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Lieldienas ir svētdiena,
kurā jau 2000 gadus kristieši līksmo par Kristus
augšāmcelšanos. Jēzus
trešajā dienā pēc krusta
nāves augšāmceļas no
kapa. Kristus ir augšāmcēlies! Tā ir vēsts, kuru ir
dzirdējuši visi. Ar savu
augšāmcelšanos Jēzus
apliecina savu dievišķību,
nes mums pestīšanu un
grēku piedošanu, triumfē
pār nāvi un ļauno garu un
piepilda Dieva
apsolījumu.
Lieldienas parasti ir
īpašs laiks ar daudzām
tradīcijām un notikumiem.
Pat ar Lieldienu zaķiem
un olu kariem. Bet lai
svētku daudzveidībā
mēs nepazaudējam pašu
svarīgāko kristīgās ticības
vēsti – Jēzus ir augšāmcēlies un arī mums liek cerēt
uz augšāmcelšanos un
grēku piedošanu!
Jēzus mums saka, ka
pestīšana ir vajadzīga
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visiem. (sal Jņ 9:41)
Šogad daudz kas ir
mainījies, pietrūkst to
tradīciju, kas ļāva piedzīvot Lieldienu svētkus.
Nevaram piedalīties
Lieldienu pasākumos,
nevaram apmeklēt tuviniekus, nevaram doties uz
baznīcu, dievkalpojumiem, piedzīvot kopīgo
ticības sajūtu lūgšanā un
sakramentos. Tā mums
var šķist, ka tas viss
vienmēr ir bijis, bet šogad
nav. Bet Pirmajās Lieldienās arī Jēzus bija palicis
viens. Viņš bija pamests
lūgšanā olīvu dārzā, ciešanu ceļā un pie krusta.
Viņš palika viens, lai
paveiktu pestīšanas darbu.
Ja šajās Lieldienās neatstāsim Jēzu vienu, tad arī
mēs paši nebūsim vieni.
Ņemsim dalību Kristus
augšāmcelšanās svinībās
ar TV, radio, interneta
starpniecību; atjaunosim
savus ticības solījumus;

2020. gada 8. aprīlis

saņemsim svētību paši sev
un iepriekš sagatavotajam
ēdienam un ūdenim, nožēlosim grēkus un pieņemsim garīgo komūniju.
Jēzus ir ar mums: Es
palieku ar jums līdz pat
pasaules galam. (Mt 28:20).
Kristus ir augšāmcēlies
un uzveicis nāvi!
Svētīgas Lieldienas!
Pr. Antons Justs,
Aizpūres, Eversmuižas un
Pušmucovas
katoļu draudzes prāvests
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Atbildīgo iestāžu informatīvie tālruņi konsultācijām un padomiem iedzīvotājiem
Uz kādiem jautājumiem atbildēs?
Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par COVID-19
SPKC (Slimību profilakse un kontroles centrs) informatīvais tālrunis,
ja ir jautājumi par saslimšanu ar
COVID-19, profilaksi,
pašizolāciju un karantīnu
Lai pieteiktos valsts apmaksātu
COVID-19 analīžu veikšanai,
ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas
simptomi (paaugstināta temperatūra,
klepus, rīkles iekaisums), kā arī
SPKC epidemiologu noteiktajām
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir
parādījušies saslimšanas simptomi

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos
valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi)
vai pieteiktos maksas analīzēm

Tālrunis

8345
67387661

Kad var zvanīt? На какие вопросы ответят?
Когда звонить?
24 / 7
P-Pk: 8.30-21.00
S-Sv: 8.30-17.00

Горячая линия SPKC (Центра профилактики и контроля заболеваний) для вопросов о COVID-19,
П-П: 8.30-21.00 профилактике, самоизоляции и
С-В: 8.30-17.00 карантине
Katru dienu
9.00 — 18.00

8303
Ежедневно
9.00 — 18.00

67801112

Katru dienu
8.00–20.00
Ежедневно
с 8.00–20.00

Ja saslimšanas simptomi ir smagi
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums)

113

Единый бесплатный телефон поможет найти ответы на часто задаваемые вопросы о COVID-19

24 / 7

Чтобы подать заявку на оплаченные государством анализы на
COVID-19, людям, вернувшимся
из-за рубежа, если в течение 14
дней после возвращения появились легкие симптомы заболевания (повышенная температура,
кашель, воспаление гортани), а
также установленным эпидемиологами Центра SPKC контактным
лицам, находящимся на карантине, если в течение 14 дней возникли симптомы заболевания
В лабораторию "E. Gulbja Laboratorija", чтобы подать заявку на
оплачиваемый государством анализ на COVID-19 (если есть симптомы после возвращения из-за
границы) или записаться на платный анализ
Если симптомы тяжелые (очень
высокая температура, затрудненное дыхание)

Ciblas novada pašvaldības veiktie pasākumi Covid-19 krīzes apstākļos
Pamatojoties uz Ministru Kabineta
12.03.2020. izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību,
Ciblas novada pašvaldībā no 13. marta :
* Pārtraukts mācību process klātienē
Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā, kā arī Ezersalas speciālajā
pamatskolā. Pirmsskolas izglītības iestādēs Blontos un Ciblā ir nodrošināta dežūrgrupu darbība.
* Atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi un ir pārtraukti visi
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi,
sporta nodarbības un citas norises.
* Apmeklētājiem ir slēgtas visas paš-

valdības iestādes, izņemot administrācijas centru Blontos un pagastu pārvaldes.
Koordinētai rīcībai pašvaldības iestāžu
vadītājiem uzdots konsultēties ar izpilddirektori Ināru Sprudzāni.
Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē.
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski (ciblasnovads@ciblasnovads.lv )
vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti,
Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706,
vai atstājot tos speciāli dokumentiem
paredzētā kastē pašvaldības domes ēkā
Blontos.

Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību un ievērot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus
(https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/
nid/757 ).
ИНФОРМАЦИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
https://covid19.gov.lv/ru
Актуальная информация
Центра профилактики и
контроля заболевании:
https://spkc.gov.lv/ru/covid-19
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Domes sēdē lemtais
24. martā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības
domes sēde. Tās darba kārtībā bija 10 jautājumi.
Tika apstiprināts „Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa
ideju konkursa” nolikums. (plašāk - 4.lpp.)
Covid - 19 krīzes apstākļos nolemts noteikt Ciblas novada
pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu –
16.11.2020.
Tika nolemts veikt izmaiņas 2020. gada amatu sarakstā,
papildinot to ar sociālā pedagoga amatu, nosakot mēneša
amatalga – 750 EUR. (plašāk - 6.lpp.)
Tika apstiprināts Bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā
un tika atļauts Ciblas novada bāriņtiesai iestāties Latvijas
bāriņtiesu darbinieku asociācijā, iestāšanās izdevumus sedzot no pašvaldības bāriņtiesas plānotā gada budžeta.
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Pārtikas pakas – skolēniem no
sociāli mazaizsargātām un
daudzbērnu ģimenēm

Apstiprinātas izglītības iestāžu izmaksas
Sēdē tika apstiprinātas savstarpējo norēķinu izmaksas
2020. gadā par Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu
– pirmsskolas izglītības iestāžu (PII), Ciblas vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas – sniegtajiem pakalpojumiem.
Budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova ziņoja, ka aprēķins
veikts atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem: atalgojumam, VSAO iemaksām, pakalpojumu samaksu (komunālos, sakaru un IT pakalpojumus, iestādes administratīvos izdevumus, remontdarbus, īres un nomas maksa),
materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādi u.c..
Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī:
Ciblas PII – 375,01 eiro,
Blontu PII – 231,65 eiro,
Ciblas vidusskolā – 111,17 eiro,
Pušmucovas pamatskolā – 148,98 eiro.

Izskatīti fizisku personu iesniegumi
Atļauts no nek. īp. „Niedres” Zvirgzdenes pagastā atdalīt
zemes vienību 1,8 ha platībā, jaunizveidotajam nek. īp. piešķirt nosaukumu „Lilijanas” un noteikt zemes lietošanas
mērķi 0101 (lauksaimniecība).
Domes sēdē 11 personām nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības 2020. gadā Lielajā Ludzas ezerā. Pašpatēriņa
zvejai šajā ezerā katrai personai iedalīts zvejas limits – 1
zivju murds ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu.
Skatīti arī citi jautājumi.

Š.g. 6. aprīlī notika Cibla novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Tajā tika skatīti trīs jautājumi: par atbalstu skolēniem pārtikas iegādē un par divu projektu īstenošanu.
Deputāti nolēma, ka jānodrošina atbalsts pārtikas iegādē
skolēniem no sociāli mazaizsargātām un daudzbērnu ģimenēm laikā, kad Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija un tāpēc skolās mācību process organizēts attālināti.
Lai nodrošinātu atbalstu Ciblas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, pašvaldības
Sociālais dienests no š.g. 1. aprīļa līdz 31. maijam nodrošinās pārtikas pakas 30 eiro vērtībā reizi mēnesī katram skolēnam, kurš ārkārtas situācijas dēļ neapmeklē vispārizglītojošās skolas.
Ciblas novada pašvaldība pārtikas paku nodrošināšanai
izvēlēsies piegādātājus, kas spēj piedāvāt daudzveidīgu produkciju atbilstoši skolu sagatavotajam pārtikas preču sortimentam 30 eiro apmērā.
Izglītības iestādes sadarbībā ar Sociālo dienestu informēs
ģimenes par atbalsta saņemšanas kārtību un citu informāciju
caur e-klases sistēmu, ievietojot informāciju masu saziņas
līdzekļos, kā arī izsūtot paziņojumus vai telefoniski informējot.
Informāciju par minētā atbalsta saņemšanu var iegūt
arī telefoniski (t. 65700870) vai personīgi no Sociālā dienesta darbiniekiem pagastos.

Ciblas novada pašvaldībā NĪN samaksas termiņš – 16.11.2020.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas
situāciju pašvaldībām 2020. gadā ir
dotas tiesības noteikt citus nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku
2020. gada ietvaros.
Ciblas novada pašvaldības domes
sēdē tika nolemts noteikt Ciblas novada pašvaldībā NĪN samaksas termiņu – 16.11.2020.
Nokavētajam NĪN maksājumam, kura

samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas
termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, kas noteikta
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otrajā daļā.
NĪN var maksāt arī agrāk, neatliekot uz pēdējo termiņu, pēc kura tiks
rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Bet, ja
personai ir radušās finansiālas grūtības, NĪN maksāšanu Ciblas novada
pašvaldībā var atlikt līdz 16.11.2020.
Iepriekš noteiktie NĪN maksāšanas

termiņi 2020. gadā bija: 31. marts, 15.
maijs, 17. augusts un 16. novembris.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā
www.epakalpojumi.lv
vai
www.latvija.lv.
Pateicamies visiem, kas jau samaksājuši nodokli par 2020. gadu!
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Biznesa ideju konkurss ir klāt!
No 2020. gada 6. aprīļa līdz 8. maijam var iesniegt pieteikumus Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursā. Tā ir lieliska iespēja īstenot savu ieceri uzņēmējdarbības jomā. Aicinām pastrādāt, nopelnīt, ar jaunu produktu vai pakalpojumu darīt bagātāku saimniecisko vidi Ciblas novadā!
Konkursa īstenošanai 2020. gadā tiek piešķirts līdz 3 000
EUR liels finansējums no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Biznesa idejas īstenošanas termiņš – līdz
2020. gada 27. novembrim.
Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt fiziskas un juridiskas
personas, kas gatavas uzsākt komercdarbību/saimniecisko
darbību vai pilnveidot uzņēmējdarbību Ciblas novada administratīvajā teritorijā. Prasības fiziskai personai: ne jaunāka
par 18 gadiem un deklarēta Ciblas novadā ne mazāk kā 12
mēneši. Prasības juridiskai personai: atbilstība Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo komersantu statusam.
Viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vienu biznesa
idejas pieteikumu, kurai maksimāli pieļaujamais pašvaldības
atbalsta apmērs – līdz 1500 EUR.
Konkursa pieteikumu nevar iesniegt personas, kam ir problēmas ar maksātnespēju, likvidāciju, parādiem, kā arī personas, kas iepriekšējo 3 gadu laikā ir saņēmušas Ciblas novada pašvaldības atbalstu „Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursa” ietvaros.
Ierobežojums ir, ja plānots atbalstu izmantot atsevišķās
nozarēs un darbībās, kas minētas konkursa nolikumā.
Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Ciblas
novada pašvaldībā, kā arī elektroniski jāaizpilda de minimis
atbalsta uzskaites veidlapa.
Plašāka informācija par nosacījumiem – nolikumā.
Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai lejuplādēt Pašvaldības interneta vietnē www.ciblasnovads.lv.
Aicinām uzdrošināties savu ideju īstenot dzīvē!
Arī 1500 eiro var noderēt neliela biznesa attīstīšanai
Ciblas novadā!
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Lielajā Ludzas ezerā tiks ielaisti
10 000 līdaku mazuļi
Zemkopības ministrija informē, ka 24. un 25. martā
Zivju fonda padomes neklātienes sēdē, izmantojot elektronisko saziņu, tika izskatīti
pasākumam “Zivju resursu
pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2020.
gada 1. kārtā iesniegtie 72
projekti. Pasākuma kārtai
izsludinātais Zivju fonda
finansējums ir 270 000 eiro.
Zivju fonda atbalstam pilnā
vai daļējā apmērā kvalificējās 62 iesniegtie projekti.
Ņemot vērā pasākuma kārtai izsludināto ierobežoto
finansējuma apmēru, Zivju
fonda padome no pasākumam pieejamajiem līdzekļiem atbalstīja 53 projektus,
kuriem tika piešķirts finansējums 292 tūkstoši eiro.
Ciblas novada pašvaldības
projektam „Lielā Ludzas
ezera zivju resursu papildināšana” piešķirts daļējs finansējums no Zivju fonda
2746,10 eiro apmērā, lai nodrošinātu 10 000 līdaku mazuļu ielaišanu Lielajā Ludzas
ezerā. Attīstības nodaļas va-

2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka
izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma
termiņš ir uzskatāms par pagarinātu
uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām, tas nozīmē vismaz
līdz 2020. gada 31. maijam.
Labklājības ministrija atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības
ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.
Ir tiesības turpināt saņemt šādus atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
– nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
– nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
– saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā
izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti
0,71 eiro.

dītāja
Svetlana
RIMŠA
skaidro: – Pašvaldība bija
plānojusi ielaist 10 tūkst.
līdaku un 10 tūkst. zandartu
mazuļu. Zivju fonda padome
nolēma piešķirt finansējumu,
kas nodrošinātu 10 000 līdaku mazuļu ar vidējo svaru
1-30 g ielaišanu Lielajā Ludzas ezerā. Lēmums atbalstīt
tikai vienas zivju sugas ielaišanu publiskajā ūdenstilpē
pieņemts saskaņā ar institūta
„BIOR” atzinumu, ka divu
plēsīgu zivju sugu – līdaku
un zandartu – vienlaicīga
ielaišana šajā ezerā nebūtu
ieteicama.
Ciblas novada pašvaldības
līdzfinansējuma summa projektā – 339,40 EUR.

PAZIŅOJUMS
Ciblas novada pašvaldība 2020.
gadā plāno uzstādīt jaunu žogu ap
Franapoles kapsētu.
Lai ieplānotie darbi noritētu veiksmīgi, nepieciešams nozāģēt vecos
kokus pa perimetru un, iespēju robežās, kapsētas teritorijā. Reizē ar
žoga maiņu tiks novāktas atkritumu
kaudzes aiz žoga un sakārtota ūdens
ņemšanas vieta.
Lūdzam Franapoles kapsētā apbedīto piederīgos līdz š.g. 20. aprīlim
izteikt savu viedokli par plānoto
pasākumu, sazinoties pa e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vai tālruni 29711939.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Lauksaimniecības konsultanti
palīdzēs sagatavot
Vienoto iesniegumu platību maksājumiem
Platību maksājumus 2020. gadā veido Vienotais platības
maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi
labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums (ZAL).
VPM ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt
par lauksaimniecības zemi, kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūrām, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un ja ir ievēroti
daži nosacījumi.
Ciblas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultanti
no š.g. 14. aprīļa palīdzēs iedzīvotājiem sagatavot iesniegšanai pieteikumu platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Konsultanti karti palīdzēs zīmēt telpās, kas būs sagatavotas
konsultāciju sniegšanai Covid19 krīzes apstākļos:
Marina Barkāne – pašvaldības administratīvajā
centrā Blontos (1. stāva zālē),
Agris Trukšāns – Ciblas pagasta pārvaldes zālē.

Konsultēšanai obligāti jāpiesakās vismaz 1 dienu
iepriekš un jāierodas konkrētā laikā.
Tālruņi:
Marina Barkāne – 26403122.
Agris Trukšāns – 28612349.
Vienotais iesniegums jāiesniedz līdz 22.05.2020. (vai līdz
15.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā
par katru nokavēto darba dienu).
Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam
iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2020.
Līdz 25.06.2020. pārklājumu labošanu EPS var veikt bez
soda sankcijām.

LAD aktualitātes Covid 19 krīzes apstākļos
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LLKC sadarbība ar klientiem krīzes periodā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
26 biroji visā Latvijā attālināti turpina sniegt nepieciešamās
konsultācijas ikvienam, saziņai izmantojot e-pastus, telefonzvanus, pasta pakalpojumus u.c. saziņas iespējas. Dokumentu nodošana tiek organizēta, tos atstājot biroja pastkastē.
Darbinieki ievēro higiēnas prasības, tādēļ klātienes vizītes
saimniecībās maksimāli samazināmas, bet iespējamas.
LLKC atcēlis visas plānotās klātienes mācības un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.
Zināšanu apguve tālmācībā notiek bez izmaiņām.
LLKC Ludzas biroja adrese:
Ludza, Raiņa iela 16 (20. kab.), LV-5701.
Tālr.: 6570720.

LAD informē par projektiem 2020. gadā
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības‖.
Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto
apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides
vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet
nepārsniedz 15 000 eiro. Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
No 2020. gada 5. maija līdz 5. jūnijam notiks projektu
pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā‖ 2 aktivitātēs:
* “Meža ieaudzēšana” – var veikt meža ieaudzēšanu un
kopšanu, ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
* „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – atbalstu piešķir par meža atjaunošanu
platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir
konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
LAD tālrunis uzziņām: 67095000.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19
vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests ir pārtraucis klientu
apkalpošanu klātienē. Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt attālināti. To var darīt, zvanot
uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 vai rakstot uz
e-pastu lad@lad.gov.lv. Aizpildītas klientu reģistrācijas
veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Dienests ir atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus
– seminārus, konsultācijas un konferences.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19, Lauku atbalsta dienests izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, kā arī nepiemēros sankcijas par saistību
neizpildi. Ja dienesta klienti, izvērtējot situāciju, secina, ka
nebūs iespējams sasniegt izvirzītos mērķus, veikt nepieciešamās iegādes vai īstenot citas aktivitātes, aicinām par to informēt dienestu, rakstot iesniegumu ar pamatojumu par radušos
situāciju. Katru gadījumu dienests izskatīs un izvērtēs individuāli, lai rastu labāko risinājumu mūsu klientiem.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
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Ciblas novada pašvaldība aicina darbā
SOCIĀLO PEDAGOGU.
Darba pienākumi: plānot un organizēt sociālpedagoģisko
darbību skolās. Pieredze šajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Prasmes:

augstākā izglītība (bakalaura grāds);

valsts valodas prasme augstākajā – C līmenī;

B kategorijas autovadītāja apliecība.
Tiek piedāvāta:

viena vesela slodze,

darba līgums uz nenoteiktu laiku,

normālais darba laiks,

alga – 750 EUR (bruto jeb pirms nodokļu nomaksas).
Vakance aktuāla līdz 15.04.2020
Vakancei iespējams pieteikties, sūtot CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus uz e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Tālrunis papildus informācijai: 29711939.
Covid-19 krīzes apstākļos ir slēgtas baznīcas. Lieldienu
dievkalpojumi ticīgajiem būs pieejami tikai TV, radio un
internetā. Piemēram, LTV1 svētdien, 12. aprīlī, plkst. 12:00
tiks translēts Lieldienu dievkalpojums no Doma baznīcas.

Lieldienu dievkalpojumi,
ko translē SIA―MG Latgolas Bolss‖ programma
Latgales radio
09.04.2020. Lielā ceturtdiena
plkst. 10:00 – Hrizmas svētīšanas sv. Mise; 18:00 –
Kunga Pēdējo vakariņu Mise (translācijas no Rēzeknes
Jēzus Sirds katedrāles).
10.04.2020. Lielā piektdiena
plkst. 10:00 – svētā krusta pagodināšanas dievkalpojums.
Translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles; 15:00 –
krustaceļš; 18:00 – dziedājumi “Rūgtās sāpes” 3 daļas.
11.04.2020. Lielā sestdiena
plkst. 18:00 – sv. Mises translācija no Rēzeknes Jēzus
Sirds katedrāles. (Uguns, ūdens svētīšana. Ticīgie varēs
attālināti atjaunot kristībā dotos solījumus, un attālināti
tiks pasvētīts Lieldienu mielasts)
12.04.2020. Kunga Augšāmcelšanās svinības
plkst. 8:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes
Jēzus Sirds katedrāles (abās Misēs noslēgumā attālināti
tiks pasvētīts Lieldienu mielasts), 19:00 – sv. Mises
translācija no Aglonas Dievmātes sanktuārija.
13.04.2020. Otrās Lieldienas
plkst. 8:00, 10:00, 12:00 – sv. Mises translācijas no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, 19:00 –sv. Mises translācija no Aglonas Dievmātes
sanktuārija.
Lūgsimies kopā ar
Latgales Radio!
Rēzeknē raida — 103.0 FM
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Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados,
izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju
atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem
biotopiem.
Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi –
ilglaicīgi veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas,
kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – daļā novadu
tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros.
Dabas vērtību apsekošanu ietekmē arī pati daba un laikapstākļi, piemēram, 2017. gada ilgstošās lietavas un plūdi un
2018. gada maija un jūnija mēnešu sausums aizkavēja sezonu lauku darbu izpildi, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairākas biotopu grupas. Šīs teritorijas plānots apsekot šogad.
Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk nekā simts eksperti,
kuri dabā apsekos plānotās teritorijas, aizpildīs anketu, atzīmējot redzamās sugu sabiedrības un biotopa robežas kartē,
ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto “ES
nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku” (https://www.daba.gov.lv/
upload/File/DOC_MON/BIOTOPI_met_160722.pdf).
Sezonas izskaņā visas aizpildītās anketas nonāks Dabas
aizsardzības pārvaldes rīcībā, un pēc datu kvalitātes pārbaudes biotopu īpašnieki saņems informāciju par rezultātiem.
No iepriekšējo sezonu iesniegtajiem datiem pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. Līdz ar īpašnieku apziņošanu, rezultātus pakāpeniski ievada dabas datu pārvaldības sistēmā
Ozols (https://ozols.gov.lv/pub), kas pieejama ikvienam.
Datu pieejamība digitālā formātā ļaus zemes īpašniekiem
taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu utt.
Biotopu apzināšana ir viena no trim dabas skaitīšanas jeb
ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu
aizsardzībai Latvijā” aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana
paredzēta līdz 2023. gadam.
Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde

Plašāka informācija par dabas skaitīšanu pieejama
www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.
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Skolēni iepazīstināti ar karjeras iespējām viesnīcā
Arī šogad novada vispārizglītojošajās
skolās tiek organizēts projekts
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs‖.
Š. g. 6. martā Pušmucovas pamatskolas 5. – 8. klašu skolēni devās uz viesnīcu „Ludza”, kur karjeras konsultante
pedagoģe Elvīra RIMICĀNE bija noorganizējusi Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu „Profesijas viesnīcā - 2”.
Mērķis bija rosināt skolēnu interesi par
profesijām viesnīcā, lai izzinātu darbības jomas un darba iespējas nākotnē.
Skolēnus sagaidīja viesnīcas administratore Inga BOKIŠA. Viņa vispirms
pastāstīja par administratora pienākumiem viesnīcā, par izglītības un karjeras iespējām viesmīlības jomā, par viesnīcas „Ludza” darbu, iepazīstināja ar
vietu rezervēšanas iespējām. Skolēni
uzdeva dažādus jautājumus un iejutās
viesnīcas apmeklētāju un administratora
lomās.
Inga Bokiša iepazīstināja skolēnus ar
viesnīcas telpu izvietojumu, pastāstīja
par telpu apkopējas, pavāra, bārmeņa
darbu. Ēdnīcas noliktavā skolēni varēja
izvēlēties sulas, bet virtuvē īpaši šim

Viesnīcas ―Ludza‖ administratore Inga Bokiša iepazīstināja skolēnus ar
profesijām, kādas nepieciešamas viesmīlības jomā.
pasākumam bija izceptas bulciņas. Skolēni paši servēja galdu, iejūtoties bārmeņa un viesmīļa lomā. Tika pārrunāti
arī jautājumi par ētisko normu ievērošanu saskarsmē ar klientu. Inga aicināja
jauniešus, kas jau sasnieguši 15 gadu
vecumu, vasaras brīvlaikā mēģināt strā-

dāt šajā viesnīcā vai kādā citā viesnīcā,
kafejnīcā u.tml., jo tad varēs labāk saprast savu aicinājumu.
Nākamo Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu ”Profesija - maiznieks” bija
plānots īstenot 25. martā Malnavas pagasta „Dzīlēs”.

Labdien, cilvēki!
Es esmu Saule. Es apspīdu
Reiz dzīvoja Laika Vecis.
čaklāka. Tā abas māsas
zemi. Es redzu visu, kas
Viņam bija divas meitas:
sadraudzējās un papildināja
notiek.
Pagātne un Tagadne. Māsas viena otru.
Man ir palīgi – saules zaķēbija tik atšķirīgas! Vecākā
Gāja laiks, un arī cilvēki sāka ni. Tie iekļūst mājās caur
māsa Pagātne bija slinka.
pamanīt, cik svarīgas ir gan
logiem un pastāsta visu, ko
Savukārt jaunākā māsa bija
Tagadne, gan Pagātne.
redz- kā Jūs uzvedaties, ko
skaista un strādīga.
Laikam ritot, pienāca tas
darāt un cik labi vai slikti
Tajā laikā vajadzēja daudz
brīdis, kad Tagadnei piedziesat. Ļoti pārdzīvoju, jo
strādāt, bet, tā kā Pagātne
ma meitiņa Nākotne. Viņa
redzu, ka daudzi no Jums
bija slinka, visu darīja Laika bija nedroša, bet ļoti optimis- nesaprot, ka pavada savu
Vecis ar Tagadni. Pagātne
tiska un skaista.
laiku bezjēdzīgi. Vai tiešām
tikai sēdēja, iegrimusi savās Kopš tās dienas māsas drau- Jūs nezināt, ka laiks ir vērtība
atmiņās, un vēroja jaunāko
dzējās un bija cieši saistītas
un to nevar pagriezt atpakaļ?
māsu – Tagadni. Jaunākā
savā starpā. Un Laika Vecis
Es ilgu laiku esmu ar Jums,
māsa tomēr saprata – lai dzī- par to tikai priecājas. Cilvēcilvēki. Redzu, kā Jūs esat
ve būtu laimīga, Pagātni
kiem arī ieteicams godāt gan attīstījušies. No vienas puses,
nevar aizmirst. Un viņa sāka Pagātni, gan Tagadni, gan
tas ir labi, ka cilvēce paliek
Pagātni uzmundrināt ar dažā- Nākotni.
gudrāka, bet, no otras puses,
dām uzslavām. Pagātne notiAdrians MIKLUCĀNS, Jūs būvējat raķetes, laižot tās
cēja, ka ir nozīmīga, un kļuva
Ciblas vidusskola, 3. klase

Pasaka par Laika veci un viņa meitām

kosmosā, arvien vairāk
piesārņojat dabu, nemitīgs
troksnis pārņēmis pasauli.
Jūs neaizdomājaties, kas ar
Jums var notikt pēc dažiem
gadiem. Un, kad kaut kas
slikts notiek, Jūs vēlaties
laiku pagriezt atpakaļ, un tā
tas ir vienmēr. Jūs, cilvēki,
vienkārši nenovērtējat laiku.
Saprotiet – ģimene, draugi,
pasaule vienreiz var pazust!
Un tikai tad Jūs sapratīsiet
īsto laika vērtību.
Cilvēki, aizdomājieties par
sekām jau šodien! To Jums
saka Jūsu gaitu mūžīgā
pavadone –
Saule.
Lāsma LEICĀNE, Ciblas
vidusskola, 5. klase

13. februārī notika ĢEOGRĀFIJAS Kristaps MISSA (11. kl.) uzrādīja
olimpiāde 9. – 12. kl. audzēkņiem.
3.vietai atbilstošu rezultātu;
Šajā mācību gadā notikušas daudzas
Tajā
piedalījās
četri
Ciblas
vidusskoSanda AUGUSTOVA (9. kl.) ieguva
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības mācību priekšmetu las pedagoģes Ineses BOĻŠEVIČAS Atzinību.
audzēkņi.
olimpiādes.

Panākumi olimpiādē
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Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību,
pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā
gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas
individuālās SOLO talkas. SOLO
TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās
talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī
interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet
Talkas mājas lapā: www.talkas.lv.
Savukārt visiem pārējiem, kuri plānotu pievienoties kopīgajai talkas dienai 16. maijā, šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā pieteikt savu talku. Talkas vietu kartē ikviens varēs
atzīmēt un pieteikt divu veidu talkas – uzkopšanas un labiekārtošanas.
Plašāk – www.talkas.lv
Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 2020. gada pirmajos trijos mēnešos Ciblas novada
teritorijā piedzimuši trīs bērni:
6. janvārī Ciblas pag. Barisos – Teodors B.,
16. janvārī Blontos – Nikola R.,
23. martā Zvirgzdenes pag. Jaunžogotūs – Anna K..
Diemžēl mirušo iedzīvotāju skaits ir lielāks – 13.
Blontu pagastā:
11. janvārī miris Jānis KOPEIKA (dz. 18.01.1942.)
no Blontu ciema,
29. janvārī – Dainis VONOGS (dz. 25.06.1972.)
no Ierzeļovas ciema.
Ciblas pagastā:
5. janvārī – Viktors PLOTŅIKOVS (dz. 27.01.1945.)
no Sokānu c.,
13. janvārī – Olga CIEMATNIECE (dz. 29.05.1930.)
no Felicianovas c.,
11. martā – Klementina MAZURE (dz. 10.01.1921.)
no Felicianovas c..
Līdumnieku pagastā:
15. janvārī – Aleksandrs SMIRNOVS (dz. 02.07.1950.)
no Bārtuļu c..
Pušmucovas pagastā:
8. februārī – Voldemārs TIMOŠKINS (dz. 05.11.1954.)
no Iudru c.,
20. martā – Jevģēnija PAURĀNE (dz. 11.05.1941.)
no Vacumnīku c..
Zvirgzdenes pagastā:
13. janvārī – Anastasija LAVRINOVIČA (dz.31.03.1939.)
no Bolūžovas c.,
26. janvārī – Marija JURČENKO (dz. 19.10.1940.)
no Lucmuižas c.,
23. martā – Guntis LIPSKIS (dz. 18.09.1974.)
no Ūtičovas c.,
27. martā – Jānis TJAGUNS (dz. 02.01.1940.)
no Lauču c.,
28. martā – Juris MORTUZĀNS (dz. 03.08.1958.)
no Lauču c..
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Brīvdienās slēgtas visas pasta nodaļas
Sakarā ar ārkārtas stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai Latvijas Pasts no 2020. gada 21. marta pārtrauca visu pasta
nodaļu darbību sestdienās un svētdienās.
2020. gada Lieldienu brīvdienu periodā no 10. līdz 13.
aprīlim Latvijas Pasta nodaļas nestrādās.
Klienti, kam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) piešķirtās pensijas un pabalsti tiek piegādāti dzīvesvietā ar Latvijas Pasta starpniecību un kam izmaksa paredzēta 10. –13. aprīlī, tos saņems agrāk.
No 18. marta tika pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji
pasta pakalpojumus te var saņemt pēc pieprasījuma savā
dzīvesvietā, pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.
Ciblas novada teritorijā:
Blontu pakalpojumu sniegšanas vieta – 27892744,
Pušmucovas pakalpojumu sniegšanas vieta – 25700170,
Zvirgzdenes pakalpojumu sniegšanas vieta – 27892744.
Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina visus tos pasta pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā: pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, rēķinu apmaksu,
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams saņemt
arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo maksas pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu
centram pa tālruni 67008001, 27008001 vai e-pastā
info@pasts.lv
***
No 16. marta stājās spēkā jauna kārtība sūtījumu uzglabāšanai pasta nodaļās – līdzšinējo 30 dienu vietā sūtījumi tiek
uzglabāti 60 dienu, un šo pakalpojumu klienti var saņemt
bez maksas. Līdz šim par sūtījumu uzglabāšanu pasta nodaļās ilgāk par 10 dienām no klientiem tika iekasēta pakalpojuma maksa. Latvijas Pasts aicina klientus izmantot šo iespēju
un neapmeklēt pasta nodaļas, ja sūtījumos nav steidzamu
dokumentu vai akūti nepieciešamu preču.
Lai nebūtu jāuzkavējas pasta nodaļā, Latvijas Pasts aicina
maksimāli izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas,
kā arī pāradresēt ienākošos reģistrētos sūtījumu uz kādu no
Latvijas Pasta pakomātiem (mums tuvākais – Rēzeknē,
Galdnieku ielā 8, t/s RIMI).

Pasta nodaļu vienotais
informatīvais tālrunis
+371 27008001
+371 67008001
info@pasts.lv
pakomati@pasts.lv
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