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Ielīgošanas pasākumi 21. jūnijā:

Līgovakars

 plkst. 9:45 Ciblas folkloras kopa „Ilža” Latvijas
Radio 2 ēterā dziedās „Gadsimta garāko līgodziesmu” Ilžas upes krastā pie „Kunga krēsla” (Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taka).
Turpinājumā – Jāņu ielīgošana Ciblā.
 plkst. 10:00 Pušmucovā tiekam aicināti kopā
vākt jāņuzāles. Plkst. 20:00 – Pušmucovas Tautas
namā būs iespēja noskatīties Isnaudas TN amatierteātra izrādi „Gadsimta lapsu medības”.
 plkst. 15.00 – Jāņu ielīgošana Blontos, laukumā pie domes nama, kopā ar Blontu Tautas nama
folkloras kopu „Madara” un deju kopu „Kaprīzes”,
kā arī Pušmucovas folkloras kopu „Olūteņi”.

23. jūnijā pl. 22.00
CIBLAS Kapukalna
estrādē – Jāņuguns
iedegšana, Līgu un Jāņu
daudzināšana un
zaļumballe līdz rītam
(spēlēs duets „IR”).
23. jūnijā pl. 21.00
ZVIRGZDENES
muižas parka estrādē
Jāņabērni laipni aicināti
uz ugunskura iedegšanu
un dančiem.

dienests
aicina pensionārus
pieteikties
EKSKURSIJĀ
UZ KRĀSLAVU
š. g. 8. augustā.
Plašāka informācija un
pieteikšanās —
pie sociālajiem
darbiniekiem pagastos.

Ciblas novada pašvaldība rīko konkursu
„CIBLAS NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2019”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai
apsaimniekotājs, kā arī uzņēmums, izņemot pašvaldības struktūrvienības un iestādes.
Tāpat konkursā nevar piedalīties iepriekšējo gadu uzvarētāji.
Ir noteiktas šādas nominācijas:
Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
Sakoptākā lauku sēta;
Sakoptākā saimniecība / uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 25. jūnijam pagastu pārvaldēs .
Pieteikt konkursa dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku.
Objektu vērtēšana dabā notiks no 27. jūnija līdz 3. jūlijam.
Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā – 2019. gada 6. jūlijā – tiks apbalvoti
konkursa uzvarētāji. Konkursa finansēšanas kopējais fonds – līdz 500 eiro.
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Notika pludmales volejbola turnīrs

Biedrība “Ludzas rajona
partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5. kārtu
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1.
„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība/Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu
pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā
ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: līdz 10.07.2019.
Ir iespējams iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un
saņemt bezmaksas konsultācijas:
* biedrībā “Ludzas rajona partnerība” (Raiņa ielā 16, Ludza)
* biedrības tīmekļvietnē www.ludzaspartneriba.lv
 sazinoties ar administratīvo vadītāju Sandru Palmu,
projektu vadītāju Viju Karveli (tālruņa nr. 29413335,
29550874, e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv,
ludzaspartneriba@apollo.lv).

15. jūnijā Ciblā, peintbola laukuma teritorijā notika atklātais pludmales volejbola turnīrs „ZELTIŅI – 2019”. Tajā
bija aicinātas piedalīties komandas, kurās ir 3 spēlētāji:
2 vīrieši un 1 sieviete. Pieteicās četras komandas. Sacensību
rīkotājs Aldis Tihovskis uzskata, ka bija jūtams volejbolu
spēlējošu sieviešu deficīts, jo turnīrā gribēja pieteikties vēl
divas komandas, bet neizdevās atrast volejbolisti.

Biedrība organizē seminārus:
20. jūnijā - Kārsavā, 27. jūnijā - Ludzā.
Programmā - aktuālā informācija par 5. kārtu un pieredzes
apmaiņa uzņēmumos, kas jau realizē LEADER projektus.
Plašāka informācija – biedrības mājaslapā.

Ludzā un tuvējos novados var pieteikties
mācībām pieaugušajiem 171 programmā
Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Ludzā un tuvējos novados var pieteikties mācībām 171 izglītības programmā piecās izglītības iestādēs.
Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var ātri un
ērti izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības
ir bez maksas, pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var finansēt arī darba devējs. Mācību maksa
ir atkarīga no izglītības programmas veida un ilguma. Tie ir
vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki
simti eiro garākajās programmās, kurās var iegūt profesiju.
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību
un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts
projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Piesakies
mācībām
līdz
28.jūnijam!
Esi tuvāk
jaunam
darbam!

1. vietu turnīrā izcīnīja ciemiņi – komanda „Dzirnavas” no
Viļāniem: Ilmārs, Lolita un Mareks Malinovski.
2. vietu – Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komanda
„G 2”: Sandis Kukulis, Ausma Meinerte un Edgars Voits.
3. vietu – komanda „Azarts”: Guntars Senkāns, Lukass
Svetlovs un Maruta Guitāne.
4. vietā ierindojās Ciblas novada jauniešu komanda
„Veserova”: Endija Donska, Edgars Ruško un Guntars Ruško.
Tradicionāli notika arī individuālās sacensības IK
„LANAS 777” peintbola laukumā pieejamajās disciplīnās:
florbols, šautriņas, basketbola metieni un šaušana ar pneimatisko un peintbola šauteni. Individuālajās sacensībās godalgotās vietas izcīnīja: Sandis Kukulis – 1.vieta, Ilmārs Malinovskis – 2.v., Edgars Voits – 3.v., Guntars Senkāns –
4.vieta.
Sacensības atklāja Ciblas un Līdumnieku pagastu pārvalžu
vadītājs Miervaldis Trukšāns. Viņš novēlēja sportistiem parādīt sevi sportā un atpūsties no ikdienas darbiem.
Aldis Tihovskis saka: – Paldies visiem sportistiem, kuri
atrada laiku un atbrauca parādīt savas pludmales volejbola
prasmes. Un paldies individuālo sacensību tiesnešiem Vairim un Žanim, kuri paspēja būt trijās vietās vienlaicīgi. Un,
protams, paldies Ciblas novada pašvaldībai!
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Domes sēdē lemtais
28. maijā notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes
sēdē tika skatīti 12 jautājumi.
Deputāti apstiprināja grozījumus pašvaldības budžetā
un Ciblas novada pašvaldības 2018. gada pārskatu. Tika
lemts arī par Ezersalas skolas nosaukuma maiņu. Tāpat
izskatīti vairāki iesniegumi.
Budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova domes sēdē ziņoja
par pamatbudžeta grozījumu priekšlikumiem. Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi noteiktiem mērķiem – no valsts
budžeta ienāca finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu
nodrošināšanai.

Apstiprināts pašvaldības 2018. gada pārskats
Noklausoties galvenās grāmatvedes Intas Piragas ziņojumu
par Ciblas novada pašvaldības 2018. gada pārskatu, deputāti
nolēma apstiprināt šo finanšu dokumentu, kas sagatavots
atbilstoši Ministru kabineta prasībām, nodots termiņā ar pozitīvu zvērināta revidenta atzinumu.
Domes sēdē tika nolemts:
Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības bilanci uz 2018.
gada 31. decembri
ar aktīviem EUR 7 813 984.00
pašu kapitālu EUR 6 681 002.00
saistībām EUR 1 132 982.00
2018. gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpildi EUR 3 147 683.00
izdevumu izpildi EUR 3 741 377.00
2018. gada speciālā budžeta
ieņēmumu izpildi EUR 177 057.00
izdevumu izpildi EUR 205 623.00

Pašvaldība vēlas turpināt
grants ceļu pārbūves projektu
Domes sēdē tika uzklausīts Attīstības nodaļas vadītājas
Svetlanas Rimšas ziņojums un nolemts atbalstīt iesniegšanai
ES ELFLA projektu iesnieguma konkursā Ciblas novada
pašvaldības izstrādāto projektu „Ciblas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve. 2.kārta”. Projekta kopējā summa ir
390 407,71 EUR, pieejamais finansējums no ELFLA –
167 711,13 EUR.
Šā gada pašvaldības budžetā grants ceļu pārbūvei ieplānoti
65 000 EUR. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un
līdzfinansējuma nodrošināšanai nolemts ņemt aizņēmumu
Valsts kasē EUR 325 407,71 apmērā.
Minētā pašvaldības projekta 1. kārtā pērn tika pārbūvēta
Bērzu iela Ciblā, pašvaldības autoceļa P-3 posms Pušmucova – Zujeva un autoceļa Z-7 posms Lucmuiža – Kaļvi.
Projekta 2. kārtā plānota grants ceļa Z-6 posma Franapole
– Ražanova pārbūve.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ES ELFLA atklāto projektu
konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 7.2. „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā”,
ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ciblas novada Attīstības
programmas 2019.-2025. gadam vidēja termiņa prioritātei VP1 –
Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība rīcības virziena
RV 1.1. Ceļu infrastruktūras attīstība uzdevumam U1.1.1. Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli.

Mainīts Ezersalas izglītības
iestādes nosaukums
Deputātiem sēdē nācās lemt par izmaiņām izglītības iestādes „Ezersalas internātpamatskola” nosaukumā, jo ar 2019.
gada 1. augustu no Izglītības likuma tiks izslēgts termins
„internātskola”. Izglītības un zinātnes ministrija aicina pašvaldības līdz minētajam termiņam veikt izmaiņas attiecīgo
speciālo internātskolu un internātskolu nosaukumos, veicot
nepieciešamās darbības atbilstošu grozījumu izdarīšanai
Izglītības iestāžu reģistrā.
Domes sēdē tika nolemts mainīt izglītības iestādes nosaukumu no „Ezersalas internātpamatskola” uz „Ezersalas speciālā pamatskola”. Iestādes direktoram Andrejam Tereško
uzdots veikt izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izmaiņas komisijas sastāvā
Domes sēdē tika nolemts veikt izmaiņas Zemes tirgus administrēšanas komisijas sastāvā, no tās izslēdzot Viju Tabūni
un iekļaujot Guntu Stoleri.
Komisija apstiprināta šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Ēriks Astičs,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aldis Tihovskis,
Komisijas locekļi:
Ilona Cibuļska,
Gunta Stolere,
Ināra Sprudzāne.

Skatīti biedrību un iestāžu lūgumi
* Pašvaldībā saņemts BJC „Rīgas Skolēnu pils” lūgums nodrošināt jauno arheologu pulciņa dalībnieku ēdināšanu
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē 2019. jūlijā. Ir plānota kārtējā nometne, pētot Zvirgzdenes pagasta Ķīšukalna
seno apmetni. BJC apņemas Ciblas novada pašvaldības
norādītajā kontā ieskaitīt 1885 eiro kā maksu par jauno
arheologu nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu.
* Iepazīstoties ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes informāciju, domes sēdē nolemts piešķirt 50 eiro
līdzfinansējumu Nikodema Rancāna balvas piešķiršanas
pasākuma organizēšanai, godinot Latgales izcilākos pedagogus.
* Sēdē tika izskatīts biedrības „Latvijas Politiski represēto
apvienība” lūgums sniegt atbalstu novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam 70 eiro apmērā visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma
organizēšanas izdevumu segšanai. Pasākums tradicionāli
notiek Ikšķilē kādā no vasaras dienām. Deputāti nolēma
sniegt minēto atbalstu gadījumā, ja kāda no novadā dzīvojošajām politiski represētajām personām vēlēsies piedalīties salidojumā.

Dažādi jautājumi
* Skatīti daži privātpersonu iesniegumi par nekustamajiem
īpašumiem. Kādai zemes vienībai piešķirts nosaukums,
kādai apbūvētais zemes vienībai mainīta adrese. Pārtraukts pašvaldībai piekritīgas nelielas (0,8 ha) zemes
vienības nomas līgums.
* Četrām personām nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2019. gadā.
Katram iedalīts zvejas limits – 1 zivju murds.
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Skolas jubileja savieno laikus
Sestdienas, 1. jūnija, nozīmīgākais
notikums Ciblas novadā, neapšaubāmi,
bija Ciblas skolas jubileja. Ilgi gatavota
un gaidīta.
Domāju, ka pasākums izdevās. Bija
gan sirsnīgi, gan svinīgi. Viss izdomāts,
saplānots, bet tai pašā laikā katrs varēja
justies brīvi un izbaudīt vakaru sarunās,
atmiņās, dejās vai dziesmās.
Patīkamas emocijas atstāja koncerts.
Pārdomāts scenārijs, kvalitatīvi priekšnesumi. Radās pārliecība, ka katrs skolēns, kurš uzstājās, ir lepns, ka mācās
šai skolā. Tas ir pedagogu darba nopelns. Sarīkojuma nozīmīgumu un to,
cik svarīga skola ir novadam un valstij,
uzsvēra gan novada pašvaldības priekšsēdētājs, gan bīskaps, skolas absolvents
Jānis Bulis.
Vien pie Ciblas skolas ugunskura pusnaktī tik patiesi var skanēt iemīļotās
“Raušu” dziesmas, kas vieno paaudzes.
Par jauko noskaņu bija parūpējies arī
laiks – silta, pavasara smaržām piesātināta nakts, romantiskais Kapukalns
fonā. Tas viss rosināja uz brīdi aizmirst
tagadni un atgriezties pagātnē.
Absolventus saista emocijas, kas izjustas kādreiz, skolas gados. Tas ir sava
veida fenomens. Daudziem, arī man,
Ciblas skolā pavadīti tikai 3 gadi no
visas dzīves, bet te iegūti patiesi draugi
uz mūžu un piedzīvots tik sajūtām, pārdzīvojumiem, notikumiem pilns laiks,
ka tas atstājis nospiedumu – kā zīmogu,
kas apliecina piederību.
Skola ir katras vietas nākotnes cerība.
Lai Ciblai izdodas to saglabāt!
Paldies skolas kolektīvam par
jaukajiem mirkļiem!
1975. gada absolvente Vanda Žulina

Ciblas vidusskolas pedagogi un darbinieki ar augstajiem viesiem.
Ciblas vidusskolas kolektīvs, pasniedzot īpašas veltes, pateicās cilvēkiem,
kuri ir snieguši milzīgu atbalstu skolas
attīstībā un sniedz to joprojām.
Ciblas vidusskolas 1969. gada absolventam, Viņa Ekselencei Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim teicām sirsnīgu paldies par klātbūtni skolas jubilejas pasākumā, par atbalstu, par garīgo stiprinājumu caur lūgšanām, par finansiālo atbalstu skolai!
Eversmuižas Svētā Andreja Romas
katoļu baznīcas prāvestam Antonam
Justam – paldies par sadarbību ar skolu!
Ciblas novada pašvaldībai – paldies
par atsaucību, ieinteresētību skolai aktuālu jautājumu risināšanā, par skolas
finansiālo nodrošinājumu un atbalstu
gan svētkos, gan ikdienā!
Ciblas pagasta pārvaldei – paldies par
atsaucību un izpalīdzību, atbalstu un
praktisku palīdzību saimniecisku jautājumu risināšanā.

Skolu sveica absolventi. Attēlā – 1995.g. absolventi.

Par skolas darba prasmīgu vadību
iepriekšējos gados paldies bijušajām
skolas direktorēm: Marijai Kārklai,
Malvīnei Locei, Lidijai Budrevičai,
Ciblas vidusskolas 1980.gada absolventam Jānim Kononovam – paldies
par atbalstu skolas pasākumu rīkošanā,
iesaistīšanos patriotiskajā audzināšanā.
SIA “Ludzas Maiznīca” – paldies par
atbalstu skolai svētkos un ikdienā!
Paldies bijušajiem skolotājiem, pasākuma viesiem, sadarbības partneriem,
Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam
Jānim Bulim, ka atrada laiku un ieradās mūsu pasākumā! Paldies bijušajiem
absolventiem, kas tik kuplā skaitā –
vairāk nekā 200 – apmeklēja skolas
jubileju! Paldies par ziediem, dāvanām,
laba vēlējumiem! Lai visi vēlējumi piepildās! Paldies skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu,
gatavojoties jubilejai!
Sarmīte Leščinska, skolas direktore

Pie ugunskura naktī skanēja dziesmas, kas vieno paaudzes
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Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” Nr. 9.2.4.2./16/I/067
BŪSIM VESELI CIBLAS NOVADĀ!
Nodarbības pieaugušajiem
„KĀ VAIROT LABSAJŪTU UN STIPRINĀT PAŠAPZIŅU”
Nodarbības laikā varēsiet noteikt savu personības tipu, dzīves stilu un uzzināt 7 veidus, kā kļūt laimīgam.
1. JŪLIJĀ plkst. 10:00 BLONTOS, Blontu pagasta pārvaldē
3. JŪLIJĀ plkst. 10:00 ZVIRGZDENĒ, Zvirgzdenes pagasta
pārvaldē
Nodarbības vadīs psiholoģe Kristīne Mežaraupe.

Meistarklase ar degustāciju
„VESELĪGS UZTURS –
VESELĪBAS SAGLABĀŠANAS GARANTS”
Tēmas: Nenovecošanās veicinoša ēdiena pamata principi.
Maltīte un trauki līdzņemšanai. Daba virtuvē un mājas aptieciņā. Veselīgi našķi un to pagatavošana.
4. JŪLIJĀ
pl. 10:00 PUŠMUCOVĀ, Pušmucovas pamatskolas sporta zālē
plkst. 13:00 BLONTOS, Blontu pagasta pārvaldē
5. JŪLIJĀ plkst. 14:00 LĪDUMNIEKOS, Līdumnieku pagasta
pārvaldē
Meistarklases notiks uztura speciālistes un
pārtikas tehnoloģes Daces Meijas vadībā.

Sākot no 4. jūnija, un vēl arī jūlijā aicinām topošās māmiņas
un jaunos vecākus uz vingrošanas nodarbībām,
kuru laikā ir iespēja relaksēties un
veltīt laiku sev un savam mazulim.
Nodarbības notiek Pušmucovas Tautas namā
dūlas Anitas Baltalksnes vadībā,
īstenojot projektu “Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā Nr.9.2.4.2./16/I/067
Vingrošana grūtniecēm notiek otrdienās
(25. jūnijā un 2. jūlijā) plkst. 10:00 – 10:40.
Tās ir 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.
Vingrošana jaunajiem vecākiem kopā ar mazuli notiek
ceturtdienās (20. jūnijā, 27. jūnijā, 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.
Pieteikšanās un vairāk informācijas: 26633854 (Anita).
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6. lappuse

Pušmucovas pamatskolā darbojas folkloras kopa „Olūteņi”
Pušmucovā kopš 1980. gada darbojas
etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”. Kad
2010. gadā tas svinēja jubileju, Pušmucovas
skolas
vadītājas,
sveicot
„Olūtus”, novēlēja: – Lai no „Olūtiem”
sākas „Olūteņi”!
Laimīgā stundā izteiktais vārds iedzīvojās – „Olūtu” vadītāja un Pušmucovas skolas skolotāja Ināra Dovgiallo šo
novēlējumu paturēja dziļi sirdī, pārdomāja un… rudenī sapulcināja 10 skolēnus (tālu nebija jāmeklē – pašas auklētais Roberts un viņa skolasbiedri), piemeklēja pirmās dziesmas un muzikālos
instrumentus. Roberts darbojās pie bungām, Madara Domarka spēlēja mūzikas
skolā mācīto vijoli, Iluta Jakovļeva apguva cītaru.
Pamazām Ināra sāka lūkoties – kas
notiek citur Latvijā. Atklājās, ka ir ļoti
plaša bērnu folkloras kolektīvu saime
un ka lielākā daļa no tiem darbojas
valsts atbalstītā interešu izglītības programmā, piedalās festivālā „Pulkā eimu,
pulkā teku”.
2014. gadā „Olūteņi” pirmo reizi piedalījās skatē. Tā notika Gaigalavā, pie
mūziķiem Rasmas un Gunāra Igauņiem.
Tā bija atklājumiem un emocijām tik
pilna diena! Pušmucovieši redzēja Lubānu, tūristu iecienīto Bāku, Gunāra
Igauņa mūzikas instrumentu muzejā
spēlēja uz tiem. Mājās visi atgriezās
sajūsmināti un iedvesmoti. No tā brauciena „Olūteņi” ir saglabājuši izstādei
darināto krājkasīti, uz kuras ir rakstīts
„Pušmucova – Gaigalava” un „Mans
zelts ir mana tauta”. Šo koka krājkasīti
palīdzēja gatavot darbmācības skolotājs
Valdis Skutelis.
Tajā pašā 2014. gadā „Olūteņi” devās
uz festivālu „Pulkā eimu, pulkā teku”
Viesītē. Kas tie bija par svētkiem! Visi
pirmo reizi nakšņoja kopā ārpus mājām.
Sajūsmināja norises vieta – Viesītes
kultūras pils. Ap to festivāla dienā viss
sanēt sanēja – bērni un jaunieši tautas-

tērpos dziedāja un leca rotaļdejas, mijās
pāriem un jokojās… Tādā spietā pušmucovieši vēl nebija trāpījuši. Ļoooti
patika! Divas dienas Viesītē pagāja kā
pasakā. Bija iespēja iepazīt arī Jēkabpili, kur „Olūteņi” dziedāja un devās ekskursijā pa pilsētu.
Ar to sākās folkloras drudzis Pušmucovas pamatskolā. Septembrī „Olūteņiem” pievienojās vēl 7 skolēni. Kolektīvā nu bija dažāda vecuma bērni un
jaunieši. Visi centīgi apmeklēja mēģinājumus, jo priekšā bija skate, kurā
atlasīja XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku dalībniekus.
Bija jāiemācās vairāk kā 20 rotaļdejas,
gan vārdi, gan deju soļi. Skatē iegūts II
pakāpes diploms. Labi! Bet … Dziesmusvētku organizētāji noteica limitu II
vietas ieguvējiem – uz svētkiem Rīgā
varēja doties tikai 10 kolektīva dalībnieki. Tas bija šokējoši! Bija bēdīga gan
skolotāja, gan bērni. Ināra izlēma, ka uz
Rīgu dosies pamatsastāvs – 10 skolēni,
ar kuriem „Olūteņi” ir sācies. Rīgā viņi
pavadīja piecas notikumiem piesātinātas dienas: koncerti, mēģinājumi, svētku
gājiens. 2015. gada svētkos Mežaparka

35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU
2019 (PEPT) notika Iecavā 18. un 19. maijā, pulcējot ap 1500 dalībnieku.
Svētki – ikgadējais nacionālais sarīkojums – ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un
jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā. Dalībnieki apgūst tradicionālo dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, rotaļas un stāstu stāstīšanas prasmes.

estrādē mēģinājuma laikā daudzi bērni
apslima, gājiens gandrīz izjuka, jo kolektīviem bija ļauts izvēlēties – doties
gājienā vai nē. Pušmucovieši nolēma –
noteikti jāiet! Trīs no „Olūteņiem” jau
zināja, kādas ir Dziesmusvētku gājiena
emocijas, ko tādu ir vērts piedzīvot atkal un atkal. Tad piemirstas viss nedēļas pagurums, visas tulznas un asaras.
Likās, kā nu būs pēc lielajiem Dziesmusvētkiem. Septembrī Pušmucovas
skolā „Olūteņi” sāka darbu ar jaunu
sparu. Vēlme tikt uz 2020. gada Dziesmusvētkiem bija un ir milzīgs stimuls
labi strādāt mēģinājumos. Pa šiem gadiem ir pabūts festivālos un koncertos
Līvānos, Dzērbenē, Vecpiebalgā, Saldū,
Rēzeknes novadā. Gūti spēcīgi iespaidi.
2018. gadā seši no „Olūteņu” dalībniekiem absolvēja Pušmucovas pamatskolu. Un no pirmā sastāva palika trīs,
viņi ir ļoti labi palīgi kolektīva vadītājai
Inārai Dovgiallo, viņi nosaka pozitīvu
un darbīgu gaisotni kolektīvā, viņi uzdod toni jaunākajiem. Aizvadītajā mācību gadā „Olūteņos” darbojās skolēni no
2. līdz 9. klasei (līdz tam 5. – 9. kl.).
Klāt nāca 3 lielie puiši un 3 vidējā vecuma meitenes, arī jaunāko klašu meitenes. Šobrīd „Olūteņos” darbojas 18
skolēni. Un viss ir ļoti labi!
Šī gada festivāla tēma – „Rotā saule,
rotā bite”. Tāpēc visu mācību gadu bija
jāmācās dziesmas par bitēm, par medu,
par ozolu…
(Turpinājums 7. lappusē).
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(Turpinājums no 6.lpp.).

24. aprīlī bija Ziemeļlatgales novada
bērnu un jauniešu folkloras kopu pasākums Lūznavas muižā, kur bija ne vien
skate, bet arī radošās darbnīcas (tēma –
bites) un izziņas taka pa apkārtni. „Olūteņi” arī šogad – otro gadu pēc kārtas –
skatē ieguva I pakāpes diplomu.
18. – 19. maijā „Olūteņš” piedalījās
festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā (FOTO 6. lpp—”Olūteņi” Iecavā) .
Festivāla divu dienu svētkos noslēguma
koncertā Ziemeļlatgales folkloras kopu
uzstāšanās skatītājiem ļoti patika. Kolektīva vadītājai Inārai Iecavas braucienā šoreiz palīdzēja skolotāja Sandra
Laganovska.
Laiks bija burvīgi silts un vasarīgs
gan Lūznavā, gan Iecavā.
Ināra Dovgiallo ir pateicīga Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatorei Rasmai Igaunei par atbalstu un padomiem.
Gadiem ritot ir mainījies un uzlabojies
„Olūteņu” vizuālais tēls. Pēdējo divu
gadu laikā „Olūteņi” ir ļoti iepriecināti
par jaunajiem tērpiem, kas ir skaisti un
kvalitatīvi. Par to lielu lielais paldies
Ciblas novada pašvaldībai un LEADER
projekta „Tērpu iegāde Ciblas novada
amatierkolektīviem” vadītājai Mārītei
Romanovskai. Visu pastāvēšanas gadu
gaitā „Olūteņi” ir saņēmuši pašvaldības
atbalstu, tālākos braucienos vienmēr ir
nodrošināts transports un ēdināšana.
Ļoti jūtams arī vecāku atbalsts. Īpašu
paldies Ināra veltī Intai Domarkai, kura
gandrīz vienmēr brauc līdzi un palīdz
sakārtot tērpus, pīt bizes un iedvesmot.
Festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”,
kas šogad notika jau 35. reizi, kā arī
visa Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustība ir kaut kas ļoti svētīgs valstij
un cilvēkiem. Tā ir unikāla vērtība!
Šajā folkloras kustībā gūtā pieredze
daudziem tūkstošiem Latvijas cilvēku ir
dziļi sirdī iedēstījusi mīlestību pret tautas garamantām un Latvijas valsti. Un
kad ikdienā redzi – pa lauku, tautasdziesmu dziedādama, savās gaitās iet
meitene… tici, ka Latvijai būs Saules
mūžs!

Nr. 9 (156)

7. lappuse

Pušmucovieši pārstāv novadu festivālā Alūksnē
Pušmucovā jau
kopš 1998. gada
darbojas deju kolektīvs „Māra”, ko
dibināja Ina Sviklāne, no 2007. gada
vadīja Vija Skuja,
bet kopš 2016.
gada – Inese Mikaskina. Pirmais
lielākais pasākums,
kur ar „Māru” devās jaunā vadītāja
Inese Mikaskina,
bija festivāls
„Latviju bērni danci veda” – 2017. gadā
Kuldīgā.
Kolektīvs, savu vēsturi sācis Pušmucovas pamatskolā, tagad darbojas Pušmucovas Tautas nama paspārnē, bet
joprojām patur ciešu saikni ar pamatskolu, jo „Mārā” dejo skolēni – pašreizējie un bijušie. Un uz „Māru” pāriet
Pušmucovas pamatskolas kolektīva
„Mazā Māra” dejotāji (2. - 6. kl.).
Tautas nama vadītāja Inta Domarka,
kas visus šos gadus ir dzīvojusi līdzi
„Mārai”, jo tajā ir dejojuši arī viņas
bērni, saka:
– Mums ir ļoti paveicies, ka tagad ar
„Māru” un „Mazo Māru” strādā Inese
un Māris Mikaskini! Pušmucovas skola
skaitliski ir maza, tāpēc daudzi mūs
apskauž un apbrīno – kā gan te iespējams izveidot divus kolektīvus! Dejo
gandrīz visa skola. Un tas ir labi! Katram skolēnam Pušmucovā ir iespēja ļoti
radoši attīstīties, jo ir deju kolektīvi,
vokālie ansambļi, teātra pulciņš un laba
mācību un sporta nodarbību bāze.
Tautas dejas tradīcijas, kas Pušmucovā izkoptas nu jau vairāk kā 20 gadus,
ir kā pamatīgs stūrakmens jauniešu personības veidošanā. „Māra” un „Mazā
Māra” piedalās visos lielākajos Latvijas
mēroga pasākumos.
Pušmucovieši apgūst nākamo Dziesmu svētku repertuāru un sekmīgi piedalās skatē, lai 2020. gada jūlijā varētu
piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Šajā mācību
gadā notikušajā skatē, kur tika vērtēts

Svētku gājienā Alūksnē —
“Mazā Māra” un “Māra”

kolektīvu repertuāra apguves līmenis,
„Māra” ieguva II pakāpes, „Mazā Māra” – III pakāpes diplomu. Lai sapnis
par lielajiem svētkiem piepildītos, arī
nākamajā mācību gadā būs cītīgi un
apzinīgi jāstrādā mēģinājumos un veiksmīgi jāuzstājas skatē.
Mācību gadu dejotāji noslēdza, piedaloties 21. tautas deju festivālā „Latviju
bērni danci veda”, kas 25. maijā notika
Alūksnē un Talsos. Pušmucovieši dejoja koncertā „Deju kaleidoskops” Alūksnes ielās līdzās Ludzas skolēnu deju
kolektīviem.
Emocionāli piesātināts bija svētku
gājiens pa Alūksni un ienākšana Pilssalas estrādē – tieši tajā brīdī, kad starp
festivāla dalībniekiem tika pieminēts
Ciblas novads, cēli ar karogu nāca
„Māras” dejotāji. Pašvaldība Pušmucovas TN jauniešu deju kolektīvam
„Māra” ir darinājusi tautas tērpus, īstenojot LEADER projektu „Tērpu iegāde
Ciblas novada amatierkolektīviem”.
Alūksnē gūtie iespaidi iegūluši skaistās fotogrāfijās un skolēnu atmiņā.
Svētku dienā bija laiks arī jautrām rotaļām Atrakciju parkā „Kids wonderland”, kas tajā dienā viesojās Alūksnē.
Festivāla dalībniekiem te bija lētākas
biļetes (2 nevis 10 eiro).
Inta Domarka pateicas pedagoģēm
Vijai Rudzišai un Irēnai Skutelei, kas
bija kopā ar dejotājiem visu festivāla
laiku. Paldies arī lieliskajam autobusa
šoferim Jānim Fedotovam.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Publikāciju autore — Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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8. lappuse

Saistošie noteikumi Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ciblas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās
palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu
trūcīgām un maznodrošinātām personām, (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi
savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas)
ienākumu līmenis ir EUR 200.00 vienai personai mēnesī.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
II. Pabalstu veidi
7. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI).
8. Dzīvokļa pabalsts.
9. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
10. Pabalsts audžuģimenēm.
11. Pabalsts krīzes situācijā.
12. Pabalsts veselības aprūpei un veselības uzlabošanai.
III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai
13.Ciblas novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai) personai
atbilst valstī noteiktā GMI līmenim.
14. GMI pabalstu piešķir par trūcīgām atzītām ģimenēm
(personām) atbilstoši normatīvajos aktos par kārtību kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts
noteiktajam.
15. Izvērtējot atbilstību trūcīgās personas statusam, par parādsaistībām nav uzskatāms patēriņa kredīts, kura apmērs
nepārsniedz EUR 2000 un kredīts vienīgā mājokļa iegādei.
16. Izvērtējot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas statusam, par īpašumu netiek uzskatīti:
16.1. zeme platībā līdz 10 ha;
16.2. mežs platībā līdz 5 ha;
16.3. nekustamais īpašums - ēka, kura tiek izmantota
ģimenes/personas pamatvajadzību apmierināšanai;
16.4. nekustamais īpašums – ražošanas ēka, kura netiek
izmantota ienākumu gūšanai papildus ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai.
17. Personai, kas pieprasa un saņem sociālo palīdzību Ciblas
novadā, ir pienākums slēgt vienošanos par līdzdalības
pienākumu pildīšanu. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālajam darbiniekam vienojoties ar personu.
Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu no-

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2019.gada 27. februāra sēdes
lēmumu Nr. 2(protokols Nr.2, 11.§) un precizējumiem, kas veikti ar
25.04.2019. sēdes lēmumu Nr.4(protokols Nr.4, 1.§)

slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, par kuru pildīšanu persona parakstās.
18. Piešķirot pabalstu GMI nodrošināšanai, pabalsta izmaksu
naudā daļēji vai pilnībā, pēc vienošanās ar personu, var
aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par bērnu ēdināšanas izdevumiem skolā vai pirmskolas audzināšanas iestādē, par pieaugušo ēdināšanas
izdevumiem.
19. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša pēdējam datumam.
IV. Dzīvokļa pabalsts
20. Dzīvokļa pabalsts ir sociālais pabalsts, ko Sociālais dienests piešķir kurināmā izdevumu apmaksai.
20.1. EUR 80.00 apmērā trūcīgai ģimenei (personai),
kuras kurināmo nevar iegūt no sava īpašuma;
20.2. EUR 40,00 apmērā trūcīgai ģimenei (personai),
kurai īpašumā ir mežs.
21. Dzīvokļa pabalstu persona/ģimene var saņemt vienu reizi
kalendārajā gadā. Pabalsta saņemšanai kurināmā izdevumu apmaksai ir nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus.
22. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir
dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam un personām, kas deklarētas kopā ar dzīvokļa pabalsta pieprasītāju, ir pienākums pildīt līdzdarbības pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Dzīvokļa pabalstu izmaksā
personai/ģimenei līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam.
V. Pabalsts krīzes situācijā
23. Pabalsts krīzes situācijā (situācijā, kurā ģimene (persona)
katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) tiek piešķirts līdz 500.00
EUR 1 (vienai) personai/ģimenei, ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu apjomu.
24. Pabalstu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu
natūrā. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja tas pieprasīts
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no krīzes situācijas
rašanās.
25. Pabalsts krīzes situācijā netiek piešķirts, ja krīzes situācija radusies personas/ģimenes vainas dēļ.
26. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz personas iesniegumu par palīdzības pieprasīšanu, kurā persona norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un pievieno
krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un lemj
par pabalsta piešķiršanu.
(Turpinājums 9. lappusē)
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9. lappuse

Saistošie noteikumi Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”
(Turpinājums. Sākums 8. lappusē)

VI. Pabalsts bāreņiem
27. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai,
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ciblas novada bāriņtiesa.
28. Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta
2005.gada. 15.novembra noteikumi Nr.857 ,,Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek
saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai.
29. Pabalsta apmēri:
29.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130.00 EUR Pabalstu
izmaksā vienu reizi;
29.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
250.00 EUR apmērā vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
29.3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai 65.00 EUR,
ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās
audzēknis.
VII. Pabalsts audžuģimenēm
30. Pabalstu audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta 2018.
gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru
ievietošanu audžuģimenē lēmumu pieņēmusi Ciblas novada bāriņtiesa.
31. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir noteikts kā divkāršs
Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu
apmērs bērnam. Pabalsta apmērs apgērba un mīkstā inventāra iegādei ir notiekts 60.00 EUR ceturksnī.
VIII. Pabalsts veselības aprūpei un
veselības uzlabošanai
32. Pabalstu veselības aprūpei par ambulatori veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem, operācijām un transporta
pakalpojumu apmaksai piešķir līdz 100.00 EUR personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas)
statusam. Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējam
datumam.
33. Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona iesniedz
iesniegumu, maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus un pakalpojuma
saņemšanas apliecinājumu, ārstējošā ārsta nosūtījumu
pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļeti, degvielas čekus.
34. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas
pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200,00 EUR un, kuras nav saņēmušas pabalstu
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā maznodrošinātās un trūcīgās personas/ģimenes. Pabalsta apmērs ir
EUR 50,00 gadā.

35. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts ārstniecības
iestāžu sniegto stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju,
izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, zobu protezēšanas pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu
apmaksai.
36. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts pamatojoties
uz personas iesniegumu, kam pievienotas izdevumus
apliecinošo dokumentu kopijas no ārstniecības iestādes
vai aptiekas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir
jābūt norādītiem personas datiem.
IX. Pabalstu saņemšanai nepieciešamie dokumenti
37. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam Sociālā dienesta
darbiniekam
jāuzrāda
personu
apliecinošs
dokuments, jāiesniedz iesniegums (elektroniski iesniedzamie iesniegumi noformējami ar drošu elektronisko
parakstu) un ja nepieciešams:
37.1. sadarbībā ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, iztikas līdzekļu
deklarācija nav jāaizpilda, ja personai jau piešķirts
trūcīgās personas statuss;
37.2. jāsniedz ziņas par ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā;
37.3. jāiesniedz dokuments, kas apliecina uzturlīdzekļu
maksājumu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek
saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesu izpildītāja par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību.
38. Sociālais darbinieks ir tiesīgs pieprasīt citus papildus
noteikumos nenorādītus dokumentus, atbilstoši pieprasītā
pabalsta veidam.
X. Sociālā pabalsta saņemšanas kārtība
39. Īpašos gadījumos, ja persona nonākusi situācijā, kas prasa neatliekamu risinājumu pēc Sociālā dienesta lēmuma
pabalstu izmaksā vienas dienas laikā.
40. Pabalsta saņemšanai pabalsta saņēmējam grāmatvedībā
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
XI. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtība
41. Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai
atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu, Ciblas novada pašvaldības domē.
42. Ciblas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
XII. Noslēguma jautājumi
43. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada Ziņas”, ka arī interneta
mājas lapā www.ciblasnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ciblas novada pašvaldības 2014. gada 23. janvāra saistošie noteikumi nr. 1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”.
(PASKAIDROJUMA RAKSTS publicēts 10. lappusē)
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Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk
nekā 100 LU studentus, kuri uzsāk bakalaura studijas. Stipendija “Ceļamaize” paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem 1. kursa studentiem,
lai veicinātu izaugsmi un izcilību. Šogad pirmoreiz divas
stipendijas būs paredzētas tieši vidusskolas beidzējiem no
Latgales.
Stipendiju programmas “Ceļamaize” mecenātu lokam ir
pievienojies Pīters Aloizs Ragaušs, pateicoties kuram, sākot
ar 2019./2020. akadēmisko gadu, turpmāk tiks piešķirtas
papildus divas īpašas stipendijas LU pamatstudiju
1. kursa studentiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē.
Konkursā varēs piedalīties pirmkursnieki, kuri paši vai
viņu vecāki, vecvecāki ir dzimuši Latgales pusē.
Vēl 1. kursa studentiem ir iespēja pieteikties
M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai, to prioritāri piešķir
pirmkursniekiem, kuriem trūkst materiālā nodrošinājuma.
Pieteikšanās stipendijām notiks rudens semestra sākumā – septembrī.
Piesakoties stipendijai, būs jāiesniedz:
* elektroniska veidlapa www.fonds.lv;
* divas rekomendācijas vēstules no skolotājiem vai ārpusskolas nodarbību vadītājiem;
* CV (EUROPASS formā);
* eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
* citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.
Lai iegūtu atbalstu, vidējai svērtai atzīmei jābūt vismaz
7,5 ballēm. Stipendiju apmērs ir 2 200 eiro akadēmiskajā
gadā – stipendijas tiek piešķirtas uz vienu akadēmisko gadu
jeb 10 mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot attiecīgo summu. Vienlaicīgi var saņemt vienu mecenāta stipendiju.
Vairāk informācijas par stipendiju iespējām:
fonds@fonds.lv vai 20127040.

2019. g. 19. jūnijā

10. lappuse

Konkursā “Manas sapņu brilles” —
lielisks rezultāts skolniecei no Ciblas
Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam bija
iespēja piedalīties
optikas veikalu
tīkla OptiO organizētajā radošo zīmējumu konkursā
„Manas sapņu brilles”.
Tika iesūtīti vairāk nekā 400 darbi
no visas Latvijas.
Par vienu no desmit labākajiem
darbiem tika atzīts
arī Evitas Ozolnieces darbs no Ciblas vidusskolas
(3.kl.).
Bērniem un jauniešiem tika dots radošs uzdevums – zīmējumā attēlot savu
redzējumu par to, kādas varētu izskatīties viņa sapņu brilles.
OptiO statistikas dati liecina, ka jau 25% skolas vecuma
bērnu ir nepieciešamas brilles, turklāt šim skaitam ir tendence pieaugt.
Godalgoto personu saraksts pieejams OptiO mājas lapā
www.optio.lv un OptiO Facebook lapā.

Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.1
„Par sociālās palīdzības pabalstiem” projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto
un piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30, 31. un
31¹.punktiem
Saistošie noteikumi apstiprināmi jaunā redakcijā, lai noteiktu Ciblas novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu,
nodrošinot finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), kā arī citām ģimenēm (personām), kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas to saņemt, lai
apmierinātu 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 sociālās palīdzības 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.
Atsevišķiem pabalstu veidiem ir paplašināts vai samazināts
saņēmēju loks.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības domes budžetu būtiski neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā
internetā, 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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„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana
vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar
2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt
Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos
Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās
piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras
izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības
kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Finanšu līdzekļi tiks piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli
efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.

Pušmucovas skolēni GORĀ
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11. lappuse

Aizvadīts notikumiem bagāts mācību gads
Pavisam nemanot pagājis mācību gads ar krāsaino rudeni,
balto ziemu un zaļo pavasari. 2018./2019. mācību gads Ezersalas internātpamatskolā bija darbīgs. Skolēni mācību stundās apguva jaunas zināšanas un prasmes. Skolotāji kopā ar
skolēniem piedalījās 43 skolas un ārpusskolas sporta un kultūras pasākumos. Visu pasākumu foto var aplūkot skolas
mājas lapā www.ezersalasskola.lv.
Mācību gada noslēguma pasākumā skolotāji, skolēni un
vecāki pulcējās skolā, lai atskatītos uz mācību gadā paveikto. Skolotāji un skolēni rādīja veiksmīgākos un interesantākos priekšnesumus no dažādiem skolas un ārpusskolas gada
laikā notikušajiem pasākumiem, tika apbalvoti čaklākie skolēni, kā arī vecāki, kuri veiksmīgi sadarbojušies ar skolotājiem. 4. jūnijā skolā bija izlaidums. 9. klasi absolvēja 3 izglītojamie, bet profesionālo pamatizglītību ieguvuši 5 izglītojamie.
Kopā darbojoties esam pierādījuši, ka, izmantojot minimālus līdzekļus, ar maksimālu darbu un centību var paveikt ļoti
daudz! Lai visai skolas saimei vasarā spēku dod ūdeņu veldzējums, ogu sulīgais spirdzinājums, saules siltums un varavīksnes daudzkrāsainais loks, lai jauniem spēkiem, gaišām
domām un radošām idejām varētu uzsākt nākamo mācību
gadu!
Direktora vietniece audzināšanas jomā Sanita Reinika

Iedvesmojoši pasākumi —
Ciblas vidusskolas audzēkņiem
2. maijā Ciblas vidusskolas 6., 7., 8. klases skolēni ar projekta „Latvijas skolas soma” atbalstu devās mācība vizītē uz
SIA „Madonas karamele”. Skolēniem bija iespēja iepazīties
ar karameļu ražošanas procesu, šādā uzņēmumā nepieciešamajām profesijām, kā arī pašiem iemēģināt roku karameļu
veidošanā.
Skolēniem brauciens patika, jo viņi varēja ne tikai uzzināt,
kā top garšīgie saldumi, bet arī tos degustēt un iegādāties, lai
iepriecinātu sevi un mājiniekus.
Galvenās atziņas: ļoti daudzu profesiju pārstāvji ir iesaistīti
šādas ražotnes veiksmīgā darbībā; karameļu veidošana ir ne
30. aprīlī 6.-9. klašu skolēni, pateicoties projekta „Latvijas tikai patīkams, bet arī fizisks darbs; karameļu veidošanas
skolas soma” atbalstam, apmeklēja Latgales vēstniecību procesā iegūtais rezultāts var iepriecināt daudzus.
GORS Rēzeknē.
Skolotāja Sarmīte Streļča
Vispirms notika ekskursija, kuras laikā skolēni uzzināja,
ka šī ir pirmā augstas kvalitātes akustiskā koncertzāle Latvi22. maijā, patiecoties projekta „Latvijas skolas soma” atjā pēc neatkarības atjaunošanas. Ēkas kopējā platība ir balstam, Ciblas vidusskolas 1. - 5. klašu skolēni apmeklēja
11 166 m², tai ir seši stāvi. Varēja apskatīt gan mazo, gan Latvijas Leļļu teātra viesizrādi „Brālītis un Karlsons” Latgalielo zāli, kur paši pārliecinājās par skaņas kvalitāti, kā arī les vēstniecībā „GORS” Rēzeknē.
tika parādītas aizkulises (kur parastie apmeklētāji netiek
Izrādes galvenais varonis Brālītis ir parasts zēns.Un tomēr
laisti), telpa, kurā mākslinieki atpūšas un grimējas, gaidot viņš nav pavisam parasts zēns, jo Brālītim ir visneparastāuzstāšanos.
kais draugs – vīriņš pašos spēka gados, Karlsons, kas dzīvo
Pēc ekskursijas skolēni skatījās filmu „Paradīze’89”. Tā uz jumta. Brālītis ir vientuļš, un Karlsons kļūst par draugu,
tapusi 2018. gadā, filmas režisore ir Madara Dišlere. Filmas ar kuru var spēlēties. Jautrs, dzīvespriecīgs, neparasts, baida
notikumi risinās 1989.gada augustā. Tajā stāstīts par 4 zagļus, ēd saldumus un izjoko Bokas jaunkundzi.
meitenēm, viņu sadzīvi, domām un dzīves redzējumu, kā arī
Izrāde bija interesanta, un bērniem ļoti patika. Daudzi labtā laika vēsturisko situāciju Latvijā – Tautas frontes prāt vēlētos sev tādu draugu Karlsonu, ar kuru varētu doties
veidošanās, Baltijas ceļš.
jautros un neparastos piedzīvojumos, tad, kad vecāki ir aizSkolēniem filma ļoti patika.
ņemti savos ikdienas darbos.
Skolotāja Aija Katkeviča
Sākumskolas skolotāja Anita Astiča
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Svētki
„Ciblas novadam – 10!”
30.jūnijs – 6.jūlijs
30. jūnijs
12:00 Aizpūres Romas katoļu baznīcā – Sv.Mise.
Ciblas novada svētku atklāšana.
14:00 Līdumnieku estrādē – Dziedošo un muzicējošo ģimeņu koncerts (Piedalās novada dziedošās
un muzicējošās ģimenes un Igauņu ģimene no Gaigalavas).
1. jūlijs
15:00 Ciblas pagasta pārvaldē – Fotoizstādes
„Ciblas novadam – 10” atklāšana.
2. jūlijs
16:00 Lucmuižas pludmalē – Pludmales volejbola turnīrs „Ciblas novada svētku kauss 2019”.
3. jūlijs
17:00 Pušmucovas TN – Pasākums bērniem
„Krāsainā vasara” (Radošās darbnīcas. Disenīte
kopā ar DJ Normundu).
4. jūlijs
10:00 Pušmucovas sporta stadionā – Futbola
sacensības „Ciblas novada svētku kauss 2019”.
19:00 Zvirgzdenes estrādē – „Luste miesai, vitamīns dvēselei” (Dekteru amatierteātra izrāde
„Krustmāte Jūle no Tūles”. Amatnieku tirdziņš. Danči, spēlēs Zvirgzdenes lauku kapela).
5. jūlijs
11:00 Ciblas peintbola laukumā – Veselības diena „Esi sportisks” (aicināti piedalīties visi novada
iedzīvotāji).
19:00 Ciblas Kapukalna estrādē – Folkloras
draugu vakars „Rotā Saule” (Sadziedāšanās un
danči, piedaloties jauniešu folkloras kopām).
6. jūlijs
12:00 Pušmucovā – Zirgu rikšošanas sacensības
„Ciblas novada svētku kauss 2019”.
19:00 Blontu TN – Dziesmu spēle „Īsa pamācība
mīlēšanā”. Piedalās: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule,
Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Zane Jančevska, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs
Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris.
Konkursa „Sakoptākā lauku sēta 2019” dalībnieku apbalvošana.
22:00 Blontu TN – Balle. Spēlē grupa „Galaktika”.
Sīkāka informācija par pasākumiem un sacensību nolikumi
- pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv)
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts.

2019. g. 19. jūnijā

12. lappuse

30. jūnijā Līdumniekos notiks Ciblas novada
dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki.
Aicinām ģimenes, kuras pārstāv vismaz divas personas
(vecāki, bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, vecvecāki),
pieteikties līdz 25. jūnijam savu pagastu Tautas namos.
Pieteikuma anketas var sūtīt arī uz e-pastu:
eriks.pavlovs@inbox.lv, sandra.belavska@inbox.lv
Svētkos ģimenes aicinātas izpildīt programmu, kas sastāv
no 2 brīvas izvēles dziesmām vai 2 brīvas izvēles skaņdarbiem, vai 1 brīvas izvēles dziesmas un/vai 1 brīvas izvēles
skaņdarba. Drīkst izmantot gan mūzikas instrumentus, gan arī
fonogrammas pavadījumu.

SPORTA TURNĪRI – 2. un 4. jūlijā
2. jūlijā plkst. 16:00 Lucmuižā, Lielā Ludzas ezera pludmalē, notiks
PLUDMALES VOLEJBOLA turnīrs
„Ciblas novada svētku kauss 2019”.
Komandas sastāvā: 4 cilvēki (3 vīrieši un 1 sieviete vai veterāns 45+)
4. jūlijā plkst. 10:00 Pušmucovā, skolas stadionā, notiks
FUTBOLA sacensības „Ciblas novada svētku kauss 2019”.
Komandas sastāvā jāpiesaka 7 laukuma spēlētāji (6+1).
Īsumā par pieteikšanos:

 Abās minētajās sporta sacensībās aicināti pieteikties Ciblas novada iedzīvotāji vai tie, kuru dzimtas saknes ir Ciblas novadā.

 Pieteikties turnīriem aicinām savlaicīgi (dienu pirms sacensībām), zvanot uz tālruni 29131147 vai rakstot e-pastu sporta
organizatoram Raivim Kozlovskim (raivis109@inbox.lv).
Plašāka informācija— www.ciblasnovads.lv

Ieeja — bez maksas. Papildus informācija: 26479579.
Ciblas novada svētkos tiks filmēts un fotografēts publicitātes vajadzībām.

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

