII notika
Lielā Talka.
Liels paldies
jāsaka Ainai
Duncānei,
Pēterim Duncānam, Marijai Onukrānei, Evijai Karaševskai, Maijai Manukinai, Veltai
Seimuškinai, Aleksejam Ivanovam, Rolandam Stabrovskim,
Valentīnam Duzinkevičam, Imantam Sadovskim, Ritai
Dumbrovskai, Olgai Trofimovai par atbalstu un piedalīšanos Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanā. Ikviens no jums ar saviem labajiem darbiem palīdzēja Latvijai un Ciblai tapt skaistākai!
Pēc kopējā darba visi pulcējāmies Ciblas PII nojumē, kur
kopīgi baudījām Evijas un Maijas gatavotās pusdienas. Paldies, ka atbalstījāt LIELO TALKU!
Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 154. gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 17. maijā rīkoja tradicionālo
Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos.
Ciblas PII lielākie
bērni apmeklēja VUGD
Ludzas nodaļu. Ugunsdzēsēji - glābēji iepazīstināja ar savu ikdienu, izrādīja ugunsdzēsēju depo
un parādīja VUGD tehniku, kā arī ļāva izmēģināt
un pielaikot ugunsdzēsēju
glābēju
aizsargtērpu,
sniedza atbildes uz visiem
interesējošiem
jautājumiem, atgādināja par drošību un pastāstīja par
iespējām nākotnē kļūt par
ugunsdzēsēju - glābēju.
3. maijā Ciblas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja
vairāk kā 30 zināšanu papildināšanas gribētāju: pirmsskolas
pedagogi, pirmsskolas pedagogu palīgi, metodiķi.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ieradās Jana Buboviča,
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Pirmsskolas nodaļas galvenais speciālists - eksperts, arī
Kompetenču pieejā pirmsskolas jomas koordinators ar lekciju kursu „Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbības aspekti
un resursi sadarbības veidošanā”.
20. maijā Ciblas PII notika fotografēšanās, kvalitatīvus
uzņēmumus gatavo „Mārītes foto”.
22. maijā Ciblas PII pirmsskolas skolotāji, skolotāju palīgi, bērni un bērnu vecāki brauca uz Rēzeknes novadu, kur
apmeklēja mini zoodārzu „Rozīte”. Apskatījām dzīvniekus
un putnus. Uz vietas sarīkojām arī pikniku. Tādā veidā mēs
svinējām Ģimenes dienu.

Bērniņ, mazā baltā, dvēselīt!
Tu kā trauslais asniņš vēlies saulei uzsmaidīt,
Kā mums tavu sirsniņu sasildīt,
Kādā gaismā tavu dzīvi ievadīt?
Nemanot paskrēja 2018./2019. mācību gads. Ciblas PII
kolektīvam šis laika posms bija notikumiem bagāts. Kolektīva sastāvs nedaudz pamainījās, ienāca jauni kolēģi. Paldies
jāsaka ikvienam darbiniekam par radošumu, darba mīlestību, atraktivitāti, lakonismu, atbalstu. Katrs ieguldīja lielu
darbu savā jomā.
Visvairāk visi darbinieki gādāja. lai bērni justos pirmsskolas iestādē kā mājās. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādi
apmeklē 31 bērns. Katram vecākam jāsaka liels PALDIES,
ka uzticēja savu lolojumu Ciblas pirmsskolas izglītības iestādei.
Pats jaukākais un skanošākais pavasara mēnesis maijs ir
laiks, kad Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē skan dziesmas, pateicības vārdi, tiek izdejoti deju soļi par godu māmiņām, vecmāmiņām un ģimenēm. Mazās bērnu actiņas ar
mīlestību un pateicību skatās uz pašiem svarīgākajiem cilvēkiem pasaulē un bērnu izteiktie vārdi un gaišas domas, dod
spēku, veselību un izturību katrai māmiņai, vecmāmiņai un
katrai ģimenei. 11. aprīlī bērni kopā ar pirmsskolas skolotājām sarīkoja brīnišķīgu koncertu un uzvedumu vecmāmiņām. Dāvināja vecmāmiņām pašu rociņām gatavotās dāvanas un aicināja vecmāmiņas rotaļās. Paldies vecmāmiņām
par bērnības rotaļlietām, kuras varēja apskatīt izstādē.

Māmiņ, šodien tava diena!
Ar to siltumu, ko devi,
Es nu atkal sveicu tevi,
Vēlos, lai tev nepietrūktu
Labu, jauku dzīves dienu.
Arī manā sirdī esi,
Māmiņ, mīļā tu arvien!
13. maijā Ciblas PII bērni sveica savu māmiņu Mātes dienā. Bērni sagatavoja savai māmiņām neparastu dāvanu: vecākā grupa „Kāpēcīši” paši izaudzēja samtenes, bet jaunākā
grupa „Taurenīši” iestādīja zemeņu stādiņu. Paldies gan bērniem, gan skolotājām par interesantu uzvedumu, kurā kopā
ar māmiņām izdzīvoja svētkus – dziedāja, dejoja, skaitīja
dzejoļus, kā arī meitenes iejutās Jauno māmiņu lomā.
Informāciju apkopoja
Ciblas PII vadītāja Anita Grahoļska
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Pārdot meža īpašumu vai ciršanas tiesības?
Nereti mūs pārsteidz situācijas,
kurās nepieciešami papildu līdzekļi,
piemēram, veselības sakārtošanai,
bērnu skološanai vai kam citam. Tad
lūkojamies uz mežu, kur esam ieguldījuši un varam iegūt nepieciešamos
līdzekļus. Būtu jāizšķiras pārdot
meža īpašumu jeb tikai vienu vai
vairākas cirsmas (ciršanas tiesības).

Meža īpašuma pārdošana
Šķiet, ka vieglākais variants būtu pārdot meža īpašumu. Vienreiz saņemt
līdzekļus un dzīvot bez turpmākām rūpēm par meža apsaimniekošanu un uzturēšanu. Mežu var pārdot fiziskai vai
juridiskai personai, vai arī valstij ̶ AS
“Latvijas valsts meži” par aktuālo tirgus
cenu. Tomēr jāatceras, ka meža vērtība
ar katru gadu pieaug, reizēm pat neatkarīgi no mums, un vienreiz iegūtie līdzekļi ātri iztērējas.
Aktuāls jautājums par meža pārdošanu var kļūt arī tad, kad uzrunā kāda
reklāma vai veikls uzņēmējs, kas iebraucis jūsu mājas pagalmā ar vilinošiem piedāvājumiem. Tad gan jābūt
piesardzīgiem. Nekad nevajag piekrist
pirmajam piedāvājumam, lai arī tas
šķistu vilinošs. Ja tomēr esat nolēmis
meža īpašumu pārdot, jāatceras, ka pēc
nekustamā īpašuma pārdošanas fiziskai
personai var nākties maksāt iedzīvotāju
ienākuma nodokli 20% apmērā no saņemtā ienākuma.

Augoša meža (ciršanas tiesību)
pārdošana
Lēmumu par meža pārdošanu nevajadzētu sasteigt, jo pastāv arī alternatīva –
ciršanas tiesību pārdošana. Tas ļauj
gan iegūt līdzekļus, gan saglabāt savā
īpašumā mežu. Ja pēc ciršanas tiesību
pārdošanas pārdomājat un vēlaties mežu pārdot, droši to varēsiet darīt.
Lai pārdotu ciršanas tiesības (cirsmas), meža īpašniekam jāorientējas
meža apsaimniekošanā vai jāvēršas pie
meža speciālista, kas palīdzēs saplānot
cirsmas. Ja tās būs kailcirtes, cirsmas
nepieciešams iestigot un novērtēt izcērtamos kubikmetrus (izmērīt kokiem
augstumu un caurmēru), lai ar speciālas
programmas palīdzību varētu noteikt
kubatūru. Tas nepieciešams, lai noteiktu
pārdošanas cenu. Vērtējumu iespējams
pasūtīt pakalpojumu sniedzējiem. Pirms
ciršanas tiesību pārdošanas Valsts meža
dienestā jāizņem ciršanas apliecinājums

(atļauja). Cirsmas var pārdot fiziskai vai
juridiskai personai, vai arī izsolē, piemēram, www.mezabirza.lv. Noteikti
jānoformē cirsmas pirkuma līgums, kas garantēs darījuma likumību.
Svarīgi atcerēties, ka par ienākumiem
no fiziskas personas īpašumā esoša
augoša meža atsavināšanas izciršanai
un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas piemēro 10% likmi, ko ietur pircējs.
Tas gan ir jāpārbauda, citādi nāksies
maksāt pašam. Attiecībā uz PVN jāatceras, ka fiziskai personai, kas vienu
reizi 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu
darījumu, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību, bet kura rezultātā nav
pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 eiro, nav jāmaksā nodoklis. Savukārt, ja būs pārsniegts šis slieksnis, jāreģistrējas kā PVN maksātājam.
Pozitīvi, ka, pārdodot cirsmas, mežs
paliek īpašumā, meža īpašnieks var
turpināt rūpēties par savu meža īpašumu un saņemt ienākumus nākotnē.
Piemērs. Meža īpašums 5,6 ha platībā, dažāda vecuma un sugu audzes ar
kopējo krāju 1700 mᶾ. Īpašumā pieaugusi bērzu audze ar egli piemistrojumā
cērtamā vecumā 2,6 ha 700 m ᶾ apjomā.
Cērtamā audze novērtēta par 29 000 €.
Visa īpašuma tirgus vērtība pēc tā brīža
kokmateriālu cenām bija 41 000 €. Pārdodot īpašumu un nomaksājot ienākuma nodokli 20%, īpašnieks iegūtu aptuveni 33 000 €. Izvērtējot kokmateriālu
tirgus situāciju, īpašnieks pieņēma lēmumu pārdot tikai ciršanas tiesības uz
2,6 ha kailcirti interneta izsolē. Tā bija
veiksmīga, ar vairākiem solījumiem, un
ciršanas tiesības tika pārdotas par
35 600 €. Īpašnieka tīrais ienākums,
samaksājot 10% nodokli, būtu 32 900 €.
Tas ir līdzvērtīgs ienākumam no visa
īpašuma pārdošanas. Turklāt zeme un
mežs paliek īpašniekam.
Sarmīte Grundšteine,
MKPC direktora vietniece
informācijas un apmācību jomā
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5. lappuse

PIEEJAMS ATBALSTS
jaunajiem lauksaimniekiem un
mazo saimniecību attīstībai
Šogad no 20. maija līdz 26. jūnijam
var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados
jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā
lauksaimniecības darbībā un nodrošināt
darbaspēka atjaunošanos un paaudžu
nomaiņu lauksaimniecības sektorā.
Šī būs projektu pieņemšanas trešā
kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000
eiro lielu maksājums jaundibināta (vai
pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma
dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Tas
jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā
līdz 2022. gada 31. decembrim.
No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019.
gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības".
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo
lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un
tirgus pieejamību.
Trešās kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas
sadalīts pēc reģionalizācijas principa.
Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000
eiro lielu atbalstu.
Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā
gadā pirms projekta iesniegšanas vai
saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības
plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra
gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Projektu iesniegumu veidlapa un
pasākuma nosacījumi pieejami
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
(www.lad.gov.lv).
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EZERSALAS internātpamatskolā
31. maijā – Mācību gada
noslēguma pasākums:
9:30 – vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu un
internāta skolotājiem;
10:00 – mācību gada atskaites koncerts.
4. jūnijā plkst. 15:00 – IZLAIDUMA pasākumā
pēdējais skolas zvans skanēs 8 absolventiem.

Mācību gada noslēguma pasākums
PUŠMUCOVAS pamatskolā – 31. maijā:
plkst. 9.00 – Sv. Mise Pušmucovas Romas
katoļu draudzes baznīcā,
plkst. 10.00 – svinīgais pasākums skolas zālē
Aicināti arī skolēnu vecāki!

2019. g. 28. maijā

6. lappuse

Pasākums „Par skolas godu”
CIBLAS vidusskolā notiks
29. maijā plkst. 13:45.

Ciblas vidusskolas
9. klases izlaidums –
15. jūnijā plkst.19.00.
Absolventi:
Elīza Paula Ivanova
Egita Kozlovska
Ritvars Kozlovskis
Diāna Ozoliņa
Ilvars Purins
Helēna Puisāne
Vlada Seimuškina
Sandis Stepanovs
Amanta Tutina
Vitālijs Zelčs
Klases audzinātāja
Renāte Mikaskina

Ciblas vidusskolas
12. klases izlaidums –
22. jūnijā plkst.19.00
Absolventi:
Karīna Čubreviča
Laura Daliba
Kristiāna Emīlija Ivanenko
Maksims Kairovs
Veronika Ļagušnika
Adrians Rakstiņš
Linards Sadovskis
Žanis Tihovskis
Klases audzinātāja
Ināra Evertovska

Pušmucovas pamatskolā
izlaidums notiks 15. jūnijā plkst. 18.00.

31. maijā plkst. 12.00 – izlaidums
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē.

Absolventi:
Jambruss Mārtiņš
Kazinieks Dairis Kristaps
Migalovs Ivo
Onukrāns Oskars
Paurane Lucija
Sviklāns Kristers
Vasiļjeva Melisa
Klases audzinātāja – Aija Katkeviča

Cibla PII beidz 10 absolventi: Līga, Lorenss, Denijs,
Viktorija, Veronika, Ramona, Haralds, Dairis, Reinards,
Sintija.
Paldies vecākiem par atsaucību, iejūtību, izturību un
sapratni, jo šis laiks arī jums bija spēļu, rotaļu un mācību laiks kopā ar saviem bērniem. Jūsu bērni aizvērs
pirmsskolas izglītības iestādes durvis un spers soli
tālākam, bet jau grūtākam, atbildīgākam ceļa posmam
– skolai. Lai Jums viss izdodas!

31. maijā plkst. 14.00 — izlaidums

Par pirmsskolas izglītības iestādes darbu vasarā

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē.

Par pirmsskolas izglītības iestādes darbu vasarā

Ciblas PII darba laiks vasarā:
* no 03.06.2019. līdz 28.06.2019. strādāsim no 7.00 līdz
19.00 (strādās viena jauktā grupa. Mazajā "Taurenīšu" grupā
remonts);
* no 01.07.2019. līdz 11.08.2019. Ciblas PII slēgta sakarā ar
darbinieku atvaļinājumu;
* no 12.08.2019. atsākam darbu, strādāsim no 7.00 līdz
19.00.
No 12.08.2019. gaidām bērnus, tajā skaitā jaunus
audzēkņus.
Ciblas PII vadītāja Anita Grahoļska

Blontu PII nestrādās no 3. jūnija līdz 12. jūlijam. Bērniņus bērnudārzā gaidīsim 15. jūlijā.
Jauno audzēkņu pieteikšana 2019./2020. mācību gadam notiek līdz 31. maijam Blontu pirmsskolas izglītības iestādē
vai pa tālruni – 29230090.
Blontu PII vadītāja Gunta Stolere

Nākamais mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un
ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. kl.).
9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību
gads - 12. jūnijā. 12. klašu skolēniem mācības beigsies
2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.

Reize ar ceriņu uņ berzu meiju smarzu, mamiņas
uņ teta samīļoti ņu jau musu ļieļie mazuļi tiks iesupoti
supoļes taļakai dzīvei, taļakam sapņim – skoļai.
Šogad Bļoņtu PII pabeigs 7 audzekņi – Viktorija,
Dagņija, Daņieļs, Jekabs, Roļaņds, Raļfs uņ Nauļa.
Lai sauļaiņa uņ ņeaizmirstamiem piedzīvojumiem bagata vasara uņ ļai veicas skoļas gaitas!
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19. maijā Līdumniekos notika ģimenes dienai veltīts
pasākums.
Tas ir tradicionāls pasākums, ka Līdumniekos notiek kopš
2011. gada. Ģimenes diena notiek sportiskā garā, kur ģimeņu
un draugu komandas sacenšas, veicot dažādus uzdevumus.
Šogad pasākumā startēja 5 komandas un katrai līdzi bija arī
atbalstītāji. Lai varētu izpildīt sagatavotos uzdevumus komandām bija nepieciešams ātrums, veiklība, trāpīgums, atjautība,
saliedētība, komandas gars un, protams, veiksme. Beigās visi
pasākuma dalībnieki saņēma medaļas un kopīgi baudījām
auksto zupu. Pasākumu organizēja pagasta pārvalde sadarbībā
ar novada sporta organizatoru.
Informē Ēriks Pavlovs

2018./2019. māc. gada karjeras pasākumu maratons noslēdzies
Domājot par šajā mācību gadā paveikto, ir gandarījums, jo ir
bijusi veiksmīga sadarbība ar projektā iesaistīto skolu administrāciju, skolotājiem, uzņēmējiem un izglītojamajiem. Saku
lielu paldies Pušmucovas pamatskolai, Ciblas vidusskolai un
Ludzas Mūzikas pamatskolai par izturību VIAA IKAD Karjeras atbalsta novērtēšanas vizītes laikā 26.11.2018. Novērtēšanas vizītes slēdziens visās skolās – KAA darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē. Labā ziņa ir tā, ka
šis atzinums skolām derēs akreditācijas laikā.
Pušmucovas p-skolas 2. – 5. klase 29.10.2018. iepazina profesiju daudzveidību Gorbunovas kundzes viesnīcā Ludzā.
Skolēniem patika iemēģināt savu roku, bārmeņa, pavāra, administratora, oficianta un uzkopēja profesijās.
21.03.2019. Pušmucovas skolas 6. – 9. klašu skolēnu grupa
devās uz SIA „ARIOLS” ražotni Ludzā, lai iepazītos ar profesijām pelmeņu ražotnē. Mums piebiedrojās arī Ezersalas internātpamatskolas
audzēkņi. Te būs īpašs stāsts.

„Mīti un patiesība par „ARIOLU”
Manuprāt, šis ir visvairāk “leģendām”
apvītais uzņēmums Ludzā. Vieni nopēla, citi slavēja, citi raustīja plecus. Tā
gribējās ieraudzīt patiesību ar savām
acīm, jo ne velti ir teiciens – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt! Jau
janvārī sazvanījos ar uzņēmuma komercdarbības speciālisti Žannu Vasiļevsku, lai vienotos par KAA pasākuma
“Darbs pelmeņu ražotnē” norisi. Sarunu
laikā sapratu, ka daudz neko neredzēsim stingro sanitāro normu dēļ, bet es
biju neatlaidīga.
Tuvojoties uzņēmuma teritorijai, patīkami smaržoja pēc sautētas gaļas (labi,
ka bijām paēduši pusdienas skolā). Mūs
laipni sagaidīja apsargs, pastāstīja par
saviem pienākumiem un teica, ka svešs
cilvēks iekšā netiks, jo visus darbiniekus viņš pazīst. Parakstījāmies, ka esam
veseli un ievērosim uzņēmuma noteikumus. Devāmies uz saldētavu – 25 grādi
un lieli plaukti ar dažāda veida produkciju. Darbiniekiem siltie spectērpi, lai
nesaaukstētos. Kastes ar eksportam
gatavo produkciju tiek uzceltas un no-

ņemtas ar īpašu mini traktoriņu, kura
darbības mēs varējām vērot un sapratām, ka ir vajadzīga īpaša apmācība.
Tālāk devāmies uz telpu, kas atgādināja
milzīgu konfekšu noliktavu, jo lielos
ruļļos stāvēja uzņēmuma produkcijas
iepakojuma papīrs. Žanna aicināja katru
atrast sava tīkamākā „ARIOLA” produkta iepakojumu.
Mums bija lieli brīnumi, ka zinājām
tikai nedaudz no visa plašā uzņēmuma
piedāvājuma. Pelmeņi, dažādos izmēros
un pildījumos, čebureki, pankūkas, virtuļi. Saldējumu viņi neražo, bet tikai
iepako. Te nekas nevar sabojāties, jo
gaļa ar pašu saldētavas mašīnām tiek
pieteikta un piegādāta īstermiņā. To atkausē ražošanas procesā, bet tikko tā
nonāk svaigās mīklas apvalkā – pelmenī, jau ražošanas līnijā „vizinoties” līdz
iepakojuma konveijeram, tā atkal tiek
sasaldēta. Darbinieki spectērpos tikai
uzrauga ražošanas līniju darbību. Ražošanas meistari mīklai un gaļai pievieno
garšvielas un atbild par produkcijas
kvalitāti (garšīgumu). Jā, mēs arī tikām
ieģērbti, lai vispār tiktu šo brīnumu

redzēt. Jāsaka, ka roku darbs ir miesniekiem un kāpostu tīteņu gatavotājām –
abas vienā maiņā satin 500 tīteņus, bet
kāposta lapas jānoplaucē pašām. Nekādi nevarējām „noķert” to mirkli, kad
mīkla ietin gaļu. Diennaktī nodarbināti
100 strādnieki, bet kopumā 200, jo
darbs maiņās. Pasākuma noslēgumā
baudījām uzņēmuma jaunāko produkciju – biezpiena maizi. Mums ļo-ti patika,
ne velti strādātgribētāji šajā uzņēmumā
stāv rindā, jo kadru mainība te ir reta
parādība. Priecāsimies, ka arī mēs varam baudīt „ARIOLA” gardumus, jo pārsvarā tie aizceļo uz Eiropas valstīm.
Jauki, ka ES projekts Nr.8.3.5.0/16/
I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” nākamajā mācību gadā turpināsies un dos iespēju jauniešiem iepazīt
darba pasauli, lai sekmētu izglītojamo
patstāvīga lēmuma pieņemšanai savā
karjerā.
Lai visiem jauka vasara un spēka
uzkrāšana jaunam darba cēlienam!
Sagatavotājs: PKK Elvīra Rimicāne
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Jūnijā un jūlijā aicinām topošās māmiņas un jaunos vecākus uz vingrošanas nodarbībām, kuru laikā būs iespēja
relaksēties un veltīt laiku
gan sev, gan savam mazulim.
Nodarbības notiks
Pušmucovas Tautas namā
dūlas Anitas Baltalksnes
vadībā.
Vingrošana grūtniecēm
notiks otrdienās –
4. jūnijā,
11. jūnijā,
18. jūnijā,
25. jūnijā un
2. jūlijā
plkst. 10:00–10:40.
Tās būs nevis fitnesa nodarbības, bet ķermeņa un prāta
sagatavošana dzemdībām.
Vingrošana pozitīvi ietekmē
grūtnieču pašsajūtu un samazina muguras sāpes, varikozas vēnas, krampjus, aizcietējumus, kāju tūsku un sliktu
dūšu.

8. lappuse

KAPUSVĒTKI CIBLAS
NOVADA KATOĻU
DRAUDŽU KAPSĒTĀS
BLONTU pagastā:
Skradeļu k. –
16. jūnijā plkst. 13:00.
CIBLAS un
LĪDUMNIEKU pagastā:
Vjarumu k. – 8. jūnijā pl. 12.00.
Kurjanovas k. –
6. jūlijā pl.12.00.
Ciblas k. – 20. jūlijā pl. 12.00 (ar
Sv. Misi).
Aizpūres k. –
24. augustā pl. 12.00 (Sv. Mise
baznīcā, tad kapusvētki).

Vingrošana jaunajiem
vecākiem kopā ar mazuli
notiks ceturtdienās –
6. jūnijā,
13. jūnijā,
20. jūnijā,
27. jūnijā un
4. jūlijā
plkst. 10:00–10:40.
Vingrošana kopā ar bērniem sniedz iespēju apvienot patīkamo ar lietderīgo
– atgūt formu pēc dzemdībām, atjaunot un nostiprināt dziļo muskulatūru, kā
arī pavadīt laiku kopā ar
savu mazuli un uzzināt, kā
viņu pareizi turēt, auklēt
un vingrināt.
Uz vingrošanas nodarbībām var nākt vecāki ar
mazuļiem, kas nav jaunāki
par 3 mēnešiem. Līdzi
jāņem dvielītis, sedziņa
vai autiņš, ko paklāt mazulim, bet vecākiem jābūt
sporta tērpā, kurā būs ērti
kustēties.

PUŠMUCOVAS pagastā:
Mežarnieku k. –
15. jūnijā pl.14.00.
Pušmucovas k. –
27. jūlijā pl.12.00 (Sv. Mise
baznīcā, tad kapusvētki).
ZVIRGZDENES pagastā:
Vierņu k. – 2. jūnijā pl. 13:00.
Lauču k. – 2. jūnijā pl. 14:00.
Utičevas k. – 9. jūnijā pl. 13:00.
Rudzīšu k. – 9. jūnijā pl. 14:00.
Kaļvu k. – 15. jūnijā pl. 12:00.
Bleivu k. – 15. jūnijā pl. 13.00.
Seļekovas k. –
15. jūnijā pl. 14:00.
Franapoles k. –
16. jūnijā pl. 14:00.
Zvirgzdenes k. –
23. jūnijā pl. 13:00.
Meža k. – 23. jūnijā pl. 14:00.
Raženovas k. –
13. jūlijā pl. 12.00.
Vasarānu k. –
20. jūlijā pl. 13.00.
Lītaunīku k. –
27. jūlijā pl. 15.00.
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