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Dzīdit garys juoņudzīsmis, rūtoj,
Eisajā naksneņā, rūtoj,
Lai syltuma napītryuka, rūtoj,
Vysu eisū vasareni, rūtoj!
(A.Rancāne)

Deputāti atbalsta
iespēju pārbūvēt
autoceļu Cibla Felicianova

3

Sveicom Leigūsvātkūs!
Lai prīceiga Juoņadīna!

Lemts par pašval- 4
dībai piekritīgas
zemes iznomāšanu
Pamatskolas
izglītību ieguvuši
18 jaunieši

5

ApGLEZNO un
noBILDĒ arī Tu
savu pastkasti!

6

Kapsētās izgriezti
bīstamie koki

7

Gaismas ceļš 1836
piestāja arī Ciblā

8

21. jūnijā
plkst. 9.15
Ciblas folkloras
kopa
„ILŽA”
Latvijas Radio 2
skandēs
„Gadsimta
garāko
līgodziesmu”!

Ciblas nūvoda pašvaldeiba

Valstī ir atcelta ārkārtējā situācija, kas
tika izsludināta šī gada martā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Tomēr mums
visiem jāievēro noteikumi, ko noteikusi
valdība MK noteikumos Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Būtiskākie:

2 metru distance, 4 m2 platība sabiedriskās vietās, roku un virsmu dezinfekcija.
Ciblas novada pašvaldība nolēmusi
nerīkot publiskus pasākumus.
Būs nelieli pasākumi pirms Līgo un
Līgovakarā, kurus rīko vietējo Tautas
namu speciālisti.

Pīsim kļavu lapu cepures Blontos!

Lasīsim Jāņuzāles Pušmucovā!

Piektdien, 19. jūnijā, plkst. 14:00 pie
Blontu TN – radošā darbnīca,
Iveta Ladusāne mācīs darināt kļavu lapu
cepures Līgosvētku svinēšanai.
Līdzi jāņem apmēram 250 – 300 kļavu lapas 1 cepures gatavošanai, šķēres,
mīksta sega sēdēšanai pļavā!
Plašāka informācija – zvanot 28381416
Blontu TN vadītājai Janai Petrovai.

Svētdien, 21. jūnijā, pl.15:00 tiksimies
pie Pušmucovas Tautas nama,
lai kopā ar Pušmucovas etnogrāfisko
ansambli „Olūti” dotos pagasta
ziedošajās pļavās vākt jāņuzāles!
Inta Domarka, Pušmucovas TN vadītāja: – Mūsu moto: „Daba baro un priecē, sargā un dziedē!” Kopā līgosim,
pīsim Jāņu vainagus, smelsimies no
pļavām spēku un enerģiju. Veicinot
veselīgu dzīvesveidu, dosimies pļavās
katrs ar savu riteni (būs arī kāda mašīna,
kas aizvizinās kājāmgājējus).

Jāņu ugunskurs Zvirgzdenē!
Zvirgzdenes muižas parka estrādē
Līgovakarā plkst. 21.00 tiks iedegts
Jāņu ugunskurs.
Zvirgzdenes lauku kapela dziedās Līgo
dziesmas un citus latviešu tautai iemīļotus šlāgerus.

Ciblā – līgošana!
Līgovakarā Ciblas ciematā –
līgošana kopā ar jāņubērniem.

Ģimenes locekļi var kopā sagaidīt saullēktu!
Pasākums ir uzskatāms par privātu, ja tas privātā kārtā organizēts arī publiskās
telpās vai vietās. Ja pasākums tiek rīkots kā privāts vienas ģimenes pasākums un tajā
piedalās vienas ģimenes 4 - 7 cilvēki, tas nav uzskatāms par publisku pasākumu un
nav organizējams tikai laikā no 06.30 līdz 24.00.
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Darbi uz Franapoles –
Ražanovas ceļa sākušies!
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Dokumentus pašvaldībai aicinām
iesniegt elektroniski,
nosūtot uz e-pastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vai pa pastu:
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
LV-5706.

Apbalvoti sekmīgākie skolu audzēkņi

Jau informējām, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir atbalstījis mūsu pašvaldības projekta „Ciblas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve, 2.kārta” (Nr. 19-01-A00702-000029)
iesniegumu.
SIA „MIKOR” uzsācis būvdarbus uz ceļa Z 6 Franapole –
Ražanova posma 1,5 km garumā. Tiks pārbūvēts grants segums, sakārtotas esošās un izbūvētas jaunas nobrauktuves uz
īpašumiem, novākts apaugums (krūmi, koki ceļmalā), sakārtoti notekgrāvji. Plānots līdz šī gada septembrim pabeigt
visus darbus.
Pašvaldības autoceļa Z 6 kopējais garums ir 2,58 km. Plānots, ka atlikušo ap 1 km garo ceļa posmu pašvaldība varētu
pārbūvēt par sava budžeta līdzekļiem.
Projektā apstiprinātā 1,5 km garā posma pārbūvi līdzfinansēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA). Projekta kopējās izmaksas –
154 890,85 eiro, publiskais finansējums projekta realizēšanai
– 139 352,65 eiro.
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/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Mārīte Romanovska,
Attīstības nodaļas vadītāja
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē:
Sakarā ar darbinieka prombūtni no 2020. gada 25. jūnija
līdz 9. jūlijam VTUA Latgales reģiona birojs Ludzā (18.
novembra ielā 16-44) apmeklētājus pieņems pēc iepriekšēja
pieraksta, tikai otrdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 10.00. Pieteikties pa tālruni
25733592. VTUA pakalpojumus var saņemt arī jebkurā citā
VTUA birojā, iepriekš piesakoties (www.vtua.gov.lv, sadaļā
“Kontakti”). Tuvākais VTUA birojs - Rēzeknē (Ventspils
iela 6-3, tālr. 25733592, 29268965).

Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem ir izstrādāts normatīvais dokuments „Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās”.
Mācību gada noslēgumā no pašvaldības budžeta novada
skolēnu apbalvošanai tiek piešķirts finansējums. Naudas
balvas summējās par visiem skolēnu sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un
sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs. Daudzi skolēni saņem vairākas atzinības par
piedalīšanos un gūtajām sekmēm olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās.
2020. gadā no pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai ir piešķirti 1619 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 200 eiro, Ciblas vidusskolas audzēkņiem 1419 eiro. Tās ir mazākas summas kā iepriekšējos mācību gadus, jo sakarā ar Covid-19 krīzi mācību process skolās bija organizēts attālināti, nenotika daudzi iepriekš plānoti
pasākumi, tajā skaitā mācību priekšmetu olimpiādes, sporta
sacensības u.c..
Īpašas pašvaldības naudas balvas saņem skolēni, kuru vidējā atzīme liecībās ir visaugstākā.
Nominācija „Visvislabākais mācībās” – 50 eiro balva:
Antra TOPORKOVA, Ciblas vsk. 8.kl. (9,88 balles),
Anastasija KAPITONOVA, Pušmucovas psk. 6. kl. (8,71
balles),
„Vislabākais mācībās” – 30 eiro balva: Sanda AUGUSTOVA, Ciblas vsk. 9. kl. (9,67 balles),
„Labākais mācībās” – 20 eiro balva: Darja RUTKOVSKA,
Ciblas vsk 6. kl. (9,57 balles),
Pušmucovas pamatskolā 8. klases audzēknes Odrija
MIRONOVA un Aurēlija Aleksa PUĻA mācību gadu noslēdza ar vienādām sekmēm – vidējo atzīmi 8,63 balles. Līdz ar
to tika nolemts nominācijām „Vislabākais mācībās” un
„Labākais mācībās” paredzēto kopsummu (50 eiro) sadalīt
vienādās daļās un katrai skolniecei izmaksāt balvu 25 eiro
apmērā.
Šogad neviens skolēns netika izvirzīts nominācijai
„Labākais sportā”, jo mācību gada laikā bija maz sporta sacensību, pēc kuru rezultāta varētu noteikt katras skolas labāko sportistu.
Naudas balvas tika izmaksātas individuāli katram skolēnam pagastu pārvaldēs, kasēs.
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Domes sēdē lemtais
26. maijā notika Ciblas novada pašvaldības domes sēde.
Deputāti skatīja 15 jautājumus. Daudzi no tiem – par pašvaldības un
privāto nekustamo īpašumu zemes vienību atdalīšanu, apvienošanu,
nomu u.tml..
Nolemts saglabāt
Pušmucovas pamatskolu
Domes deputāti nolēma atcelts š.g.
23. janvārī pieņemto lēmumu „Par Pušmucovas pamatskolas reorganizāciju”,
kas paredzēja to pārveidot par Ciblas
vidusskolas filiāli. Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) saskaņojumu šādam
reorganizācijas modelim nedeva. IZM
skatījumā, filiāles statuss varētu būt
sākumskolai ar 4 vai 6 klasēm, bet ne
pamatskolai. Ciblas pašvaldības domes
deputāti vienojās, ka 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 turpmākajos divos
gados.

Mājokļu apsaimniekošanas
pakalpojumu pašizmaksa –
0,14 EUR/m2 mēnesī
Domes sēdē tika apstiprināta mājokļu
apsaimniekošanas pakalpojumu pašizmaksa. Par šo jautājumu ziņoja budžeta
ekonomiste Zinaīda Pavlova.
Pašvaldības grāmatvedības speciālisti,
aprēķinot mājokļu apsaimniekošanas
pakalpojumu pašizmaksu par 2019.
gadu, ir uzskaitījuši visus šī pakalpojuma izdevumus: pamatlīdzekļu nolietojumu, materiālu un remontdarbu, personāla, energoresursu izmaksas, transporta uzturēšanas izdevumus. Visu izmaksu kopējā summa sasniedz 34 723.20
eiro gadā.
Kopējā mājokļu lietderīgā platība –
21156.97 m2.
Pašizmaksa gadā – 1,64 EUR/m2.
Domes sēdē tika apstiprināta Mājokļu
apsaimniekošanas pašizmaksa mēnesī
0,14 EUR/m2 (bez PVN).
Pašizmaksa pēdējo gadu laikā nav
mainījusies.

Franapoles – Ražanovas ceļa
pārbūvei nepieciešams aizdevums
Kā pirmais tika skatīts jautājums par
pašvaldības projekta „Ciblas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve. 2. kārta” (identifikācijas Nr. 19-01-A00702-

000029)
īstenošanu un aizdevuma
ņemšanu tā realizēšanai Valsts kasē.
Domes sēdē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informēja, ka
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde 15. maijā ir nolēmusi apstiprināt
minētā projekta iesniegumu. Tā kopējās
izmaksas sasniedz 154 890,85 eiro,
attiecināmās izmaksas – 154 836,28
eiro. Projekta realizēšanai būs pieejams
139 352,65 eiro liels publiskais finansējums (tas tiek piešķirts pēc projekta
pilnīgas realizācijas), paredzēts 20%
avanss no šīs summas (pašvaldība to jau
ir pieprasījusi un saņēmusi).
Domes sēdē tika nolemts projekta
finansējuma nodrošināšanai ņemt aizdevumu no Valsts Kases 126 965 eiro uz
10 gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu no 01.01.2021. saskaņā ar
Valsts kases noteikto procentu likmi,
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.

Pašvaldība vēlas pārbūvēt
autoceļu Cibla - Felicianova
Domes sēdē deputāti atbalstīja investīciju projekta „Ciblas pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā”
virzību. Par šo jautājumu ziņoja Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska:
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.
gada 12. maija sēdē apstiprinātajiem
“Noteikumiem par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību” pašvaldības ir aicinātas līdz katra mēneša pirmajam datumam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību.
Ciblas novada pašvaldība, izvērtējot
sagatavotos tehniskos projektus, piedāvā virzīt šī valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai investīciju projektu „Ciblas
pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125
km garumā”. Ceļš C-2 Cibla – Felici-
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anova savieno divus novada lielākos
ciemus pēc iedzīvotāju skaita. Lielākā
daļa ceļa ir nesaistīta minerālmateriāla
segums – nolietojies, ar putekļu piejaukumu. Posmos, kur ir asfaltbetons, izveidojušās bedrītes un plašs plaisu tīkls,
bez tam sliktā stāvoklī ir betona apmales. Ceļš ir noslogots, to izmanto gan
vietējie uzņēmēji, kas apsaimnieko savus laukus un ražošanas uzņēmumus;
gan skolēnu autobusi, kas nogādā skolēnus uz skolu un uz sporta kompleksu;
gan vietējie iedzīvotāji. Ceļš funkcionāli savienots ar valsts ceļiem un nodrošina ātrāku nokļūšanu Ludzā.
Ceļa pārbūves projekta tāme sastādīta
2017. gadā. Konsultējoties ar tāmētājiem, noskaidrots, ka tā atbilst šī brīža
tirgus cenām Latgales reģionā. Plānotā
summa – 270 632,46 EUR.”
Deputāti nolēma atbalstīt šī projekta
virzību un akceptēt plānotās izmaksas
saskaņā ar Būvprojekta tāmi 270 632,46
EUR. Bez tam nolemts lūgt aizņēmumu
200 000 eiro apmērā (73,9 % no kopsummas), nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 70 632,46 EUR apmērā.
Paredzēts darbus uzsākt, tiklīdz būs
saņemts saskaņojums no VARAM, un
darbus pabeigt gada laikā.
Plānotā ideja saskaņota ar Ludzas
novada pašvaldību. Ideja tiks realizēta
tikai tad, ja VARAM pieņems pozitīvu
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

Dažādi jautājumi
* Sēdē tika apstiprināts Ciblas novada
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas komisijas sastāvs: domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, deputāte Inese Birska.
* Deputāti nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu/
precizēšanu ūdens objektiem, ko rosināja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra.

Atļautas darbības ar nekustamo
īpašumu
Izskatot juridisku un fizisku personu
iesniegumus, domes sēdē bija jālemj
par atļauju došanu darījumiem ar viņu
nekustamajiem īpašumiem (nek. īp.).
* Dota atļauja atdalīt no nek. īp.
„Ceļmalas” (Ciblas pPag.) zemes vienību 7,4 ha platībā, izveidot jaunu nek.
īp., piešķirt tam nosaukumu „Ceļmalas
mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi 0201 (mežsaimniecība).
(Nobeigums 4. lpp.)
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Domes sēdē lemtais
(Nobeigums. Sākums 3. lpp.)

Atļautas darbības ar nekustamo īpašumu
* Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi
nek. īp. „Līčupe” (22,4 ha, Līdumnieku pag.) sadalei. Šis
īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Persona lūdza
sadalīt zemes vienību 12,2 ha platībā divās zemes vienībās
ar platību 6,5 ha un 5,7 ha. Katrai jaunizveidotajai zemes
vienībai būs jauns kadastra apzīmējums, tiks noteikts lietošanas
mērķis: 6,5 ha – 0201 (mežsaimniecība), 5,7 ha – 0101
(lauksaimniecība). Jaunizveidotās zemes vienības tiks reģistrētas nekustamā īpašuma „Līčupe” sastāvā.
* Atļauts apvienot vienā zemes vienībā 11,37 ha platībā
kopumā 6 zemes vienības (platība 0,5 ha – 3,96 ha) un to
reģistrēt nek. īp. „Eglaine” (Pušmucovas pag.) sastāvā.
* Atļauts apvienot vienā zemes vienībā 6,16 ha platībā
kopumā 3 zemes vienības (platība 0,96 ha – 4 ha) un to reģistrēt nek. īp. „Sili” (Pušmucovas pag.) sastāvā.
* Apstiprināts zemes ierīcības projekts nek. īp.
„Krodzinieki” (Pušmucovas pag.) sadalīšanai. Izveidotajiem
nek. īp. apstiprināts zemes lietošanas mērķis: „Krodzinieki”
11 ha – 0101 (lauksaimniecība), „Lurkāni” 7,1 ha – 0201
(mežsaimniecība).

Pašvaldībai piekritīgu zemes vienību
apvienošana, noma u.c.
* Lai veicinātu efektīvāku pašvaldībai piekritīgu zemju
izmantošanu un ievērotu sabiedrības intereses, novada dome
secina, ka iespējams apvienot pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības. Sēdē tika nolemts apvienot vienā zemes vienībā
3,9 ha platībā trīs zemes vienības Zvirgzdenes pagastā (to
platība bija 1 ha, 1,1 ha un 1,8 ha).
* Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājai ar 01.06.2020. nomā
piešķirta lauksaimniecībā izmantojama zemes vienība 1,09
ha platībā Zvirgzdenes pagastā – bez apbūves tiesībām uz
sešiem gadiem, bet ar izpirkuma tiesībām (tas iespējams, ja
vismaz 4 gadus persona nomājusi īpašumu). Šim zemes gabalam savulaik tika noteikta vērtība, lai to atsavinātu, bet
pretendents atteicās izpirkt. Tagad tika noteikta nomas maksa – 48,50 eiro gadā (bez PVN). *
* Uzņēmumam no Ludzas ar 01.06.2020. nomā bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem piešķirtas sešas lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības (0,66 ha – 7,4 ha), nosakot nomas maksu (atkarībā no zemes platības: 33,00 € –
425,50 € bez PVN gadā). *
* Nolemts pagarināt Blontu pag. iedzīvotājam zemes nomas līgumu, nosakot termiņu no 01.06.2020. līdz
31.05.2032.. Pašvaldība iznomā 4,9 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, nomas maksa gadā – 288 € (bez PVN)
jeb 24 € mēnesī. *
* Izsolē nolemts nodot zemes nomas tiesības attiecībā uz
pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes vienību Zvirgzdenes pag. 4,6 ha platībā. Sēdē apstiprināti Izsoles noteikumi
(paziņojums publicēts pašvaldības mājaslapā).
* Visiem nomniekiem par katru zemes vienību jākompensē
pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa 80 eiro. Nomas maksa gadā noteikta saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “Dzieti”) vērtējumu. Nomas līgums jāparaksta mēneša laikā.
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Saistošie noteikumi Nr. 14
Apstiprināti ar Ciblas novada domes
30.04.2020. sēdes lēmumu NR.7
(protokols Nr.7, 3.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2019. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par pašvaldības pabalstiem
Ciblas novadā”
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2019.
gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”:
1. Papildināt noteikumus ar 23.8. apakšpunktu un
izteikt to šādā redakcijā:
“23.8. pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai – 130 euro apmērā.”

Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi
Ciblas novada domes 2019. gada 27. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā””
projekta paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu. Noteikumi nepieciešami, lai grozītu Ciblas novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku
finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz
Ciblas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmērus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtī-bu ģimenēm
(personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību,
kā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus, kā
arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
Saistošie noteikumi paredz izmaiņas pabalstu veidos.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu. Plānotās izmaiņas pašvaldības domes
budžetu būtiski neietekmē. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība veidot jaunas darba vietas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Jaunas
institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts Ciblas
novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Pamatskolas izglītību ieguvuši 18 jaunieši
Ciblas novada vispārizglītojošajās
skolās notikuši 9. klašu izlaidumi.
Šogad, tos organizējot, nācās ievērot
epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Līdz ar to sarīkojumā bija ierobežots

Ciblas vidusskolas 9. klasi
absolvēja 10 skolēni:
Sanda Augustova,
Artis Černihovičs,
Dženeta Gucāne,
Sandris Rivčs,
Osvalds Savickis,
Tomass Savickis,

dalībnieku skaits. Piemēram, Ciblas
vidusskolas 9. klašu pasākumā piedalījās tikai skolēni, klases audzinātāji,
skolas vadība un pagasta pārvaldes un
novada domes vadītājs.

Ilvis Sidorāns,
Ilvars Kristiāns Siliņš,
Veronika Trona,
Dzintars Varlamovs.
Klases audzinātāja – Sarmīte Streļča.
Absolventus sveica arī bijušās klases
audzinātājas Anita Astiča un Dzintra
Toporkova (fotogrāfijā).
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Ciblas vidusskolā –
9 absolventi
Ciblas vidusskolas 9 absolventiem
svinīga atvadīšanās no skolas tiks organizēta tikai jūlija beigās, kad Izglītības
un zinātnes ministrija varēs izsniegt
Centralizēto eksāmenu sertifikātus.
Ciblas vidusskolas absolventi:
Endija Donska,
Diāna Jegorova,
Andis Rimicāns,
Leons Rivčs,
Rolands Romanovskis,
Edgars Ruško,
Vineta Zaiceva,
Alīna Žagņevska,
Lauris Žubulis.
Klases audzinātāja – Alla Kalvīte.
Lai saņemtu atestātu par vispārējo
vidējo izglītību, skolēnam jākārto trīs
obligātie centralizētie eksāmeni: vienas
svešvalodas (pēc izvēles) CE; latviešu
valodas CE; matemātikas CE. Ceturtais,
izvēles eksāmens nebija obligāts.
Izglītojamais pēc izvēles, ja nepieciešams iestājai augstskolā, var kārtot arī
ceturto vai vairākus centralizētos/
necentralizētos/skolas veidotos eksāmenus.
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 – t. 26439768.

Pušmucovas pamatskolu
absolvēja 8 skolēni:
Amanda Daukste,
Radions Goļikovs,
Andrejs Kuznecovs,
Raivo Lazovskis,

Adrians Paurāns,
Salvis Poikāns,
Diāna Sidļaruka,
Rinalds Žukovskis.
Klases audzinātāja – Aija Katkeviča.
Foto pie skolas, ar vecākiem.

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.

6. lappuse
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Kļūsti par robežsargu!

Sakarā ar Covid-19 izplatību ierobežojošiem pasākumiem,
šogad Valsts robežsardzes koledža durvis visiem interesentiem vēra virtuāli.
Tas nozīme, ka paliekot mājās varēja piedalīties Atvērto
durvju dienā un ar to saistītajās aktivitātēs. Varēja doties
virtuālajā ekskursijā pa Valsts robežsardzes koledžu kopā ar
Valsts robežsardzes koledžas kadetiem, kuri iepazīstināja
interesentus ar galveno par un ap mācībām mūsu mācību
iestādē, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem svarīgiem jautājumiem.
Jaunais Atvērto durvju dienas formāts uzrunāja lielu auditoriju, līdz ar ko pašlaik Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā ”Virtuālā Atvērto durvju diena Valsts robežsardzes koledžā” (http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?a=5)
un mūsu Facebook kontā ikvienam ir pieejami Atvērto durvju dienas materiāli un atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem.
Kļūsti par robežsargu!
Dokumentu iesniegšana no š.g. 1.jūnija līdz 14.augustam.
Tiksimies Valsts robežsardzes koledžā!
Vairāk informācijas par uzņemšanu:
http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=70

Iespēja iegūt būvniecības nozares
profesijas Ludzā
Jau piecus gadus, no 2015.
gada janvāra, Ludzā darbojas
Daugavpils Būvniecības tehnikuma (DBT) filiāle, kas dod
iespēju iegūt profesionālo izglītību būvniecības jomā, nebraucot prom no dzimtās pilsētas.
Piecu gadu laikā izglītības
filiāli ir absolvējuši 166 audzēkņi, kas ir ieguvuši apdares darbu
tehniķa, apdares darbu strādnieka, krāšņu podnieka, sausās
būves montētāja un inženierkomunikāciju montētāja profesiju.
Būvniecības nozares profesijas ir vienas no pieprasītākajām valstī, bet diemžēl ir vērojams speciālistu trūkums, tāpēc
izvēloties profesiju, ko apgūt pēc pamatizglītības vai vidējās
izglītības, droši var dot priekšroku būvniecības jomai.
Apgūstot profesiju, ļoti svarīgas ir praktiskās iemaņas,
kuras DBT piedāvā apgūt arī darba vidē balstītās mācībās
(DVB). Tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar daudziem uzņēmumiem, kas piedāvā prakses iespējas.
Daugavpils Būvniecības tehnikums Ludzā nākamajā mācību gadā piedāvā apgūt divas specialitātes, pēc pamatizglītības: namu apsaimniekošanas meistars, pēc vidējās izglītības:
inženierkomunikāciju tehniķis.
Dokumentus klātienē pieņem no 15. jūnija līdz 14. augustam P.Miglinīka ielā 34a, Ludzā, tālr. 28745033.
https://www.dbt.lv/lv/Uznemsana/
IPĪV “Ludza” vadītāja A. BARTULĀNE
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ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!
“BILŽU BIROJS” aicina nedaudz "izkrāsot" savu ikdienu, piedaloties
akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”
un kļūstot par mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2020”
neklātienes dalībnieku.
Ņemsim rokās ne tikai grābekļus un lāpstas, bet arī otas un krāsu
bundžas un radoši atjaunosim un mākslinieciskosim savas pastkastītes! Pastkastītes mākslinieciskošanai var izmantot jebkādus materiālus un tehnisko izpildījumu – gleznošanu, kalšanu, kokgrebumu
veidošanu, šūšanu, klūgu pīšanu, kolāžu veidošanu, ploterēšanu,
datorsalikumu izmantošanu vai pat pavisam jaunu autortehniku.
Ideju par pastkastīšu mākslinieciskošanu, domājot par vēstuļu sūtīšanas un saņemšanas burvību, festivāla “BILDES” dalībnieki (mūziķi,
mākslinieki, fotogrāfi, žurnālisti u.c., kā arī viņu bērni) īstenoja pērn,
kad piešķīra tām jaunu, neierastu veidolu.
Lai piedalītos akcijā, mākslinieciskojuma autors vai tā pārstāvis ar
īpašnieka piekrišanu pastkastīti nofotografē labā kvalitātē (divas
fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra – reālajā vidē) un līdz 2020. gada
10. septembrim nosūta uz e-pastu pastkastites@bildes.lv, vēstulē
norādot darba autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu pastkastītes
atrašanās vietas adresi, darba nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes mākslinieciskošanas ideju.
Mākslas darbu autori aicināti publicēt savas apgleznotās pastkastītes un to tapšanas gaitu foto un video formātā sociālajos tīklos
Facebook, Instagram, Draugiem.lv izmantojot tēmturus
#Pastkastites un #paliecmājās un pievienojot/ietagojot
@FestivalsBildes, lai “BILŽU BIROJS” varētu sekot līdzi un dalīties ar
šiem ierakstiem savos sociālajos tīklos.
Akcijas laikā un pēc tās noslēguma “BILŽU BIROJS” apkopos iesūtīto
darbu fotogrāfijas. Interesantākie darbi tiks publicēti festivāla
“BILDES” virtuālajā galerijā mājaslapā www.bildes.lv un festivāla
sociālajos tīklos. Festivāla “BILDES” mākslinieku žūrija izvērtēs iesūtītos darbus. Interesantāko iesūtīto darbu autori saņems “BILŽU
BIROJA” pateicības rakstus – apliecinājumu par “BILŽU” neklātienes
dalībnieka statusu. Ne mazāk kā 10 žūrijas izvēlētu darbu autoriem
tiks piešķirtas veicināšanas balvas.
Nolikums un cita informācija par akciju “BILŽU” mājaslapā –
www.bildes.lv. Jautājumu gadījumā droši zvaniet (tālr.: 29282866 Tija) vai rakstiet (e-pasts: bildes@bildes.lv).

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Sveicināti novadnieki, draugi, ciemiņi, ceļot gribētāji!
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Kapsētās izgriezti bīstamie koki

Šis laiks ir mazinājis burzmu, kņadu, steigu, pieklusinājis, bet
licis ieskatītie dziļāk, vērīgāk un tuvāk. Kāds pamanīs ko neievērotu pavisam tuvu, kāds gribēs atgriezties jaunības, bērnības
takās un varbūt pat ieskatīties vēl tālākā pagātnē. Tādēļ aktualizēsim informāciju par tūrisma iespējām, kultūrvēsturiskām vietām
un vērtībām Ciblas novadā. Ieskatieties vērīgāk - mums ir ko
iepazīt un ir, ar ko lepoties!
Informācija Ciblas novada pašvaldības mājaslapā tiek ievietota
pakāpeniski pa pagastiem, aptverot visu novadu.
No Jums gaidīšu atsaucību, ierosināmus un jaunatklājumus!
Rakstiet: mieziteinara@gmail.com
Ināra Miezīte, tūrisma organizatore

Septembrī „atgriezīsies”
veselību veicināšanas projekts
Ciblas novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu veselības veicināšanas projekta 2. kārtai.
No 2017. gada jūlija līdz 2019. gada beigām mūsu pašvaldībā tika realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts
Nr.9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā”. Ikvienam bija iespēja iesaistīties dažādās
sportiskās aktivitātēs, piemēram, bija organizēta peldēšana
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem, vingrošanas, nūjošanas, kā arī Veselības dienas ar
lekcijām un stafetēm. Bija arī ekskursijas senioriem ar dažādām fizioterapeitiskām aktivitātēm. Bija tematiskas mediķu
lekcijas. Šīs aktivitātes bija pieejamas bez maksas un notika
visos pagastos.
Plānots, ka veselības veicināšanas projekta 2. kārta varētu
sākties šī gada septembrī.
Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus un ierosinājumus, rakstot marite.romanovska@ciblasnovads.lv vai zvanot
65700844!
Mārīte Romanovska,
Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas novada kapsētās maijā izzāģēti vairāki desmiti koku, kas saauguši lieli un kļuvuši bīstami.
Arī šogad bīstamo koku novākšanas darbus kapsētās veica
uzņēmums no Aglonas – SIA „Spero SK”. Par 78 koku nozāģēšanu uzņēmumam samaksāti 7550.4 eiro. Tātad viena
koka zāģēšanas izmaksas – ap 100 eiro. SIA „Spero SK”
nodrošināja tikai zāģēšanu. Vecie koki ir resni un smagi,
tāpēc tos zāģēja pa 40 – 100 cm posmiem un laida lejā.
Koksnes savākšanu organizēja pašvaldības komunālais
dienests. Kapsētu teritoriju sakopšanu pēc bīstamo koku
nozāģēšanas veica bezdarbnieki, kas iesaistīti nodarbinātības
pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Kapsētās ir daudz vecu koku, kas iestādīti pirms daudziem
gadu desmitiem vai paši ieauguši. Diemžēl cilvēki, stādot
koku, emociju ietekmē neapzinās, kā koks augot ietekmēs
vidi sev apkārt. Šādas nepārdomātas rīcības sekas redzam arī
mūsu kapsētās. Šie savulaik nepārdomāti stādītie vai savvaļā
augušie koki nopietni apdraud ne tikai uzstādītos pieminekļus, bet pat kapsētas apmeklētāju drošību.
FOTO: Skradeļu kapsēta Blontu pagastā. Te ir daudz bīstamu koku, šogad nozāģēta tikai daļa. Darbi būs jāturpina nākamajos gados.

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāsakopj tās
Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas
sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot savā īpašumā vai
valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas
sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu
kopšanas darbus – novākt kokus, koku un krūmu atvases,
kas traucē ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts ieskalojumus,
sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus, kā arī aizbērt dzīvnieku alas,
atbrīvot drenu iztekas, drenu akas nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti, labot atklātos bojājumus, tostarp atjaunot meliorācijas sistēmas konstruktīvos
elementus, kur tas nepieciešams, un veikt citus nepieciešamos darbus. Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir uzskaitīti Ministru kabineta 2010. gada 3.
augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
Meliorācijas sistēmu apsekošana ir jāveic vismaz divas

reizes gadā pēc pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma
beigām.
Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un
kopšanu, ZM aicina vērsties pie sertificēta meliorācijas speciālista, kas ir maksas pakalpojums. Latvijas Melioratoru
biedrības sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu saraksts ir pieejams šīs biedrības mājaslapā.
ZM atgādina, ka nokrišņu daudzums Latvijā vidēji pārsniedz iztvaikošanu un zemes reljefs Latvijā ir salīdzinoši
līdzens, līdz ar to, lai nodrošinātu lauksaimniecības un meža
zemju efektīvu izmantošanu, ir jānodrošina optimāls mitruma režīms augsnēs. To vislabāk iespējams panākt ar meliorāciju.
Meliorācija Latvijā ir nepieciešama, lai optimāli apsaimniekotu lauksaimniecības un meža zemes.
Meliorētās zemēs tiek novērsti vai samazināti plūdu riski.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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KAPUSVĒTKI 2020

Gaismas ceļš 1836

BLONTU pagastā:
Skradeļu k. –
21. jūnijā plkst. 13:00.

Sagaidot 2020. gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836
ceļu, kas vijas pa Latvijas
(pie)robežu, tiek nestas Gaismas
lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
1836 Gaismas ceļš uzsākās 16. jūnijā
Krāslavā. Ceļā devās
divas skrējēju komandas – Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis,
lai katrs pa savu pusi
apmīļotu Latviju, nesot Gaismu un 20.
jūnija novakarē tiktos Kolkas ragā.
Apvienojoties fondam
1836, Stirnubuks.lv komandām, Dina un gudrākiem. Arī šī brīža Latvijas un
m Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja pasaules situācija, visus cilvēkus ir
apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa ievedusi grūtā laikā ar daudziem izaiturētāju komandām, skrējiena dalībcinājumiem. Lai neapjuktu to priekšā,
nieki mainās aptuveni ik pa 20 km,
mēs izvēlamies vairot Gaismu sevī,
nododot lāpu viens otram, nodrošinot ļaujot iemirdzēties skaistajam mums
Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu.
apkārt.
Skrējiens notiek pa 1836 ceļu, ceļu,
Veidojot Gaismas un mīlestības ceļu,
kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās mēs izstarosim sirsnīgu pateicību mūsimtgadē.
su tautai, mūsu Latvijai, mūsu planē1836 ceļš simbolizē ceļu uz brīvību.
tai. Mēs izstarosim ticību un cerību!
To trīs gadu garumā, sākot ar 2016.
FOTO: Gaismas ceļš 1836
gadu, veidoja gājēji – brīvprātīgie, kas
Ciblas novadā
devās ekspedīcijās pa Latvijas pieroPlašāka informācija –
bežu meklējot, atklājot, ieraugot kathttp://1836.lv/gaismas-cels/
ras vietas unikalitāti tās dabā,
vēsturē un cilvēkos, lai galu
galā to visu
apvienotu vienā, nedalāmā
Ceļā, ļaujot
lepoties par
savu Tautu,
Zemi un Valsti.
Lai arī ceļš uz
brīvību izklausās viegls un
gaišs, tas vienmēr piedāvā
1836 Gaismas ceļš trešdien, 17. jūnijā, plkst. 4:08.
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nonāca Ciblā, kur pie pagasta pārvaldes
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stafetes
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kļūt viedākiem

CIBLAS un LĪDUMNIEKU
pagasta kapsētās:
Kurjanovas k. – 4. jūlijā pl. 12:00,
Vjarumu k. – 11. jūlijā pl. 12:00,
Ciblas k. – 18. jūlijā pl. 14:00,
Aizpūres k. – 22. augustā pl. 12:00
PUŠMUCOVAS pagastā:
Pušmucovas k. –
25. jūlijā, pl. 12:00
ZVIRGZDENES pagasta kapsētās:
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.
Ražanovas k. – 18. jūlijā pl. 12:00.
Vasarānu k. – 18. jūlijā pl. 12.00.
Lītaunīku k. – 25. jūlijā pl. 15.00.

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.

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
(pārtraukums 12:00-12:30)
Tālrunis: 29613699.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Informācijai: www.latvija.lv/
pakalpojumucentri

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

