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Pušmucovas pamatskola 1. septembrī gaidīs savus audzēkņus!

Šajā izdevumā:
LAD atbalstīs ceļa
Z6 Franapole Ražanova pārbūvi
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30.04.2020. domes
sēdē skatīti 13
jautājumi
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Dronu izmantošanai pierobežā īpaši nosacījumi
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Ciblas PII moto: Uz 5
priekšu, ne soli
atpakaļ!
Blontu PII absolvē
9 audzēkņi
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Talka Zvirgzdenes 7
pagasta Muizinīkos
Informācija par
kapusvētkiem

8

COVID-19 izplatības
ierobežošanai
ārkārtējā situācija
Latvijā ir pagarināta
līdz 2020. gada
9. jūnijam.
Ierobežojumu samazināšana stājās spēkā
12.maijā.
Fiziskā distancēšanās
un epidemioloģiskās
drošības pasākumi
joprojām jāievēro!

Foto no arhīva: Zinību diena Pušmucovas pamatskolā 02.09.2019.
Pušmucovas pamatskola tiks saglabāta pašreizējā statusā – kā patstāvīga
vispārējās izglītības iestāde. Tā ir nolēmuši Ciblas novada pašvaldības domes
deputāti 26. maijā notikušajā sēdē.
Vēl gada sākumā – 23.01.2020. – dome
lēma, ka Pušmucovas pamatskolu jāreorganizē, to kā filiāli pievienojot Ciblas
vidusskolai. Turpmāko mēnešu laikā
pašvaldība vairākkārt sazinājās ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņojums
šādam reorganizācijas modelim netika

saņemts. Ministrijas skatījumā, filiāles
statuss varētu būt sākumskolai ar 4 vai 6
klasēm, bet ne pamatskolai.
Ciblas pašvaldības domes deputāti vienojās, ka tomēr ir jāatceļ iepriekš pieņemtais lēmums, jo lietderīgāk ir skolu
Pušmucovā atstāt pašreizējā statusā – kā
pamatskolu ar 9 klasēm. Ir cerība, ka
klases būs iespējams nokomplektēt un,
iespējams, izdosies skolu saglabāt. Tas
varētu būt redzams nākamajos divos gados.

Ciblas novada pašvaldība aicina mācīties vispārizglītojošās skolās:
Pušmucovas pamatskolā 1. - 9. kl.,
Ciblas vidusskolā 1. - 12. kl.!
Dokumentus var iesniegt skolu kancelejās darba dienās klātienē.
Par iespējām dokumentus iesniegt elektroniski, jāvienojas:
* ar Pušmucovas pamatskolas direktora p.i. Aiju Jonikāni – t.29409439;
* ar Ciblas vidusskolas direktori Sarmīti Leščinsku – tālr. 26439768,
Sākot ar 15. jūniju, Ciblas vidusskolā sāks uzņemšanu 10. klasē.
Informāciju par izglītības programmu, ko 2020./2021. māc. g. piedāvās
Ciblas vidusskola, var saņemt, sazinoties ar skolas direktori S. Leščinsku.
Aicinām mācīties Ciblas novada skolās,
kur ir nodrošināta mūsdienīga izglītība un ārpusstundu nodarbības!
Skolēniem tiek sniegts plašs pašvaldības atbalsts – materiālā stimulēšana
sekmīgām mācībām, brīvpusdienas, skolas autobusi u.c.
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Uz Banoņejas ceļa uzklāts asfalts
Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ciemā, kas atrodas Lielā
Ludzas ezera krastā, noslēgumam tuvojas ceļa pārbūves darbi. 7. un 8. maijā tika klāts asfaltbetons (fotoattēlā). Būvnieki plāno šomēnes pilnīgi pabeigt visus
darbus.
Banoņejas ceļš ir 320 metri garš, tas ir
ģeogrāfisks Ludzas pilsētas Odu ielas
turpinājums. Lai nodrošinātu Banoņejā
izvietotajiem uzņēmumiem – SIA
“Ludzas mežrūpniecības saimniecība”
un zemnieku saimniecība “Krekeri” –
iespēju attīstīties un efektīvi darboties,
šeit 2019. gada rudenī jau tika ierīkots
ūdensvads un kanalizācija.
Banoņejas ceļa pārbūve tiek veikta
projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr.
5.6.2.0/16/I/006), kas tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda
3 204 648,95 EUR, tostarp ERAF ieguldījums –
2 615 981,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 128 013,70
EUR.
Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir
147 020,04 EUR, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 124 967,03 EUR un valsts budžeta dotācija
sastāda 6 615,90 EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir
15 437,11 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā
ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.
Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

LAD atbalsta pašvaldības projekta iesniegumu
Lauku atbalsta
dienesta (LAD)
Austrumlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvalde š.g. 15. maijā
ir nolēmusi apstiprināt pašvaldības projekta „Ciblas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve, 2. kārta” (Nr. 19-01A00702-000029) iesniegumu.
Projekta 2. kārtā plānots pārbūvēt
ceļu Z 6 Franapole – Ražanova 1,5
km garumā, sākot no Franapoles.
Projekta
kopējās
izmaksas:
154 890,85 eiro, t. sk. attiecināmās izmaksas – 154 836,28 eiro. Publiskais
(jeb LAD) finansējums projekta realizēšanai – 139 352,65 eiro. Avanss
27 870,53 eiro apmērā no LAD ir pieprasīts un saņemts.
Būvdarbus veiks izpildītājs SIA
„MIKOR”, autoruzraudzību – Kaspars
Kubuliņš no SIA „RK Projekti” un bū-

vuzraudzību – Armīns Saidāns no SIA
„R4F”.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA). Projekts tiek
īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk
informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm

Чтобы ограничить распространение
COVID-19, чрезвычайная ситуация в
Латвии продлена до 9 июня 2020
года. Послабления ограничений вступили в силу 12 мая. Физическое дистанцирование и меры эпидемиологической безопасности должны соблюдаться и впредь!

Mārīte ROMANOVSKA, Информационный сайт о распространении COVID-19 в Латвии :
Attīstības nodaļas vadītāja
https://covid19.gov.lv/index.php/ru
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Domes sēdē lemtais
30. aprīlī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā
tika skatīti 13 jautājumi.
Kā pirmais jautājums – grozījumi
pašvaldības budžetā. Tajā tik precizētas ieņēmumu un izdevumu prognozes.
Daļa grozījumu COVID19 krīzes iespaidā. Piemēram, par 3000 eiro samazināti komandējumiem un darba braucieniem plānotie izdevumi, bet par
2 500 eiro palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem natūrā. Budžets tika
palielināts par 120 000 eiro, līdz ar to
pārsniedzot 3,8 miljonus eiro. Ieņēmumu sadaļa tika būtiski palielināta, jo
izsolē pārdots īpašums „Sīpolnieki”.

Kurjanovas ezerā – līdaku mazuļi
Deputāti atbalstīja pašvaldības plānu
ielaist Kurjanovas ezerā 10 000 vienvasaras līdakas mazuļu. Tas tiks paveikts
līdz š.g. 31. oktobrim. Šīs aktivitātes
kopējās izmaksas – 3097,50 EUR, finansējums nāks no Ciblas novada pašvaldības speciālā budžeta.
Ziņojumu par šo jautājumu sniedza
tobrīd Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša:
– Kurjanovas ezers ir publiska ūdenstilpe, kas atrodas dabas parka teritorijā.
Šajā ezerā zivis tiek intensīvi makšķerētas, un pēdējo gadu laikā līdaku lomi
tajā ir kritiski samazinājušies. Turklāt
Kurjanovas ezeram nav raksturīga īpaši
augsta zivju produktivitāte. Ciblas novada pašvaldība ir veikusi Kurjanovas
ezera zivju krājumu papildināšanu
2018. gadā. Tas notika Zivju fonda atbalstītā projekta ietvaros. Ezerā tika
ielaisti 20 000 vienvasaras līdaku mazuļi. Saskaņā ar Latvijas Zivsaimniecības
pētniecības institūta izstrādātajiem
„Kurjanovas ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu” (apstiprināti
LR ZM Valsts Zivsaimniecības pārvaldē 01.02.2001.) zivju krājumu mākslīgās papildināšanas rekomendācijām,
Kurjanovas ezerā ieteicama ap 60 000
līdaku zivju mazuļu ielaišana gadā. Plānots šogad ielaist 10 000 vienvasaras
līdakas mazuļus, lai uzlabotu ezera ekoloģisko stāvokli un rekreācijas funkcijas. Šī aktivitāte saskaņota ar Dabas
aizsardzības pārvaldi, kura atbalsta mūsu pašvaldības iniciatīvu un atzīst, ka
plānotā līdaku mazuļu ielaišana Kurjanovas ezerā būs nozīmīgs ieguldījums
ezera zivju resursu apsaimniekošanā un
saglabāšanā. Pašvaldības speciālajā
budžetā ir līdzekļi, un tas ļauj veikt
Kurjanovas ezera zivju resursu apsaim-

niekošanas aktivitātes. Ir veikta tirgus
cenu izpēte, un zivis iegādātas SIA
„Rūjas Zivju Audzētava”. Kopējās izmaksas – 3 097,50 eiro.”

Skatīti pašvaldības normatīvie akti

* Nākamais sēdes darba kārtības jautājums – grozījumi saistošajos noteikumos nr. 14 „Par pašvaldības pabalstiem”. To 23. punktā minētas iedzīvotāju kategorijas, kam pienākas pabalsts
malkas iegādei 130 eiro apmērā vienu
reizi gadā. Tas papildināts ar 23.8., nosakot iespēju saņemt pabalstu malkas
iegādei arī pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
* Apstiprināts normatīvais akts
„Ciblas novada pašvaldības izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība”. Šie noteikumi
nosaka pašvaldības vispārējās izglītības,
t.sk. arī pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību un kritērijus. Mērķis –
veicināt izglītības iestādes vadītāja darba kvalitātes pilnveidi, izvirzīto mērķu
un uzdevumu sasniegšanu. Novērtēšana
pašvaldībā jāveic reizi divos gados.

Izsolē iegūti 160 000 eiro

4. martā notika Ciblas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sīpolnieki” (88,5 ha kopplatība, t.sk. 23,79
eiro – meži) mutiskā izsole. SIA
„LATVIJAS FINIERIS MEŽS” par šo
īpašumu izsolē piedāvāja augstāko cenu
– EUR 160 000. Izsoles uzvarētājs ir
veicis pilnu samaksu par nekustamo
īpašumu. Līdz ar to dome nolēma
apstiprināt
nekustamā
īpašuma
„SĪPOLNIEKI” izsoles rezultātus.

Ezersalas speciālās pamatskolas
jautājumi

* Ņemot vērā, ka ārkārtas situācijā
skolas izglītojamie neatrodas izglītības
iestādē un turpina mācības attālināti,
savukārt lielākā daļa izglītojamo ir no
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ir nepieciešams papildus sniegt
atbalstu šīm ģimenēm. Domes sēdē tika
apstiprinātas ēdināšanas izmaksas –
EUR 2,20 dienā vienam izglītojamajam.
* Dome š.g. 23. janvārī pieņēma lēmumu ar 2020. gada 1. augustu likvidēt
Ezersalas speciālo pamatskolu. Lai skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem nodrošinātu Darba likumā noteikto sociālo garantiju izmaksas, dome
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nolēma 23. janvārī pieņemto lēmumu
papildināt ar 8.6. punktu, kurā paredzēts
griezties Izglītības un zinātnes ministrijā un lūgt piešķirt no valsts budžeta
finansējumu 15 tūkst. eiro apmērā šīs
skolas likvidācijas procesa nodrošināšanai (atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmatotiem atvaļinājumiem
izmaksām).

Piešķirta nauda baznīcas torņu
jumta remontam

Eversmuižas Romas katoļu draudzes
padomes locekļi 23.04.2020. iesniegumā pašvaldībai informē, ka nepieciešams baznīcas torņu jumta remonts.
Draudzes locekļi jau ir vākuši līdzekļus jumta remontam, bet, tā kā draudze
nav liela, tad savākto līdzekļu nepietiek.
Tāpēc draudzes padome lūdz sniegt
finansiālu atbalstu baznīcas jumta remontam, krāsošanai un paceļamā groza
nomai. Eversmuižas Romas katoļu
draudzes baznīca ir ietverta Ciblas novada tūrisma apskates objektu sarakstā.
Deputāti nolēma piešķirt 1500 eiro
baznīcas jumta remontam.

Dažādi jautājumi

* Domes sēdē 30. aprīlī skatīti daži
privātpersonu iesniegumi par nekustamajiem īpašumiem. Atļauts no nek.īp.
„Dignas” (Pušmucovas pag.) atdalīt
zemes vienību 2,4 ha platībā un
izveidot jaunu nek.īp., kam piešķirts
nosaukums „Dignāji”, zeme lietošanas
mērķis – 0201 (mežsaimniecība).
* Atzīts pa nepieciešamu izstrādāt
zemes ierīcības projektu nek.īp. „Zandarti„ (9,5 ha, Zvirgzdenes pag.). No tā
tiks atdalītas 3 zemes vienības, katram
jaunizveidotajam nek.īp. piešķirts jauns
kadastra nr., nosaukums, noteikts zemes
lietošanas mērķis 0101 (lauksaimniecība).
* Lai Banoņejas ceļa posmā varētu
nodot ekspluatācijā Kanalizācijas sūkņu
staciju,
kuras
izbūve
pabeigta
24.03.2020, no Ciblas novada pašvaldības nek.īp. „Pagasta ceļi” bija nepieciešams atdalīt zemes gabalu (36 m 2), kā
arī piešķirt būvei jaunu kadastra nr. un
adresi. Nolemts izstrādāt zemes ierīcības projektu. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta, īstenojot ERAF sadarbības
projektu "Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados" (Nr.
5.6.2.0/16/I/006).
* Nodotas nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai 2020. gadā,
iedalot limitu 1 zivju murdu: Lielajā
Ludzas ezerā – 11 personām; Zvirgzdenes ezerā – 2 personām.
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Gar robežu – lidojumiem ierobežota zona
Bezpilota lidaparātu jeb dronu lietotāju skaits strauji pieaug. Par to liecina Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - CAA) publiski sniegtā informācija.
Droni arvien biežāk
tiek izmantoti ne tikai
privāti, izklaides nolūkos, bet arī
valsts iestāžu, uzņēmēju, zemnieku
saimniecību
un citu organizāciju uzdevumu realizēšanai. Neuzmanīga un nesankcionēta dronu izmantošana var palielināt risku un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, privātumam, mantai, lidojumu drošumam un drošībai, kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objektiem.
Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde informē sabiedrību, ka pastāv īpaša kārtība dronu izmantošanai valsts
robežas un Valsts robežsardzes objektu tuvumā.
Visā valstī kārtību, kādā pilotējami droni, nosaka Ministru
kabineta noteikumi 13.08.2019. g. Nr. 368 “Kārtība, kādā
veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”. Šo MK noteikumu 33. punktā ierakstīt aizliegums īstenot bezpilota gaisa kuģa lidojumu tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un
civilās aizsardzības nodrošināšanu (izņēmums – ja lidojums
saskaņots ar attiecīgā objekta īpašnieku, valdītāju vai lietotāju). MK noteikumu 6. punkts nosaka, ka paaugstināta riska
bezpilota gaisa kuģa lidojumu Latvijas Republikas gaisa
telpā ir atļauts veikt, ja ir saņemta CAA atļauja.
Saskaņā ar CAA administratīvo aktu – gar LR valsts robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku ir izveidota lidojumiem aizliegtā zona (2 - 7 km platumā un
2000 pēdu augstumā) – EVR17. Bez tam ir izveidota atsevišķa gaisa satiksmes zona ap Valsts robežsardzes Aviācijas
pārvaldes tehniskās bāzes izvietojumu - ATZ zona. To gaisa
telpas struktūras elementi tiek izmantoti tikai Valsts robežsardzes gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumiem, savukārt citiem gaisa kuģiem vai bezpilota lidaparātiem ielidošana tajos tiek atļauta tikai pēc saskaņošanas ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi.
VRS Ludzas pārvalde vērš uzmanību uz to, ka Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads atrodas noteikto lidojumu
ierobežojumu teritorijā.
Gaisa telpas lietotājiem paredzētā aeronavigācijas informācija, tai skaitā šo MK Noteikumu 33. punktā minēto objektu
atrašanās vietas un noteiktie lidojuma ierobežojumi, ir pieejama valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme”
tīmekļvietnē (https://www.airspace.lv/drones)
Teksts sagatavots, izmantojot
VRS Ludzas pārvaldes sniegto informāciju
Ilustratīvs foto no interneta resursiem
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Ciblas novada pašvaldības algoti lauksaimniecības konsultanti līdz 15.06.2020. palīdz iedzīvotājiem sagatavot iesniegšanai pieteikumu platību maksājumiem Lauku atbalsta
dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Iepriekš jāsazvanās!
Marina BARKĀNE (tālr. – 26403122) pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās Blontos, otrdienās – Pušmucovas TN.
Agris TRUKŠĀNS (tālr. – 28612349) – Ciblas pagasta
pārvaldes zālē.
Jaunums! Šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu
īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no vienotā
platības maksājuma summas. Iesniegumu tā saņemšanai
lauksaimnieki var iesniegt līdz 15. augustam EPS.

Piedalies Lauksaimniecības skaitīšanā!
15. aprīlī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sāka visaptverošu lauksaimniecības skaitīšanu, kurā būs jāpiedalās aptuveni 85 tūkstošiem Latvijas lauku saimniecību.
Informācija būs jāiegūst par visām lauku saimniecībām,
kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko
lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi vai
nomā no citiem lauksaimniekiem.
“Lauksaimniecības skaitīšana notiek reizi 10 gados. Iegūtie rezultāti nodrošinās informatīvo pamatu nākamās desmitgades lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ lauksaimnieku
piedalīšanās skaitīšanā ir īpaši svarīga,” uzsver CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte.
Lauksaimniekiem būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu
centra reģistros.
Informāciju var iesniegt tiešsaistē e.csb.gov.lv
Ja kādu iemeslu dēļ nevarat iesniegt veidlapu elektroniski,
informāciju varat sniegt, zvanot pa tālruni 80202808, vai arī
aizpildītu veidlapu nosūtīt pa pastu uz adresi: Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301.
Atbalstu un konsultācijas sniedz arī CSP reģionālie datu
savākšanas un apstrādes centri Valmierā, Kuldīgā un Preiļos,
kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) lauku attīstības speciālisti.
No 1. oktobra līdz 22. decembrim papildus paredzētas telefonintervijas un intervijas klātienē.
CSP speciālisti atbild uz jautājumiem par anketas aizpildīšanu pa bezmaksas tālruni 80202808
darbdienās no pl. 8:30 līdz 17:00
vai e-pastā ls2020@csb.gov.lv .
Aktuālā informācija: CSP vietnē csb.gov.lv/lauki2020 .
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Uz priekšu, ne soli atpakaļ! – Ciblas PII galvenais moto
Kaut arī visā pasaulē plosās pandēmijas vilnis, pirmsskolas
izglītības iestādē (PII) gan mācīšanās, gan pilnveidošanās,
gan attīstības soļi rit savu gaitu.
Vispirms jāsaka paldies Ciblas PII vecākiem, ka uzticat
savus bērnus mūsu izglītības iestādei. Mēs savā pulciņā gaidām bērnus no 1,5 gada vecuma jebkurā vecumā.
Par lielu atbalstu un pretimnākšanu jāsaka paldies Ciblas
novada pašvaldībai, kura atbalsta, iesaka, lai mūsu darbs un
sadarbība notiktu raitāk.
2020. gadā Ciblas PII iesākās ar vērienīgu vilni. Iegādātas
un uzstādītas jaunas mēbeles: grupas garderobēs – jauni skapīši (fotoattēlā), virtuvē – jauni darba galdi. Pašlaik notiek
remontdarbi iekštelpās, laikus sagādāta malka.

Ciblas PII pašlaik strādā dežūrgrupas režīmā, izņemot 5-6
gadnieku grupa iegūst zināšanas gan attālināti, gan klātienē.
Lūgums vecākiem – izvērtējiet mājās palikšanas iespējas, jo
pandēmijas stāvoklis visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, ir ļoti
nopietns.
Ciblas PII strādās bez pārtraukuma visus vasaras mēnešus.
Vasaras perioda apmeklēšanai pie vadītājas aizpildiet iesniegumu. Ciblas PII strādās vasarā – no 01.06. līdz 31.08., darba laiks: 7.00 – 19.00.
Vasaras laikā un vēlāk labprāt pieņemsim dažādus augļus
un dārzeņus kā ziedojumu, kurus PII darbinieki pārstādās, lai
bērni saņemtu pilnvērtīgus vitamīnus ēdienreizēs.
No jaunā mācību gada tiek plānoti papildus dažādi pulciņi:
gan vizuālā apmācība – Bērnu fantāzijas pasaule, gan mēģināsim rotaļu veidā apgūt svešvalodu, gan ievingrināt deju
soli, gan iedziedāt skanīgās balstiņas vokālā ansamblī un
solo.
Tuvāk rudenim atvērsim akciju „Ziedu, košumkrūmu, sīpolpuķu dāvinājums Latvijai”.
Tā kā jau esam vienu mācību gadu nostrādājuši jaunās
programmas ietvaros, no jaunā mācību gada veidosim kopīgus pasākumus, kuri kļūst arī par tradicionāliem :
* Zinību diena ar piepūšamām atrakcijām, pikniku un saldējumu;
* Sporta pasākumi – rudenī un pavasarī;
* Māmiņu diena;
* Vecvecāku diena;
* Ģimeņu diena ar izbraukumu un noslēguma pasākumu ar
mācību gadā paveiktajiem darbiem;
* Izlaidums.

Mācību procesā – jaunākās metodes
Ļoti interesants izaicinājums ir attālinātā apmācība – jau no 1,5 gada veciem
bērniem PII pirmsskolas skolotājas ir
sagatavojušas dažādus materiālus prasmju un iemaņu attīstīšanai dažādās aktivitātēs.
Katru nedēļu, ar vecākiem vienojoties, notiek informācijas apmaiņa
wacap grupās, telefoniski, kā arī ir sagatavoti katram bērnam interesanti uzdevumi un ieteikumi, kurus var saņemt
PII.

Prieks par to, ka no jūnija mēneša
Ciblas PII sāk darbu ar e-klasi. E-klase
ir unikāla, kas paredzēta ikdienas darba
atvieglošanai un sistematizēšanai. Ar eklasi iepazīstināšanas un ieviešanas
process notiek attālināti, bet augustā
gan pirmsskolas skolotājas, gan atbalsta
personāls tiks apmācīts klātienē.
Jaunais mācību gads gan Ciblas PII
darbiniekiem, gan vecākiem sāksies ar
modernu un laikmetam atbilstošu iespēju. Augustā visus vecākus aicināsim uz

Ciblas PII, kur iepazīstināsim ar e-klasi.
Šī sistēma atvieglinās kompetenču apguves procesu, jo pirmsskolas skolotājas un atbalsta personāls varēs mācību
procesa laikā veikt elektronisku apmācību.
Ciblas PII darbinieki un vecāki piedalīsies ERASMUS+ pieredzes apmaiņas
projektos, kura rezultātā tiks izstrādāts
jauns starptautiskais mācību līdzeklis,
iegūtas jaunas zināšanas, kā arī iepazītas citu valstu tradīcijas un kultūra.

Šajā pašā laikā notiek intensīvs darbs pie Ciblas PII mājas
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē
lapas, logo un karoga izveidošanas. Par lielu prieku un atsaucību mums palīgā nāk Daugavpils universitātes studente
28. maijā notiks
Līga Romancāne, kura uzņēmās to veikt kā sava bakalaura
ROTAĻU RĪTS par godu izlaidumniekiem.
darba tēmu.
Sīkāka informācija par Ciblas PII darbu un plāniem – pie
vadītājas. Ceru, ka mums visiem kopā viss izdosies!
Ciblas PII beidz tikai 2 absolventi Agnese un Andis.
Ar cieņu,
Uz svētkiem aicināti tikai šo bērnu vecāki.
Ciblas PII vadītāja Anita GRAHOĻSKA

Lai viegla soma, raits solis mūsu absolventiem!

Ciblas PII adrese: Skolas iela 3, Cibla.
Tālrunis: 65729214, e-pasts: ciblaspii@inbox.lv

Vecākiem – izturību, radošumu!
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Blontu PII aktualitātes
Š. g. 29. maijā Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
notiks svinīga rotaļnodarbība par godu bērnudārza izlaidumniekiem. Šogad no Blontu bērnudārza atvadīsies
9 audzēkņi – Loreta, Dominiks, Sņežana, Vairis, Alīna,
Ritvars, Evija, Vairis un Aivis. Ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtas stāvokli un ar to saistītos ierobežojumus, svinīgajā
pasākumā šogad piedalīsies tikai bērni un pedagogi.
Par pirmsskolas izglītības iestādes darbu vasarā
Šajā vasarā bērnudārzs strādās bez pārtraukuma.
Blontu PII
līdz ārkārtas
situācijas
beigām
(9.jūnijam)
strādās tikai
dežūrgrupa,
tajā tiek
uzņemti
bērni, kuru
vecāki strādā un nav
citas iespējas pieskatīt bērnu.
Par darbu pēc 9. jūnija pagaidām skaidrības nav. Sekosim
informācijai par situāciju valstī un rīkosimies atbilstoši rīkojumiem.
Jauno audzēkņu pieteikšana 2020./2021. mācību gadam
notiek līdz 29. maijam Blontu pirmsskolas izglītības iestādē
vai vēlāk, sazinoties pa tālruni 29230090.
Blontu PII vadītāja Gunta STOLERE

Novada izglītības iestādēs savākti
2000 kg makulatūras
Noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019./2020.
mācību gada sezona, kurā bērni no
407 izglītības iestādēm kopā ar ģimenēm pārstrādei savāca 907 tonnas 79
kg makulatūras.
Latgales reģionu konkursā pārstāvēja 63 izglītības iestādes,
pārstrādei nogādājot 113,286 tonnas makulatūras. No Latgales reģiona vislielākie sasniegumi makulatūras vākšanā ir
Rēzeknes pilsētai un novadam, konkursā piedalījās 17 mācību iestādes. Savācot vidēji katrs pa 220 kg makulatūras, Balvu novada Bērzpils vidusskolas skolēni ir čaklākie makulatūras vācēji Latgalē, un izcīnīja 2. vietu valsts mērogā pēc
savāktā makulatūras daudzuma uz vienu iestādes audzēkni.
Ciblas novadā makulatūras vākšanas konkursā piedalījās
Pušmucovas pamatskolas un Ciblas pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņi. Viņu veikums:
Pušmucovas psk. savākti 1400 kg (uz vienu skolēnu tie ir
31.11 kg)
Ciblas PII – 600 kg (uz vienu audzēkni – 20 kg).
Katra skola, kas piedalījās konkursā, par katru savākto
makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra, sazinoties personīgi ar makulatūras izvešanas sadarbības partneriem.
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Jau 4. jūnijā sāksies LRT veidots
tematisku raidījumu cikls
Sākot ar 4. jūniju trīs nedēļas pēc
kārtas jūnijā un pēc tam sākot ar 9.
jūliju vēl trīs nedēļas pēc kārtas ik ceturtdienu pl. 07:00 kanālā RīgaTV 24,
kā arī Re:TV kanāla interaktīvajā apraidē pl. 18:15, bet virszemes apraidē
pl. 18:30 būs skatāms jauns Latgales
reģionālās televīzijas (turpmāk LRT)
veidots sešu ziņu radījumu cikls. Projekta gaitā raidījumos “Pieci novadi Latvijā” (RīgaTV 24),
kā arī “Reģionālās televīzijas piedāvā” (Re:TV interaktīvā
apraide) un “Runā Latgale” (Re:TV virszemes apraide) tiks
iekļauti trīs tematiski sižeti, veltīti mazākumtautībām aktuālām tēmām, kā arī visvairāk Covid-19 skartajām nozarēm,
to vidū: izglītībai, uzņēmējdarbībai, tūrismam, drošībai un
kultūrai.
Nākamajā dienā pēc šo sižetu pārraides jeb sešas piektdienas jūnijā un jūlijā tie tiks tulkoti krieviski un pārraidīti raidījuma “Runā Latgale” krievu versijā Re:TV kanāla virszemes apraidē pl. 18:45. Savukārt, katras šīs nedēļas nogalē
gaidāms studijas ieraksts ar konkrētās nozares ekspertiem,
ko varēs vērot kanālā RīgaTV 24 svētdienu rītos pl. 06:00 un
pl. 08:30.
Raidījumu cikla gaitā skaidrosim un izzināsim, kas aizvien
turpinoties ārkārtējam stāvoklim, gan arī pēc tam – visvairāk
satrauc iedzīvotājus, kādas ir iepriekš minēto nozaru nākotnes ieceres un idejas, gan arī rādīsim veiksmes stāstus, kas
pierāda, ka reģionos dzīvo un darbojas aktīvi un radoši cilvēki.
Raidījumu gaitā dosimies uz visdažādākajām vietām Latgalē un sižetu, kā arī studijas ierakstu tematika būs interesanta kā jauniešiem, tā vecākajai paaudzei. Turklāt, katrs
varēs sev interesējošos jautājumus uzdot viesiem, kas svētdienās piedalīsies studijas ierakstos. To varēs darīt iesūtot
jautājumus uz e-pastu lrt.zinas@inbox.lv, zvanot vai rakstot
īsziņas, kā arī sazinoties What’s Up lietotnē t.nr. 26339536,
gan arī uzrunājot LRT žurnālistes Ausmu Sprukti, Beatrisi
Jakobsoni un Svetlanu Dudarenoku sociālo tīklu vietnē Facebook.com.
Visi seši ziņu raidījumi, to tulkojumi krievu valodā un seši
studijas ieraksti taps ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes atbalstu, kas gūts konkursā “Par satura
veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos,
kas raida mazākumtautību valodās”.
Pēc pārraides televīzijā visus izveidotos materiālus varēs
atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī sociālo tīklu vietnēs
https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/,
https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV
un
kanāla RīgaTV 24 platformā https://xtv.lv/, bet sižeti krievu
valodā tiks ievietoti speciāli tiem paredzētā LRT sociālo
tīklu
vietnē:
https://www.youtube.com/channel/
UCGmAXYrwg2VNe2J_zLSXMPw.
P.S. Ārkārtējā stāvokļa laikā kanālu RīgaTV 24 un Re:TV
programmās var būt raidījumu raidlaiku izmaiņas.
Ausma Sprukte, LRT žurnāliste
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Talka Zvirgzdenes pagasta Muizinīkos
Mēs nolēmām 22. maiju veltīt Muizinīku sādžas krucifiksa atjaunošanai.
Doma par šo darbu radās vēl pērn, kad
apbraukājām Zvirgzdenes pagastu, lai
apzinātu tā teritorijā uzstādītos krucifiksus un aptaujātu vietējos iedzīvotājus
par šo tēmu.
Atklājām, ka pagastā ir 10 krucifiksi.
Katram – sava vēsture, savs liktenis, jo
daudzus gadus un gadu desmitus ļaudis
pie tiem pulcējās, lai lūgtos un dziedātu, tie tika uzturēti labā kārtībā un dailē.
Latgalē ir skaista tradīcija – maija dziedājumi pie krucifiksiem. Savulaik jau
pirms saullēkta sievietes no tuvējām
mājām pulcējās pie krucifiksa, lai lūgtos un dziedātu, godinot Jaunavu Mariju.
Zvirgzdenes pagastā bija ļoti lieli ciemi, tajos bija 10 – 40 mājas. Muizinīku
krucifiksa un ciema vēsture ir bagātīga,
to ir aprakstījis mūsu novadnieks – vēsturnieks un rakstnieks Tadeušs Puisāns,
kurš te dzimis pirms gandrīz 100 gadiem – 1922. gadā.
1973. gadā tika izdota viņa brīnišķīgā
grāmata „Nogrimušās jaunavas mantojums”. Tajā varam lasīt par Ludzas un
tās apkārtnes vēsturi, par mūsu senču
dzīvesveidu. Liela daļa no grāmatas
apjoma veltīta Zvirgzdenes pagastam
un muižai, cilvēkiem, kas te dzīvojuši
un kļuvuši slaveni, kā arī Cirmas ezeram. Ikvienam, kurš bijis vai ir saistīts
ar mūsu pagastu, būtu ieteicams izlasīt
šo mūsu novadnieka grāmatu. Protams,
Tadeušs Puisāns šajā grāmatā raksta arī
par ciemu, kurā dzimis, un tā krucifiksu. Lūk, divi fragmenti no grāmatas:
“...Nosaukumam Muizinīki droša izskaidrojuma nav. Ļoti iespējams, ka tas

cēlies no vārda muižiniki vai arī pārgājis no igauņu valodas: mois - muiža.
Sādža bija liela un arī samērā turīga,
apvienojot sevī četrdesmit deviņas dažāda lieluma saimniecības... ” (no stāsta „Ceļš uz Ludzu”).
“...Pie krusta zaļoja aizjūras egle, dažas ābeles, kuru augļus varēja lietot
tikai ziemā, un nelielā attālumā bija
vairākas rudens puķu dobes, par kuru
kopšanu rūpējās neprecētās meitenes.
Krustu iejoza apmēram vienu metru
augsta koka sētiņa, veidojot četrstūri,
un katrā stūri atradās lielāks stabs, uz
kura balstījās četrstūrains jumtiņš. Jumtiņš visās četrās pusēs izbeidzās ar koka
izgriezumiem rotātu dzegu, pieņemot
lietussargam līdzīgu izskatu. Jumtiņš
sargāja krustā sistā Pestītāja tēlu un
divas svētbildes no saules un lietus...” (no stāsta „Mazā cilvēka reliģija”).
T. Puisāna bērnība un jaunība aizritēja šeit, dzimtajā ciemā. Turpmākie gadi
– ārzemēs, Kanādā. Viņš nomira 2006.
gadā, apbedīts Toronto. Dzīvodams
tālumā, viņš neaizmirsa dzimtās vietas,
uzrakstīja brīnišķīgu grāmatu, kurā iemūžinājis mūsu novadu. Viņš neaizmirsa arī par krucifiksu, sūtīja naudu radiniekiem, lai to atjaunotu.
Šai vietai nav jāpazūd nebūtībā. Lai
šis krucifikss atgādina mums par novada vēsturi, par cilvēkiem, kuri šeit kādreiz dzīvojuši un tautas tradīcijām.

par krucifiksiem. Cilvēku laukos paliek
arvien mazāk. Pazūd arī ciemi, arī krucifiksi.
Marina, paldies tev, ka ne vienu vien
reizi brauci ar mani pa visu Zvirgzdenes pagastu, palīdzot meklēt un fotografēt krucifiksus, aptaujājot cilvēkus!
Paldies – ikvienam, kur dalījās atmiņās.

Lūgums ikvienam sazināties, ja ir
kāda informācija vai fotogrāfijas par
Zvirgzdenes pagasta vēsturi.
Paldies Marinai un Jānim Barkāniem, E-pasts: zvirgzdbibl@inbox.lv
Zentai Tutinai par piedalīšanos šajā Tālrunis 26132372.
Muizinīku krucifiksa sakopšanas talkā.
Bibliotēkas vadītāja
Pateicība arī visiem mūsu pagasta
Jolanta PRĪDĀNE
iedzīvotājiem, kuri joprojām rūpējas

ES un valsts atbalsts mežsaimniecībai
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža un
zemes īpašniekus izmantot ES finansiālo atbalstu meža ieaudzēšanai, kā arī nopostītu mežaudžu atjaunošanai.
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2020. gada 5. maija līdz
5. jūnijam ir izsludinājis projektu pieņemšanu pasākuma
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.
Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un
kopšanu.
Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par
meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža die-

nesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz
2023. gada 1. septembrim.
Plašāk informācija par projekta nosacījumiem pieejama
LLKC
mājaslapā
http://new.llkc.lv/lv/nozares/
mezsaimnieciba/es-un-valsts-atbalsts-mezsaimniecibai
Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs
izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā
arī palīdzēs iesniegt projektu LAD Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, kā arī pārskata sagatavošanā par projekta īstenošanas rezultātiem.
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KAPUSVĒTKI 2020
BLONTU pagastā:
Skradeļu k. – 21. jūnijā plkst. 13:00.
CIBLAS pagastā:
Vabaļu k. – 31. maijā pl. 13:30 (Sv.Mise Istalsnas
baznīcā pl. 12:00.
PUŠMUCOVAS pagastā:
Mežarnieku k. – 6. jūnijā pl.14.00.
ZVIRGZDENES pagastā:
Utičevas k. – 14. jūnijā pl. 13:00.
Rudzīšu k. – 14. jūnijā pl. 14:00.
Meža k. – 14. jūnijā pl. 14:30.
Kaļvu k. – 20. jūnijā pl. 12:00.
Bleivu k. – 20. jūnijā pl. 13.00.
Franapoles k. – 20. jūnijā pl. 14:00.
Seļekovas k. – 21. jūnijā pl. 14:00.
Zvirgzdenes k. – 4. jūlijā pl. 12:00.
Vierņu k. – 4. jūlijā pl. 13:00.
Lauču k. – 4. jūlijā pl. 14:00.
Vasarānu k. – 18. jūlijā pl. 12.00.
Lītaunīku k. – 25. jūlijā pl. 15.00.

Aizpūres, Eversmuižas (Ciblas) un Pušmucovas draudzes
kapusvētku laiks vēl nav zināms. Tie plānoti jūlijā vai
augustā. Informācija tiks publicēta vēlāk.
Sakarā ar COVID-19 krīzi kapusvētku laiks var tikt mainīts. Noteikti ir jāievēro visā Latvijā noteiktie ierobežojumi,
lai neizplatītos slimība. Būsim piesardzīgi, aizlūdzot par
savu mirušo tuvinieku un draugu dvēselēm!
Draudzes pārstāvjiem ieteicams sazināties ar prāvestu, lai
nodrošinātu viņam transportu. Tālruņa nr.:
Pr. Antons Justs – 26 106 909
Pr. Jānis Kolns – 29 331 054.
Pr. Andris Jonāns – 28 345 990.

“Baznīcu nakts” rīkotāji aicina 30. maija vakarā skatīties notikuma tiešraidi savās viedierīcēs, sekojot
“Baznīcu nakts” kontam vietnē Facebook.
Vakars veltīts, lai sagaidītu kristīgās baznīcas svētkus
Vasarsvētkus, piedalītos lūgšanā par Latviju, Eiropu un
pasauli.

2020. g. 28. maijs

8. lappuse

Notikušas daudzas individuālas un
ģimeņu talkas

Ciblas novada pašvaldībā
arī šogad, ievērojot Covid19
krīzes perioda drošības pasākumus, iedzīvotāji individuāli vai ģimenes lokā sakopa
savu māju, ciematu un sabiedrisko vietu teritorijas.
Oficiālo Lielās Talkas dienu
– 16. maiju – reti kurš īpaši
ievēroja. Agrais pavasaris
neļāva gaidīt! 23. aprīlī pagastu pārvaldēm tika piegādāti Lielās Talkas maisi. Ikviens, rīkojot sakopšanas
talku, pārvaldē tos varēja
saņemt. Pēc talkošanas visus
maisus dažādās novada vietās savāca pašvaldības komunālā dienesta darbinieki, kas
uz poligonu Križevņikos izveda trīs kravas ar talkās savāktajiem atkritumiem.
Pagastu pārvalžu vadītāji
informē, ka pārsvarā maisi
tika saņemti, lai sakārtotu
apkārtni ap privātmājām.
Bija oficiāli nereģistrētas
nelielas talkas. Piemēram,
tradicionāli Mežarnieku kapsētu Lielās Talkas periodā
uzkopj Mežarnieku ciema
esošie un bijušie iedzīvotāji,
arī šogad viņi 14 maisos savāca dažādus plastmasas un
stikla atkritumus un uzkopa
kapsētu. Savukārt ciblānietes
Vilhelmīne ŽOGOTA un
Ārija BARTULĀNE divas
dienas cītīgi strādāja, sakārtojot daudzdzīvokļu māju
„Rudberijas” un „Pīpene”
apkārtni. Blontu pagastā Lielās Talkas laikā sakopti Skradeļu kapi, tāpat sakoptas mājas Blontu ciematā un ārpus
tā.

Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna
Ruciņa ir ļoti pateicīga visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā. Viņa
raksta:
– Kā katru gadu, tā arī šogad, Zvirgzdenes pagastā
Lielajā Talkā piedalījās talkotāji, kuriem rūp sakopta
vide. Ņemot vērā ārkārtējo
situāciju valstī un ievērojot
paaugstinātas drošības ievērošanu, cilvēki organizēja
gan SOLO talku, gan Ģimenes talku. Vēlos pateikties
KARVEĻU ģimenei, kura
katru gadu vāc atkritumus
Greizajā kalnā un gar ceļa
malu; Irēnai LIPSKAI, kura
katru gadu organizē talku
Ūtičovas kapsētā un savāc
atkritumus uz Kristužānu
ceļa, kur kāds “cūkmens”
ierīkojis atkritumu vietu;
Judītei KRAVALEI, kura
vienatnē vāc atkritumus gar
ceļa malu posmā Franapole Ezersala; Janīnai SKRULEI,
kura organizē talku Lītaunīku
kapsētas sakopšanā.
Lucmuižas ciema iedzīvotāji šogad organizēja Ģimenes talkas, sakopa savu sētu
apkārtni.
Ir cilvēki, kuri vēl turpināja
talkot pēc 16. maija. Piemēram, Jānis un Marina BARKĀNI, Zenta TUTINA un
Jolanta PRĪDĀNE izcirta
krūmus un sakopa apkārtni
ap krucifiksu Vierņu ciemā.
Patiess prieks, ka ir cilvēki,
kuriem rūp savas mājas, sava
pagasta, savas Latvijas nākotne!
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