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Šajā izdevumā:
17.12.2019. domes
sēdē skatīti
7 jautājumi.
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afišas
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2. februārī pl. 14:00
Ciblas TN
Ciblas un Līdumnieku pašdarbnieku
Sveču dienas
KONCERTS
NO VISAS SIRDS.
Ieeja —
brīvprātīgi ziedojumi Liānas Palmas
ārstēšanai.
Amatnieku darinājumu un mājražotāju
izstrādājumu
TIRDZIŅŠ.
Visi ieņēmumi tiks
ziedoti Liānas
Palmas ārstēšanai.

Pušmucovā skola pastāv kopš 1902. gada. Jaunā ēka sāka darboties 1972. gadā.
Pēdējos gados diemžēl samazinās audzēkņu skaits. Pušmucovas pamatskolas
pārveidošana par Ciblas vidusskolas filiāli, iespējams, ir vienīgais veids kā
saglabāt mācību vietu Pušmucovā.
13.,15. un 16. janvārī Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā notika vairākas sanāksmes, kurās piedalījās
gan šo skolu pedagogi un darbinieki,
gan arī skolēnu vecāki.
Sanāksmēs pašvaldības izglītības
koordinatore Sarmīte Leščinska un
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis informēja par nepieciešamību

veikt izmaiņas skolu tīklā, Ciblas vidusskolai kā tās filiāli pievienojot Pušmucovas pamatskolu.
Ciblas novada pašvaldībai pēdējā
laikā arvien biežāk no Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) tiek norādīts
uz nepieciešamību sakārtot skolu tīklu,
jo skolēnu skaits skolās ir mazs.
(Turpinājums 4. lappusē)

Ciblas novada pašvaldība aicina noskatīties
Viestura Kairiša filmu “Piļsāta pi upis”.
Bezmaksas
seanss
7. FEBRUĀRĪ
pl. 16:30
BLONTU TN.
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Domes sēdē 2019. gada 17. decembrī lemtais
un
reģionālā
ministrijas
2019. gada 17. decembrī notika dzības
kārtējā domes sēde, kurā deputāti (VARAM) dažādie datu apkopojumi
nepārliecina, ka iecerētā reforma saskatīja 7 jautājumus.
sniegs vēlamo mērķi. Deputātu ieskatā,
Grozījumi budžetā
šobrīd VARAM nevar piedāvāt konkrēArī decembra sēdē tika lemts par grotus, uz aprēķiniem balstītus, priekšlikuzījumiem pašvaldības 2019. gada bumus ekonomiskās izaugsmes un konkudžetā, jo tajā bija jāpalielina ieņēmumu
rētspējas veicināšanai, savukārt mehādaļa. Tā pieauga par 35 tūkstošiem eiro
niska robežu grozīšana nav pietiekams
sakarā ar lielāku Iedzīvotāju ienākuma
nosacījums definētā mērķa sasniegšanodokļa apmēru. Šis pieaugums tika
nai. Likumprojektā “Administratīvo
novirzīts dažādiem neparedzētiem izdeteritoriju un apdzīvotu vietu likums”
vumiem, kas bija izveidojušies līdz ganorādīts, ka reforma nodrošinās pašvalda beigām. Bez tam par 20 tūkstošiem
dību autonomiju un kapacitāti. Minētais
eiro budžets tika grozīts, ienākot finanprincips saskaņā ar piedāvāto modeli
sējumam ERAF līdzfinansētajam pronav realizējams, jo, apvienojot vairākus
jektam „Infrastruktūras attīstība uzņēnovadus, pašvaldības centrs būs attālimējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārnāts no iedzīvotājiem un attiecīgās pašsavas un Ciblas novados” (projekta Nr.
valdības vara atradīsies nevis tuvāk, bet
5.6.2.1/16/I/006), kurā tiek realizēta
gan attālināti no iedzīvotāja. Līdz ar to
Ciblas novada pašvaldības autoceļa
nebūs iespējams nodrošināt efektīvu
Banoņejas ceļš Z-16 pārbūve.
lēmumu pieņemšanu zemākā pārvaldes
Domes sēdē tika apstiprināts Ciblas
līmenī.
novada pašvaldības domes amatu sarakDome uzskata, ka pēc VARAM piedāstu un amatalgas 2020. gadam. Apstipvātajā modelī noteiktās pašvaldību aprināta arī deputāta darba stundas likme
vienošanas, Ciblas novads zaudēs savu
– EUR 6,68 (no 01.01.2020.) un komiidentitāti, samazināsies pakalpojumu
sijas locekļa darba stundas likme –
pieejamība, kā arī Ciblas novada teritoEUR 2,78 (no 01.01.2020).
rijā varētu veidoties “nomales efekts”,
Deputāti aicina turpināt darbu pie būtiski pasliktinot Ciblas novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociāli ekonoAT reformas
Ciblas novada pašvaldības deputāti misko stāvokli, vēl straujāk samazino17. decembra sēdē nolēma neatbalstīt ties iedzīvotāju skaitam.
likumprojekta „Administratīvo teritoriju
Skatīti sociālās jomas jautājumi
un apdzīvoto vietu likums” virzību esoDomes sēdē nolemts, pamatojoties uz
šajā redakcijā.
Sociālā dienesta lēmumu, samazināt
Tika nolemts aicināt Saeimas Admimaksu par uzturēšanos veco ļaužu dzīnistratīvi teritoriālās reformas komisiju
vojamajā mājā 50% apmērā no uzturēizskatīt un izvērtēt jautājumu par Ciblas
šanās maksas personām ar zemiem ienovada kā patstāvīgas Latvijas Republinākumiem laika periodā no 01.12.2019
kas administratīvās teritorijas saglabālīdz 31.12.2020.
šanu, turpinot darbu pie administratīvi
Domes sēdē nolemts atteikt piešķirt
teritoriālās (AT) reformas. Ciblas novaPušmucovā deklarētai personai veselīda pašvaldība rosina izveidot Latvijas
bas pabalstu par ārstēšanos stacionārā
teritoriālā
iedalījuma
vienības
100 eiro apmērā atkārtoti kalendārā
„apriņķis”, kur teritoriālo strukturējumu
gada laikā. Izskatot personas iesnieguveidotu vietējās novadu pašvaldības,
mu, novada dome konstatēja, ka persokas savas kompetences ietvaros realizēnai ir tiesības uz 100 eiro pabalstu kā
tu vietējo pārvaldi, un kur apriņķa mēastmas slimniecei (saskaņā ar domes
rogā vietējās novadu pašvaldības sadar27.02.2019. saistošo noteikumu Nr. 2
botos atsevišķu funkciju īstenošanai.
„Par pašvaldības pabalstiem Ciblas noNovada dome secināja – Vides aizsar-

vadā” 25. punktu) un ka iesniedzējai
28.06.2019. Ciblas novada pašvaldība ir
izmaksājusi veselības pabalstu par ārstēšanos stacionārā 100 eiro vērtībā.
Tāpēc Sociālais dienests 28.10.2019.
pieņēma lēmumu nepiešķirt veselības
pabalstu atkārtoti kalendārā gada laikā.
Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” 39.
punkts paredz, ka Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ciblas novada domē. Šajā gadījumā arī dome
noraidīja personas lūgumu piešķirt pabalstu.
Darījumi ar zemi
Deputāti domes sēdē skatīja divus
iesniegumus par privātpersonu darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem.
Atļauts atdalīt no kā īpašuma Pušmucovas pagastā zemes vienību 3,2 ha
platībā un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, tam piešķirt nosaukumu un
noteikt
zemes
lietošanas
mērķi
(lauksaimniecība).
No kāda īpašuma Līdumnieku pagastā
atļauts atdalīt trīs zemes vienības (1,9
ha, 0,3 ha un 2,6 ha platībā). Jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem
piešķirts nosaukums un noteikts zemes
lietošanas mērķis (mežsaimniecība un
lauksaimniecība). Palikušajai zemes
vienībai atstāts iepriekšējais nosaukums
un noteikts zemes lietošanas mērķis
(lauksaimniecība).

Apstiprina amatpersonu
Kopš 2009. gada par kapitāla daļu
turētāju SIA “ALAAS” tika noteikta
Ciblas novada pašvaldība un Ciblas
novada pašvaldības priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis kā SIA “ALAAS ” kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis.
Līdz ar grozījumiem Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā no 2020. gada 1. janvāra visas kapitāldaļu turētāja tiesības tiek
nodotas izpilddirektoram.
Domes sēdē tika nolemts izvirzīt Ciblas novada pašvaldības domes izpilddirektori Ināru Sprudzāni kā SIA
“ALAAS” kapitāla daļu turētāja pilnvaroto pārstāvi.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.30 (pusdienu pārtraukums 12:00-12:30).
Tālrunis: 29613699. E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Informācijai: www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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Speciālistu pieņemšanas laiks
Zvirgzdenes pagasta
bibliotēkas telpās:

Šī gada 6. janvārī tika sasaukta
Ciblas novada pašvaldības Ārkārtas
domes sēde.
Darba kārtībā bija 3 jautājumi, bet
galvenais, kāpēc deputātiem bija steidzami jāsapulcējas – par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Lai nodrošinātu
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām””
atcelšanu, Centrālā vēlēšanu komisija
uzdeva līdz 2020. gada 10. janvārim
domēm noteikt parakstu vākšanas vietas.
Deputāti nolēma katrā Ciblas novada
pašvaldības pagastā noteikt parakstu
vākšanas vietu.

būvvaldes pakalpojuma sniegšanu Ciblas novada teritorijā. Iespēja nodot citai
pašvaldībai atsevišķu funkciju izpildi
paredzēta likumā „Par pašvaldībām”. CETURTDIENĀS plkst. 9.00 - 11.00 –
Viena no šādām funkcijām – nodrošināt
Lauksaimniecības konsultante
savas administratīvās teritorijas būvnieMarina BARKĀNE.
cības procesa tiesiskumu. Ludzas novada pašvaldības būvvalde ir kompetenta PIRMDIENĀS plkst. 11.00 - 12.00 –
un ir tiesīga sniegt minēto pakalpojumu
sociālā darbiniece Aija ZLIDNE un
gan Ludzas novada pašvaldības, gan arī
kasiere Skaidrīte GAILE.
Ciblas novada administratīvajā teritoriDARBDIENĀS plkst. 11.00 - 12.00 –
jā.
„LATVIJAS PASTA” darbiniece
Domes sēdē 6. janvārī nolemts, ka
deleģēšanas līgums tiks noslēgts uz
Lolita GREBEŅNIKOVA.
laika periodu no 10.01.2020. līdz
Bibliotēkas adrese:
09.01.2021.. Sēdē tika apstiprināts līguCiblas novads, Zvirgzdenes pagasts,
ma projekts. Domes priekšsēdētājs Juris
Janīnas Tabūnes iela 6-4,
Dombrovskis tika pilnvarots noslēgt
LUCMUIŽA , LV-5752
līgumu.

Ņemot vērā to, ka Kārsavas nova pašvaldības Būvvalde vairs nesniedz pakalpojumus, Ciblas novada pašvaldības
domes sēdē tika nolemts deleģēt Ludzas
novada pašvaldībai nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības
procesa tiesiskumu.
Ciblas novada pašvaldība 19.12.2019.
vērsās Ludzas novada pašvaldībā ar
lūgumu noslēgt deleģējuma līgumu par

6. janvāra domes sēdē diviem komerLudzas novada BŪVVALDE
santiem no Ludzas nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā 1. stāvā, 110., 111., 112. un 113. kabinets.
Ludzas ezerā līdz 31.12.2022., kā arī
Tālr: 65707126, 665707407.
iedarīti limiti 2020. gadam:
E-pasts: buvvalde@ludza.lv
SIA „BARAKUDA RI” – 150 kg (3
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
rāmji).
Pirmdienās
un otrdienās no 1000 līdz 1700
IK „ROLANDS BACULIS” – 100
(pārtraukums no 1200 līdz 1300).
kg (2 rāmji).

Parakstu vākšana organizēta visos Ciblas novada pagastos
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14.
februārim visā Latvijā notiks parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem
likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā” un “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām”.
Ciblas novadā parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai
varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās
visos pašvaldības pagastos:
Ciblas novada administratīvajā
centrā – Blontos, „Domes namā”;
Ciblas pagasta pārvaldē – Muižas
ielā 3, Ciblas ciemā;
Līdumnieku pagasta pārvaldē –
mājā „Zvārguļi”, Līdumnieku ciemā;
Pušmucovas pagasta pārvaldē –
Skolas ielā 4, Pušmucovas ciemā;
Zvirgzdenes pagasta pārvaldē –
„Pagastmājā”, Zvirgzdenes ciemā.
Tas tika nolemts šī gada 6. janvārī
notikušajā Ciblas novada pašvaldības
domes sēdē.

Parakstu vākšanas vietas no 16. janvāra līdz 14. februārim darbosies katru
dienu četras stundas:
Pirmdiena, trešdiena, piektdiena, svētdiena – no plkst. 9:00 līdz 13:00;
Otrdiena, ceturtdiena, sestdiena – no
plkst. 15:00 līdz 19:00.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties
savā atrašanās vietā. Iesniegums par to
ne vēlāk kā 2020. gada 13. februārī
nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā.
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41
Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts
prezidents E.Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz 2 mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz

kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi
ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem,
jauno domi ievēl uz atlaistās domes
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām
darbojas pagaidu administrācija.
Lai notiktu tautas nobalsošana par
apturēto likumu atcelšanu, parakstu
vākšanā jāpiedalās ne mazāk kā vienai
desmitajai daļai no pēdējās Saeimas
vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu
skaita jeb 154 868 vēlētājiem.
Plašāka informācija:
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (https://www.cvk.lv/lv)
LV portālā (https://lvportals.lv/
skaidrojumi/312017-parakstu-vaksanapar-apturetajiem-pasvaldibu-likumiemkad-un-ka-2020).
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Ciblas novada skolas plānots reorganizēt
(Turpinājums. Sākums 1. lpp.)

Visā valstī skolas izjūt spiedienu uz IZM noteiktajiem
kritērijiem – skolēnu skaitu un izglītības kvalitāti. S. Leščinska sanāksmēs pauda viedokli, ka Ciblas vidusskolai
nevar pārmest kvalitātes trūkumu, jo skolēnu sekmes ir
augstākas par vidējo līmeni valstī (to rāda centralizēto
eksāmenu rezultāti un skolas vieta reitingos). Arī Pušmucovas pamatskolā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, par
ko liecina tās absolventu sekmes vidusskolā.
Diemžēl skolēnu skaits IZM izstrādātajā modelī ir būtisks, un tāpēc nākas meklēt risinājumu.
Pašreiz Pušmucovas pamatskolā mācās 43, Ciblas vidusskolā – 119 skolēni.
IZM skolu tīkla sakārtošanai piedāvā četru reģionu bloku
modeli, katram blokam nosakot skolēnu skaitu. 1. bloks –
Latvijas lielajās pilsētas, 2. bloks – administratīvo teritoriju attīstības centri un Pierīga, 3. bloks – pagastu teritorijas,
4. bloks – teritorijas pie ES ārējās robežas un teritorijas,
kur līdz nākamajai izglītības iestādei ir vismaz 25 kilometri.
Ciblas novada pašvaldība cerēja, ka Ciblas vidusskola
varētu tiks iekļauta 4. (pierobežas) blokā, kur pamatskola
varētu pastāvēt ar vismaz 70 skolēniem, bet 10.-12. klasē
vajadzētu mācīties ne mazāk kā 30 skolēniem. Diemžēl
Ciblas vidusskola nav iekļauta šajā blokā, un tai būs jāizpilda 3. bloka prasības: vidusskolas klasēs – vismaz 45,
pamatskolas – vismaz 80 skolēni.
Šie kritēriji vidusskolām stāsies spēkā 2021. gadā, pamatskolām – 2022. gadā.

Pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā paredz arī pāreju
uz Kompetenču izglītību. IZM ir paredzējusi, ka šopavasar
tiks veikti grozījumi Izglītības likumā, tiks noteikti kritēriji
skolēnu skaitam filiālēs un programmas īstenošanas vietās.
Tāpat būs jauns pedagogu algu modelis. Tāpēc, iespējams,
šobrīd, kad vēl nav noteikti kritēriji filiālēm un programmu īstenošanas vietām, ir pēdējais brīdis, lai Pušmucovas
pamatskolu reorganizētu un pievienotu Ciblas vidusskolai.
2019. gada oktobrī, tiekoties ar ministrijas speciālistiem
un ministri Ilgu Šuplinsku, pašvaldība, atbildot uz jautājumu par tālāko rīcību, apliecināja gatavību veidot pašvaldībā vienu skolu.
Skolu nākotni ietekmēs arī Administratīvi teritoriālā
reforma, kuras gaitā iecerēts 2021. gadā vienā Ludzas novadā apvienot četru novadu – Ciblas, Kārsavas, Ludzas un
Zilupes – pašvaldības.
Sanāksmēs domes priekšsēdētājs J. Dombrovskis apliecināja: – Kamēr pastāv Ciblas novada pašvaldība, visas tās
izglītības iestādes saņem iespējami lielu atbalstu no pašvaldības: gan ēku uzturēšanas, gan brīvpusdienu, mācību
līdzekļu u.c..
Ir izstrādāts Ciblas novada pašvaldības skolu reorganizācijas plāns.
23.01.20120. domes sēdē deputāti lems par reorganizāciju, kas jāveic nekavējoties, jo tā acīmredzot ir vienīgā iespēja saglabāt mācību vietu Pušmucovā.
Ērika BONDARENKO,
Ciblas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunas normas maternitātes un
vecāku pabalsta saņemšanai
Maternitātes un vecāku
apdrošināšanā no 2020.
gada ir ieviesti daži labvēlīgāki nosacījumi tiesībām uz
pabalstu īpašās situācijās, proti,
ja grūtniece zaudē darbu divus mēnešus
pirms maternitātes atvaļinājuma un ja
nākamais bērniņš piedzimst, kamēr
iepriekšējam nav triju gadiņu.
2020. gada 26. janvārī Ludzā norisināsies Latgales atbrīvošanas simtgadei
veltīti pasākumi “Ludzas atbrīvošanai – 100”.
plkst. 11.00 Dievkalpojums Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīcā, Baznīcas ielā 54.
plkst. 12.00- 15.00 Militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma izstāde pie Ludzas
novada pašvaldības administratīvās ēkas, Raiņa ielā 16.
plkst. 14.00 Izbraukšana no Ludzas uz Istras pagasta Joničku kapiem, kur kareivja Mārtiņa Lutera individuāls apbedījums (3. Jelgavas kājnieku pulka ložmetēju rotas kareivis Mārtiņš Luters, kritis kaujā ar lieliniekiem, apglabāts 1920.
gada 28. janvārī).
plkst. 15.00 Svinīgās uzrunas, ziedu nolikšana, piedalās Ludzas novada domes
priekšsēdētājs, ZS 32. KB komandieris, karavīri, zemessargi un veterāni,
jaunsargi, Istras pagasta Joničku kapos.

ĪSUMĀ
 Tiesības uz maternitātes pabalstu būs
arī tad, ja sieviete zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne
agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības
vai dzemdību atvaļinājuma.
 Ja piešķirts maternitātes pabalsts, māmiņa varēs saņemt arī vecāku pabalstu.
 Ja nākamais bērns piedzims, kamēr
iepriekšējam vēl nav triju gadiņu, māmiņai vecāku pabalsts nebūs mazāks kā
par iepriekšējo bērnu.
Informē “LV portāls”
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Līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati
par saimniecisko darbību mežā
Beidzies 2019. gads. Meža īpašniekiem jāatceras, ka
līdz 1. februārim ir jāiesniedz pārskats par veikto mežsaimniecisko darbību 2019. gadā savā mežā.
Meža likumā ir noteikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt
Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto
mežsaimniecisko darbību.
Valsts meža dienestā (VMD) pārskata informācija ir jāiesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā
mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas
patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Informāciju var iesniegt jebkurā VMD mežniecībā visā
Latvijas teritorijā vai nosūtīt ar pasta starpniecību, vai iesniegt elektroniska dokumenta formā.
Pārskatam par saimnieciskās darbības veikšanu var izmantot VMD izstrādātas veidlapas, kurām ir ieteikuma raksturs,
tās ir atrodamas Valsts meža dienesta mājas lapā
www.vmd.gov.lv sadaļā Meža īpašniekiem.

Vienīgais suņa identifikācijas dokuments - pase
No 2019. gada 24. decembra vienīgais suņa identifikācijas
dokuments, kā arī dokuments dažādu atzīmju veikšanai par
sunim veiktajām veterinārmedicīniskajām manipulācijām,
tostarp vakcinācijām, ir mājas (istabas) dzīvnieka pase.
Suņiem, kuriem ir iepriekš izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu suņa mūžu, taču jaunas vakcinācijas
apliecības izsniegtas netiks.
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Četrās dienās par sociālo uzņēmēju!
Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no
visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības
ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam
veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai.
Apmācību kursa noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par
finanšu vadību un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības
finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā,
Alberta ielā 13, no plkst.10:00 līdz 17:30.
Kopumā notiks trīs apmācību kursi:
1. kurss sākās 18. janvārī (pieteikšanās bija līdz 13.01.21.)
2. kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3.
februārim)
3. kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24.
februārim)
Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots.
Lai kļūtu par apmācību dalībnieku kādā no trim kursiem,
līdz norādītajam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: https://forms.gle/
bpyMrWZEL7fRVrhTA, kas pieejama Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/
labklajibasministrija/, sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā
www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. Visi apmācību kursu dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā e-pastā
nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu
informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.

Putnu gripas draudu dēļ PVD uzsāk pastiprinātas pārbaudes
Ņemot vērā pieaugošos putnu gripas
draudus Eiropā, Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai
nožogotām konstrukcijām, stingri ievērot biodrošību, nepieļaujot mājputnu
kontaktu ar savvaļas putniem, kā arī
atlikušajos ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu
iegādes citās Eiropas valstīs. Vienlaikus
PVD uzsāk pastiprinātas putnu novietņu, kā arī importa putnu gaļas pārbaudes.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu situācijas kontroli, PVD inspektori pārbaudīs
dažādas mājputnu novietnes. Ja kādā no
mazajām saimniecībām tiktu konstatēta
putnu gripa, komerciālās novietnes, kas
atrodas skartās saimniecības tuvumā,
ciestu lielus finansiālus zaudējumus, jo
karantīnas zonā putnu gripas apkarošanas periodā, kas ilgst vismaz vairākas
nedēļas, būtu apturēta dzīvu mājputnu,
to olu, mājputnu gaļas un gaļas produktu realizācija. Bez tam arī valsts līmenī

tiktu noteikti eksporta ierobežojumi.
PVD atgādina, ka visām mājputnu
turēšanas vietām ir jābūt reģistrētām
Lauksaimniecības datu centrā. Ja kāds
mājputnu turētājs nav šo savu pienākumu izpildījis, tagad ir pēdējais brīdis.
PVD mājputnu turētājus aicina
ievērot biodrošību:
 Turēt mājputnus slēgtā telpā;
 Nepieļaut nepiederošu personu piekļuvi mājputnu turēšanas vietai;
 Par visiem gadījumiem, kad ir aizdo Mājputnu barošanu un dzirdināšanu
mas par mājputnu saslimšanu
organizēt mītnē vai norobežotā teri(piemēram, samazinās barības un
torijā, novēršot savvaļas putnu pieūdens patēriņš, tiek novērota mājputkļūšanu,
nu masveidīga bojāeja, novēro akūtu
 Nodrošināt, lai mājputnu barībai un
asiņainu diareju, smakšanu, putniem
pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas
parādās respiratoras (elpošanas ceļu)
putni;
infekcijas slimības pazīmes), nekavē Nepiedalīties tirgos, izstādēs, skatēs
joties ziņot praktizējošam veterinārun citos pasākumos ar mājputnu pieārstam vai PVD.
dalīšanos;
PVD aicina iedzīvotājus ziņot, ja tiek novēroti vienuviet
vairāki miruši savvaļas ūdensputni. Ziņot var
jebkurai PVD pārvaldei vai arī zvanot uz PVD uzticības tālruni 67027402.
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Mācību priekšmetu olimpiādēs gūtie rezultāti

Ciblas novada bibliotēkās abonētā prese

Arī šajā mācību gadā notiek Ludzas, Ciblas, Kārsavas un
Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes.
28. novembrī notika BIOLOĢIJAS olimpiāde 9. – 12. kl.
audzēkņiem. Tajā piedalījās 2 pedagoģes Rūtas TRUKŠĀNES audzēknes no Ciblas vidusskolas. Sanda AUGUSTOVA (9. kl.) un Madara DOMARKA (11. kl.) ieguva 2. vietu.
13. decembrī notika VĒSTURES olimpiāde 9. – 12. kl.
audzēkņiem. Tajā piedalījās 3 Ciblas vsk. pedagoģes Zojas
DEMBOVSKAS audzēkņi. Rolands ROMANOVSKIS (12.
kl.) ieguva 1.vietu, Sanda AUGUSTOVA (9. kl.) – 3.v..
Olimpiādē piedalījās arī Pušmucovas pamatskolas pedagoģes Elvīras Rimicānes audzēkne.
8. janvārī notika FILOZOFIJAS olimpiāde, kurā piedalījās
tikai Ciblas vidusskolas pedagoģes Malvīnes LOCES 10. –
12. kl. audzēkņi. Elīza Paula IVANOVA (9. kl.) – Atzinība,
Vlada SEIMUŠKINA (10. kl.) – 2. v., Izabella STELIKOVA (11. kl.) – 3. v., Madara DOMARKA (11. kl.) – 1. v.,
Rolands ROMANOVSKIS (12. kl.) – 1. vieta.
13. janvārī notika LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDE 8. – 9. kl. audzēkņiem. Tajā piedalījās 4 Ciblas vidusskolas audzēknes. Ciblas vsk. pedagoģes
Ināras KUZŅECOVAS 8. kl. audzēknēm: Antrai Toporkovai – 1. vieta, Intai Seimuškinai – 2. v., Alīnai Ciganskai – 3.
v.. Ciblas vsk. ped. Sarmītes STREĻČAS 9. kl. audzēknei
Sandai Augustovai – 3. vieta. Olimpiādē piedalījās arī 2 Pušmucovas pamatskolas pedagoģes Aijas KATKEVIČAS
audzēknes.

Ciblas novada pašvaldības bibliotēkās 2020. gadam abonēti dažādi preses izdevumi. Katra pagasta bibliotēkā
prese abonēta atkarībā no tā, ko pieprasa lasītāji.

Ciblas vidusskolēnu darbi – grāmatā
„Nekad nepazaudējiet bērnu sevī!” šo rakstnieka Valda Rūmnieka vēlējumu varam lasīt krājuma „Mans
bērnības stāsts” ievaddaļā.
Latviešu valodas aģentūra
laidusi klajā grāmatu “Mans
bērnības stāsts”. Grāmatā
apkopoti 2018. gada skolēnu
radošo darbu konkursa labāko literāro darbu fragmenti
un zīmējumi. Priecē, ka šajā
grāmatā iekļauti vairāki Ciblas vidusskolas skolēnu darbi.
Kā līdzautoriem grāmata tika dāvināta 8. klases skolniecēm Alīnai CIGANSKAI un Antrai TOPORKOVAI, 10. kl.
skolniecei Egitai KOZLOVSKAI, nu jau absolventam
Žanim TIHOVSKIM. Grāmatā var apskatīt 4. klases skolnieces Anitas DAUDIŠAS, 5. klases skolnieču Veronikas
ZAŠČIRINSKAS un Aijas PUISĀNES zīmējumus.
Krājumā “Mans bērnības stāsts” var izlasīt atmiņas par
bērnībā piedzīvoto. Tajās parādās visdažādākā izjūtu gamma
– no priecīgās līdz traģiskajai. Ar šo pieredzi skolēni atklāti
dalās ar lasītāju.
Ināra KUZŅECOVA,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Blontu bibliotēkā:
Ludzas Zeme,
Praktiskais Latvietis,
Mājas Viesis,
Ieva,
Ievas Māja,
Ievas Virtuve,
Ievas Padomu Avīze,
Veselība,

Dari Pats,
Lauku Avīzes tematiskās
avīzes,
Patiesā Dzīve,
A-12,
Zintnieks,
Omītes Zālītes,
Likums un Taisnība,
Ilustrētā Junioriem.

Ciblas bibliotēkā:
Ludzas Zeme,
Ievas Padomu Avīze,
Praktiskais Latvietis,
A 12 - Ceļš uz Latgali,
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ievas Veselība,

Mājas Viesis,
Santa,
100 Labi Padomi,
Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Leģendas,
Ilustrētā Junioriem,
Avenīte.

Felicianovas bibliotēkā:
A -12 – ceļš uz Latgali,
Ievas Padomu Avīze,
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Santa,

Annas Psiholoģija,
Ievas Veselība,
Privātā Dzīve,
Praktiskais Latvietis,
Ludzas Zeme,
7 суперсекретов.

Līdumnieku bibliotēkā:
Ievas Veselība,
Ievas Padomu Avīze,
Pērle,
Leģendas,
GEO,
Citādā Pasaule,
Mājas Virtuve,
Santa,
Ievas Māja,
100 labi padomi + Speciālizlaidumi,

Ilustrētā Zinātne,
Ievas Virtuve,
Ievas Dārzs,
Ieva,
Ievas stāsti,
Praktiskais Latvietis+ Lauku
Avīzes tematiskā avīze,
A12- ceļš uz Latgali;
Ludzas Zeme;
Praktiskie rokdarbi+ Pielikumi 4x gadā.

Pušmucovas bibliotēkā:
Ludzas Zeme,
A12.Ceļš uz Latgali,
Ieva,
Ievas Māja,
Ievas Padomu Avīze,
Praktiskais Latvietis,
Mājas Viesis,

Likums un Taisnība,
Pavards,
Mājas Dakteris,
OK! Dzīvesstila žurnāls,
Patiesā Dzīve,
Zintnieks,
Ilustrētā Junioriem.

Zvirgzdenes bibliotēkā:
Ludzas Zeme,
МК-Латвии,
100 labi padomi,
Ievas Veselība,
Leģendas,
Praktiskais Latvietis,
Люблю,
Семеро с ложкой,

1000 секретов,
Толока. Садовод и огородник,
Толока. Сваты на пенсии,
Ваш семейный доктор,
Толока. Делаем сами,
Толока. Счастливая и красивая,
Толока. Наша кухня.
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Bibliotēkā Lucmuižā – svētku pasākumi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Decembra beigās Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā notika divi pasākumi. Abi tie bija veltīti Ziemassvētkiem.

Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī reģistrēti
divi jaundzimušie:
Blontu pagastā reģistrēta Melanija P., dzimusi
12.107.2019;
Līdumnieku pagastā – Marians V., dzimis 07.11.2019.

Pirmajā
no pasākumiem bērni
līmēja Ziemassvētku
apsveikuma
kartiņas.
Lieli malači!
Viņu fantāzijai laikam nav
robežu, jo
visas atklātnītes bija
ļoti skaistas. Cerams,
arī bērnu
radiem un
draugiem,
kas saņēma
šos bērnu
darinātos
apsveikumus, tie ļoti patika.

Otrs pasākums notika Ziemassvētku priekšvakarā, uz to
bibliotēkā pulcējās gan pieaugušie, gan bērni. Ar skaistām
dziesmām, dzeju un mūziku mūs iepriecināja M. Piterāne un
P. Seļezņevs. Bērni demonstrēja komisku muzikālo izrādi
„Kā Salatētis meklēja draudzeni”.
Pasākuma noslēgumā ieradās Pele ar dāvanām. Tika izspēlēta jautra loterija, un katrs no Peles saņēma dāvanu ar tās
lietošanas instrukciju. Bērni saņēma saldumus. Un mājup
visi devās labā noskaņojumā.
Paldies visiem, kas piedalās bibliotēkas pasākumos!
Jolanta PRĪDĀNE, Zvirgzdenes pagasta
bibliotēkas vadītāja

Šo triju mēnešu laikā reģistrēta 17 novada iedzīvotāju
nāve.
Blontu pagastā - 4:
Anele CABULE (dzim. 1940. g.) no Silagaiļiem mirusi
27.10.2019.,
Antoņina BELOUSA (dzim. 1954. g.) no Teļakolniem
mirusi 09.11.2019.,
Aleksandrs GRAHOĻSKIS (dzim. 1956. g.) no Blontiem
miris 02.12.2019.,
Nadežda KLECKO (dzim. 1943. g.) no Gutkiem mirusi
20.12.2019..
Ciblas pagastā – 2:
Agafija LOSĀNE (dzim. 1938. g.) no Felicianovas mirusi
14.10.2019.,
Anatolijs SPRUSLĀNS (dzim. 1935. g.) no Ciblas miris
02.12.2019..
Līdumnieku pagastā – 3:
Veronika KORŽENEVSKA (dzim. 1947. g.) no Čižikiem
mirusi 02.10.2019.,
Galina MANUKHINA (dzim. 1060. g.) no Krivandas mirusi 03.12.2019.,
Jānis KAPUSTĀNS (dzim. 1952. g.) no Kušņeriem miris
14.12.2019..
Pušmucovas pagastā – 1:
Veneranda MORTUZĀNE (dzim. 1955. g.) no Zujovas,
mirusi 22.12.2019..
Zvirgzdenes pagastā – 7:
Ilga KIVĻEVA (dzim. 1957. g.) no Diunokļiem mirusi
21.10.2019.,
Dainis ZBITKOVSKIS (dzim. 1973. g.) no Kušņerovas
miris 11.11.2019.,
Anatolijs MELNIS-KLEIMARANS (dzim. 1930. g.) no
Lielajiem Lītaunīkiem miris 13.11.2019.,
Genādijs RATŅIKOVS (dzim. 1948. g.) no Zvirgzdenes
miris 13.11.2019.,
Mihails GOLUBOVS (dzim. 1950. g.) no Lucmuižas miris
08.12.2019.,
Marija VECENĀNE (dzim. 1929. g.) no Kiutiem mirusi
16.12.2019.,
Veņa SKRUĻA (dzim. 1940. g.) no Lielajiem Lītaunīkiem
mirusi 20.12.2019..

Ciblas novadā 2019. gadā
piedzimuši 10 bērni,
miruši 45 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits 2019. gada sākumā bija 2429
(pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem).
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Florbola turnīrā uzvar rēzeknieši

Sporta kompleksā
Felicianovā
26. janvārī plkst. 11.00
notiks sacensības

"Galda spēles
2020''.
Programmā:
novuss,
galda teniss,
galda futbols.

Ciblas novada pašvaldības sporta
hallē Felicianovā 2019. gada nogalē –
28. decembrī – notika florbola turnīrs
„Jaungada kauss 2019”. Cīņā par kausu
iesaistījās 7 komandas no Ciblas un
kaimiņu novadiem. Godalgotajās vietās
ierindojās trīs komandas no Rēzeknes.
Ineta MIKLUCĀNE, pašvaldības
sporta speciāliste, informē: – Par kausiem un medaļām cīnījās 7 komandas: ''Čornaja'' (Kaunata), "Rēzekne",
SK Spāks (Kārsava), Cibla, VUGD
(Rēzekne), Zilupes VSK un ''Kārsava".
Turnīrā tika izspēlēts ceļojošais kauss,
tas uz visu gadu ''uzraudzībā" tika no-

dots komandai VUGD (Rēzekne).
Visas dienas garumā, sacenšoties divu
apakšgrupu sistēmā, pie uzvaras tika
šādas komandas:
1.v. – ''Rēzekne'',
2.v. – VUGD Rēzekne,
3.v. – ''Čornaja" (Kaunata).
Rezultatīvākais spēlētājs – Endijs
Romanovs.
Šī pasākuma organizatori Ineta Miklucāne un Aldis Tihovskis saka paldies
komandām par piedalīšanos, tiesnešiem
par spēļu tiesāšanu un Endijam Romanovam par līdzdalību.

Pušmucovas Tautas nams un bibliotēka arī 2020. gadā reizi mēnesī rīkos
tematiskās pēcpusdienas.

24. janvārī plkst. 15:00
ikviens var piedalīties tematiskajā pēcpusdienā
„KĀ PIESAISTĪT LAIMI UN VEIKSMI?”.
Programmā: senču ticējumi un padomi, vēlmju kolāžu veidošana, sarunas par
iedvesmojošām grāmatām.
Izrādās – lai iegūtu dzīvesprieku un sagaidītu veiksmi, nav jāpieliek milzīgas
pūles, galvenais – ticēt saviem spēkiem un būt labvēlīgā vidē!

Pušmucovys Tautys nomā 24. febraļī pl. 13.00
Aizgavieņī cīmūs gaidom
vysus Pušmucovys seniorus !
Lai kūpa byūtū jaūtrok , paņemit leidza ņalelū cīņastū.
Čaja i kopeja pīvorasim.
Byūtū labi, ka īprīks pīzvaņeitū Iņtai (26199502) vai Ilgai
(29390771), a ka na - nocit taipat! Vītys gona vysim!

Ciblas novada pašvaldības sporta
komplekss Felicianovā atvērts:
Pirmdiena: 16.00 - 20.00.
Otrdiena: 16.00 - 20.00;
Futbola pulciņš: 16.00 - 18.00.
Trešdiena: 16.00 - 20.00.
Ceturtdiena: 16.00 -20.00;
Sporta stundas vidussk.: 9.00 - 14.05;
Futbola pulciņš: 16.00 - 18.00.
Piektdiena: 16.00 - 20.00.
Sestdiena: Sacensību diena.
Svētdiena: Sacensību diena.
Sporta kompleksa vadītāja – Ineta
Miklucāne. Tālr. - 27 822 104.

Pušmucovas TN
14. februārī
pl. 21:00
VALENTĪNDIENAS BALLE
“Ar mīlestību sirdī”.
Tērpi mīlestības krāsās.
Pārsteigumi atraktīvākiem apmeklētājiem.
Mīlas skūpsti un dejas visu nakti.
Gaidīsim visus labā garastāvoklī ar labsajūtas groziņu rokās, kurš nonāks uz Jūsu
pieteiktā galdiņa (t. 26199502 Inta).
Baudīsim vakaru kopā ar Ināru.
Ieeja: brīva.
(Personām līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo
klātbūtnes apmeklēt pasākumu aizliegts!)
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