CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene
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Piesaki savu bizne- 4
sa ideju līdz
31.jūlijam!
Aicinām mācīties
Ciblas novada
skolās!
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Demogrāfiskā
situācija - nelabvēlīga
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Pirmsskolas iestāžu aktivitātes
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Bērnības svētki –
8. augustā
pl. 10.00
Blontu TN.
Uz tiem aicināti
četrgadnieki – bērni,
kas dzimuši 2016.
gadā (deklarētā
dzīvesvieta ir
Ciblas novadā).
Par aktivitātēm
gādās apvienība
„Pigori.lv”.

Svētdien, 19. jūlijā, Pušmucovā notika
Rikšotāju zirgu sacensības „Ciblas novada kauss 2020”. Bija vērojama ļoti liela
interese par šo skaisto pasākumu – bija
gan vairāk sportistu, gan vairāk skatītāju
kā iepriekšējos gadus.
Uz starta izgāja kopumā 23 rikšotāji.
Tos vadīja pieredzējuši un arī gados jauni
braucēji no dažādiem Latvijas novadiem
– kopumā 11 sportisti. Daži piedalījās
vairākos braucienos – ar 2 vai pat 3 zirgiem. Konkurence bija visai sīva. Notika
7 braucieni. Pieci rezultatīvākie braucēji
iekļuva finālā. Un šoreiz par godalgām

sacentās tikai sieviešu vadīti strauji rumaki.
Finālā piedalījās: Sandra Soikāne no
Ciblas novada, Evelīna Koleda no Krāslavas novada; Inese Berga no Gulbenes
novada; Tatjana Avdejonoka no Dagdas
novada; Rudīte Zelča no Viļakas novada.
Godalgas saņēma: par 3. vietu – Tatjana ar Leopardas (laika rezultāts 2.28.15); par 2. vietu – Evelīna ar Delot
Tooma (laika rezultāts - 2.27.86); par 1.
vietu – Sandra ar Victory Boy T.G (laika
rezultāts - 2.26.84).
(Nobeigums 8. lpp.)

Pilngadības svētki – 21. augustā Pušmucovas Tautas namā.
Uz svētkiem aicināti jaunieši, kam šogad aprit 18,
no visiem Ciblas novada pagastiem (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai).
Svinības sāksies plkst. 18.00, turpināsies
līdz pl. 24.00 ar DJ Normunda disko balli.
Bērnības un Pilngadības svētki tiek rīkoti, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas noteikti sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību.
Pasākumi tiks filmēti un fotografēti publicitātes nodrošināšanai.
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SIA LLKC Ludzas birojs
organizē pieredzes apmaiņas braucienu
uz Alūksnes novadu šī gada 6. augustā.
Brauciena tēma: Lauksaimniecības produkcijas
pievienotās vērtības radīšana.
Dalībniekam ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā
(LAD klients, īpašumtiesības, radniecība, nomas līgumi utt.).
Dalības maksa: 20,00 EUR + PVN.
Pieteikšanās obligāta (ierobežots dalībnieku skaits).
Pieteikšanās: tālr. 26106121 vai
e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Programma publicēta internetā.

Zivis ezerā – par pašvaldības budžeta līdzekļiem
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Notikusi plānota pārbaude
Ciblas novada pašvaldības VPVKAC
Ciblas novada pašvaldībā 6. jūlijā ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko
pakalpojumu departamenta pārstāvji Sandra Režā un Renārs
Felcis, lai veiktu Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) plānoto pārbaudi.
VPVKAC darbojas Blontos, domes administratīvajā ēkā,
kopš 2015. gada 1. oktobra. Šo gandrīz piecu gadu laikā ir
pieaudzis centra sniegto pakalpojumu apjoms. Konsultācijas
un e-pakalpojumus var saņemt no lielākajām valsts institūcijām.
Plānotās pārbaudes laikā VARAM speciālisti konstatēja
neatbilstību – uz printera un datora nebija atbilstošu pamatlīdzekļu uzskaites numuru. Ciblas novada pašvaldībai tika
dotas dažas norādes par informācijas ievietošanu pašvaldības
tīmekļlapā, ieteikts konsultēt apmeklētājus un potenciālos
klientus par e-adresi un īpašā tīmekļvietnē reģistrēt zvanus
par VPVKAC groza pakalpojumiem.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi
Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
 Valsts ieņēmumu dienests,
 Lauksaimniecības datu centrs.

Ciblas novada pašvaldība, izmantojot par zivju licenču
piešķiršanu iekrātos naudas līdzekļus, ir atražojusi zivju resursu Kurjanovas ezerā – tajā ielaisti 10 000 vienvasaras
līdaku mazuļu. Kopējā summa, kas izlietota šim mērķim –
3097,50 EUR.
Līdaku mazuļi Kurjnanovas ezerā tika ielaisti šī gada
9. jūlijā. Ielaišanas brīdī piedalījās: zivju audzētavas „Rūja”
pārstāvis, Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās
vides pārvaldes vecākais inspektors un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārais inspektors, kā arī pašvaldības pārstāvis.
Pašvaldība jau vairākus gadus pēc kārtas veic zivju mazuļu
ielaišanu dažādo novada ezeros. Ir ielaisti gan līdaku, gan
zandartu mazuļi Lielajā Ludzas ezera, Kurjanovas ezerā un
Zvirgzdenes ezerā. Gan Lielajam Ludzas ezeram, gan Kurjanovas ezeram ir izstrādāts ezeru apsaimniekošanas plāns, kas
nosaka un atļauj veikt zivju resursu atjaunošanu, izmantojot
arī valsts finansējumu.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu
e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
 Lauku atbalsta dienests (LAD);
 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA);
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);
 Uzņēmumu reģistrs (UR);
 Valsts darba inspekcija (VDI);
 Valsts zemes dienests (VZD);
 Valsts un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
(VDEĀVK);
 Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).
Plašāka informācija par VPVKAC –
Ciblas novada pašvaldības mājaslapā:
https://ciblasnovads.lv/pasvaldiba/klientu-apkalposanascentrs
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja
Latvijas iedzīvotājiem un
uzņēmējiem ir iespēja izmantot
mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai
ar valsts iestādēm, proti,
e-adresi, kas pieejama valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
Izveidojot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no
valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa
pastu uz deklarēto adresi.
E-adresi izveidot ir iespējams, spiežot uz ikonas.
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Domes sēdē lemtais
29. jūnijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā
tika skatīti 9 jautājumi.
Apstiprināts pašvaldības
finanšu pārskats
Noklausoties galvenās grāmatvedes
Intas Piragas ziņojumu par Ciblas novada pašvaldības 2019. gada pārskatu,
deputāti nolēma apstiprināt šo finanšu
dokumentu, kas sagatavots atbilstoši
Ministru kabineta prasībām, nodots
termiņā – š. g. 7. maijā, guvis pozitīvu
zvērināta revidenta atzinumu.
Domes sēdē tika nolemts apstiprināt
Ciblas novada pašvaldības bilanci uz
2019. gada 31. decembri:
1) ar aktīviem – EUR 7 856 780,
2) pašu kapitālu – EUR 7 009 688,
3) uzkrājumiem – EUR 121 482,
4) saistībām – EUR 635 610.
Apstiprināta arī 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde.

Apstiprināts pašvaldības
publiskais pārskats
Sēdē tika nolemts apstiprināt Ciblas
novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu. Ekonomiste Zinaīda Pavlova sēdē skaidroja, ka saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībā” un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem pašvaldībai katru gadu jāsagatavo publiskais
pārskats un tam jābūt publiski pieejamam. Tas tiek publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā un pašvaldības mājaslapā.
Publiskajā pārskatā iekļauta gan vispārīgā informācija par pašvaldību, gan
arī konkrēti fakti, dati, informācija par
paveikto 2019. gadā.
Z. Pavlova deputātu informēšanai par
pārskata saturu bija sagatavojusi 10
tēzes.
1) Vispārīgā informācija: Ciblas novada teritorijas kopējā platība ir 510
km2, un tas sastāv no 5 pagastiem.
2) Iedzīvotāji: uz 2019. gada 1. janvāri novadā bija 2667 iedzīvotāji
(salīdzinot ar novada izveidošanas gadu
– 2009. – iedzīvotāju skaits sarucis par
621). Demogrāfiskā situācija negatīva
visus aizvadītos 10 gadus.
3) Ekonomika: reģistrēti 203 aktīvie
uzņēmumi, visvairāk – zemnieku saimniecības.
4) Izglītības iestādes: 3 skolas un 2
pirmsskolas izglītības iestādes. Audzēkņu skaits tajās sarūk, izņemot Blontu

PII. Izglītošanas līmenis Latvijas mērogā ir samērā augsts. Izglītības programmas, projekti, materiālā bāze – viss tiek
nodrošināts.
5) Kultūra: darbojas 6 bibliotēkas.
Lietotāju kopskaits – 784, apmeklējumu
skaits – 12123, pasākumu skaits – 51,
izstāžu skaits – 204.
Tautas namos 2019. gadā bija 136
dažādas norises, apmeklētāju skaits –
4535. Darbojas 13 amatiermākslas kolektīvi, kopā 118 dalībnieki.
6) Sociālais dienests. Paralēli štata
darbiniekiem sociālajā darbā iesaistīts
41 asistents un 23 aprūpētāji mājās.
7 iedzīvotāji atrodas pansionātos. Trūcīgo personu skaits – 431, maznodrošinātie – 134. Sociālie un pašvaldības pabalsti 2019. gadā tika izmaksāti 672
personām, kopsumma – 96 559 eiro.
Bāriņtiesā reģistrētas 11 riska ģimenes, kurās dzīvo 24 bērni. Aizbildniecībā ir 9, audžuģimenēs – 5 bērni.
7) Nekustamais īpašums: Zemesgrāmatā pašvaldībai ierakstīti 362,9 ha
zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums 2019. gadā – 5 706 987 eiro.
8) Finanses: ieņēmumi – 3775734
eiro, izdevumi – 2990060 eiro.
9) Investīciju piesaiste: realizācijas
procesā 2019. gadā bija 7 projekti.
10) Komunikācija ar sabiedrību tiek
īstenota, izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu „Ciblas Novada Ziņas”,
publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā, gatavojot ziņu raidījumus Latgales Radio u.c..

Atkārtoti izsludināts
biznesa ideju konkurss
Šopavasar pašvaldība izsludināja
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu, nosakot projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 30. maijam.
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informēja deputātus, ka ir
sagatavotas izmaiņas konkursa nolikumā un ka nepieciešams atkārtoti izsludināt biznesa ideju konkursu, nosakot
projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 31. jūlijam un projektu realizēšanas termiņu – no 2020. gada 3. augusta līdz 2020. gada 30. novembrim. Deputāti atbalstīja šo ierosinājumu. Grozījumi nolikumā veikti, nosakot, ka:
* konkursa īstenošanai finansējums
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tiek piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar
Ciblas novada pašvaldības ikgadējo
budžetu;
* pieteikumu iesniegšanas termiņu
pašvaldības dome nosaka ik gadu ar
domes lēmumu;
* nav atbalstāma primārā lauksaimniecība un lauksaimniecisko kultūru/
dzīvnieku audzēšana;
* atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas
termiņš tiek noteikts ar domes lēmumu.
Līdz šim nolikums tika apstiprināts
katru gadu. Tagad būs vienots nolikums, un, izsludinot konkursu, domes
sēdē tiks apstiprināti tikai tā termiņi.

Dažādi zemes jautājumi
Domes sēdē tika apstiprināti 25. jūnijā
notikušās izsoles rezultāti. Četri pretendenti bija pieteikušies pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas zemes vienības
Zvirgzdenes pagastā 4,6 ha platībā nomas tiesību izsolei. Tā iznomāta privātpersonai S. V. uz 6 gadiem, nosakot
633 eiro lielu zemes nomas maksu gadā
(sākumcena izsolē bija 273,10 eiro).
Apmierināts privātpersonas I. S. lūgums atļaut atdalīt no nek.īp. „Sedliņi” (Blontu pag.) zemes vienību 2 ha
platībā un izveidot jaunu īpašumu, kam
piešķirts nosaukums „Dzirnavu strautiņi” un noteikts zemes lietošanas mērķis
(lauksaimniecība).
Izskatīti un atbalstīti divi SIA
„Austrumu mērnieks” iesniegumi par
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu:
* Viens zemes ierīcības projekts paredz nek.īp. „Zandarti” (Zvirgzdenes
pag.) sadalīšanu 4 nekustamajos īpašumos „Zandarti” – 3,08 ha, „Zandarti 2”
– 2,02 ha, „Zandarti 3” – 2,33 ha,
„Zandarti 4” – 2,02 ha. Visiem noteikts
zemes lietošanas mērķis – „Lauku zemes” (lauksaimniecība).
* Otrs zemes ierīcības projekts paredz
nek. īp. „Stirnas” robežu un platības
grozīšanu: 8,3 ha platībā noteikts zemes
lietošanas
mērķis
„Lauku
zemes” (lauksaimniecība), 61,1 ha – Meža zemes (mežsaimniecība).

Domes priekšsēdētāja atvaļinājums
Domes sēdē tika nolemts piešķirt ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu pašvaldības domes priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim no 2020. gada
13. līdz 26. jūlijam un no š.g. 3. līdz 25.
augustam (ieskaitot). Tika uzdots domes priekšsēdētāja vietniecei Inesei
Birskai pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus viņa atvaļinājuma laikā.

4. lappuse

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Atkārtoti izsludināts
Biznesa ideju konkurss!
Pieteikumus ir iespējams iesniegt
līdz 2020. gada 31. jūlijam.
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„Olūti” ar jāņubērniem ielīgoja
Nūraugu pļavās

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.
Konkursa mērķa īstenošanai pašvaldība piešķir
1500 euro atbalstu fizisku un juridisku personu biznesa
idejām, kas paredz:
 jaunu darba vietu radīšanu;
 jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
 atbalstu biznesa projektiem, kuriem jau piesaistīts vai
tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm;
 jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā
Informējam, ka
PIETEIKTIES UZ ATBALSTU NEVAR šādās jomās:
 darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu;
 operācijas ar nekustamo īpašumu;
 azartspēles un derības;
 ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai
vairumtirdzniecība;
 tabakas ražošana un tirdzniecība;
 alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
 primārā lauksaimniecība un lauksaimniecisko kultūru/
dzīvnieku audzēšana.
Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites
un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta
uzskaites sistēmas izmantošanu, tās saturu un uzturēšanas
kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana ir obligāta no 2019.gada 1.jūlija.
Plašāka informācija un Pieteikuma anketas pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv)

Esam nosvinējuši skaistākos svētkus – Jāņus!
Saglabājot senas tautas tradīcijas, saulgriežu dienā jau otru
gadu Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” kopā ar
visiem jāņubērniem, kas piepulcējās klāt, devās uz skaistāko
vietu Pušmucovas pagastā – uz Nūraugu kalnu, lai paņemtu
no pļavām spēku un enerģiju, savāktu ārstnieciskās tējas,
izdziedātu kopā līgo dziesmas un sapītu sev skaistos trejdeviņu ziedu vainagus no populārākajām jāņuzālēm.
Vainagos tika iepītas madaras, pīpenes, ķimenes, āboliņš,
jānīši, pelašķi, asinszāle, pētrepogas, vībotnes, dzirkstelītes,
amoliņš u.c. Šajā Zāļu dienā visiem augiem piemīt īpašs
spēks, tāpēc savāktās jāņuzāles nes auglību un svētību, nodrošina veselību un labklājību. Gandrīz katrs jāņubērns atrada savu jāņuzāli, ko labi pazīst, un prata pārējiem pastāstīt
par šo augu un viņa ārstnieciskajām īpašībām.
Pēc labi padarīta darba koku paēnā visi kopā arī atpūtāmies. „Olūtu” vadītāja Ināra uzsāka līgo dziesmu, Ilga izstāstīja sen piemirstu teiku par Nūraugiem, puiši stāstīja
anekdotes, bet bērni – tie ir ņiprāki – paspēja vēl paskriet
pļavās un salasīt meža zemenes.
Lai uzkrātā enerģija no dabas dod spēku visa gada garumā!
Inta DOMARKA,
Pušmucovas TN vadītāja

Īstenots Zivju fonda projekts
Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir īstenots Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros apstiprinātais projekts Nr.3.37 „Lielā
Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”.
Ir ielaisti 10 000 vienvasaras
līdakas mazuļi par kopējo summu
3085,50 EUR, no tās 2746,10 EUR

ir Zivju fonda finansējums.
Līdaku mazuļi tika ielaisti šī gada
9. jūlijā Lielajā Ludzas ezerā.
Ielaišanas brīdī piedalījās: zivju
audzētavas pārstāvis, Valsts vides
dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors un Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) Ziemeļlatgales
pārvaldes veterinārais inspektors,
kā arī pašvaldības pārstāvis.
Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA
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Ciblas bibliotēka gaida Bērnu žūrijas lasītājus!
Ciblas bibliotēka aicina bērnus, jauniešus un
vecākus piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Lasīšanas veicināšanas programmā
"Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā 2020."
Programmu vada LNB Bērnu literatūras centrs.
Dodies uz savu bibliotēku, apskati plakātu "Lasi
un vērtē," izvēlies grāmatu, izlasi to, pieraksti,
kas tev patika. Kopā jāizlasa sešas grāmatas no
plakātā redzamajām un jāaizpilda anketa. Noslēgumā visus dalībniekus gaida pasākums ar pārsteiguma balviņu.
Rita TRUKŠĀNE,
Ciblas bibliotēkas vadītāja

Ciblas vidusskolas absolventiem – LPR Pateicības raksti
Latgales plānošanas reģions (LPR)
sadarbībā ar pašvaldībām turpina
aizsākto tradīciju – labāko absolventu
godināšanu.
Arī šogad tiks pasniegti pateicības
raksti absolventiem. LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,
novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un
laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos
un ar to popularizētu Latgali, izteicis
pateicību 66 reģiona profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu, ģimnāziju
un koledžu absolventiem.
LPR Pateicības raksts par labām un
teicamām sekmēm mācībās un aktīvu
dalību skolas un novada sabiedriskajā
dzīvē piešķirti arī Ciblas vidusskolas
absolventiem Andim Rimicānam un
Rolandam Romanovskim.

5. lappuse

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.
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.

Andis Rimicāns saņem
Simtgades stipendiju

Nopelnīta galvenā balva fizikas eksperimentu konkursā!
Mācību gada nogalē FIZMIX portālā
tika izsludināts konkurss 8.-12. kl. skolēniem. Konkursa uzdevums bija uzņemt video vai fotogrāfija par kādu no
piedāvātajām fizikas tēmām, un paradīt,
kur ikdienā sastopamies ar fizikas likumiem, procesiem un parādībām:
gaisma - laušana, atstarošanās, lēcas,
spoguļi u.c.;
silums - dažādi siltumprocesi, kušanas, iztvaikošanas, kristalizācija u.c.;
spēki - Arhimēda spēks, berzes spēks,
elastības spēks u.c.;
energoefektivitāte – kā gudri un videi
draudzīgi tērēt elektroenerģiju.
Saņemtos darbus vērtēja organizētāja
izveidota žūrija, kurā bija FIZMIX portāla vadītājs Raitis Streičs, konkursa
"FIZMIX Eksperiments" eksperte Virgīnija Vītola, radošo industriju pārstā-
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vis Ainārs Ērglis.
Ciblas vidusskolas skolēni attālinātā
mācību procesa laikā veica dažādus
fizikas eksperimentus, kurus ar mērķiem, darba gaitu, rezultātiem un secinājumiem montēja video veidā. Šie
darbi tiešām izdevās ļoti interesanti un
kvalitatīvi, tāpēc tika sūtīti konkursam.
Galveno balvu (PROTO centra Tallinā
apmeklējums - ģimenes dāvanu kartes)
ieguva tieši Ciblas vsk. skolnieces –
Inta Seimuškina (8. kl.), Antra Toporkova (8. kl.), Egita Kozlovska (10. kl.)
un Elīza Paula Ivanova (10. kl.).
27.02.2020., kad mācības bija vēl
skolas telpās, mūs apciemoja FIZMIX
busiņš ar portāla vadītāju Raiti Streiču.
Renāte MIKASKINA,
Ciblas vsk. pedagoģe

Jau trešo gadu Latvijas vidējās izglītības iestāžu izvirzīti absolventi saņem
Simtgades stipendijas par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu,
iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Līdz
31. jūlijam tiks izmaksātas 500 eiro
stipendijas 342 šā gada spožākajiem
Latvijas skolu absolventiem.
Šo stipendiju saņem arī Ciblas vidusskolas absolvents Andis Rimicāns.
Atbalsts izcilniekiem turpmākai sevis
pilnveidošanai un nosprausto mērķu
sasniegšanai iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies
VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades
loterijā.
Topošie Latvijas Universitātes (LU)
studenti aicināti noticēt saviem
spēkiem un pieteikties mecenātu
atbalstam jau no 1. studiju gada!
Pirmā kursa studentiem konkursa kārtībā ir iespēja pretendēt uz septiņām dažādām stipendiju kopām, iegūstot kādu
no teju 30 stipendijām visa akadēmiskā
gada garumā.
Pieteikšanās noris tiešsaistē LU fonda
tīmekļvietnē www.fonds.lv līdz
16.augusta plkst. 23.59

6. lappuse

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Saistošie noteikumi Nr. 5
Apstiprināti ar Ciblas novada domes
27.02.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 3.§)

AR AIZLIEGUMU
ĢENĒTISKI MODIFICĒTO
KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI
CIBLAS NOVADĀ
1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu
drošu apriti, novēršot negatīvo ietekmi
uz cilvēku veselību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas
lauksaimniecības attīstību.
2. Ciblas novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasti, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski
modificētos kultūraugus.
3. Aizliegums visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus ir
noteikts uz 10 (desmit) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
4. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu
vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma noteiktajā kārtībā.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.
gada 1. jūlijā
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē Ciblas novada domes 28.12.2010.
saistošie noteikumi Nr.16 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ciblas novadā.”

Saistošo noteikumu Nr.5
“PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI
MODIFICĒTO KULTŪRAUGU
AUDZĒŠANAI CIBLAS NOVADĀ”
PROJEKTA PASKAIDROJUMA
RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts
aizliegums Ciblas novadā audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Ģenētiski modificēto organismu aprites
likums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.
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2020. g. 21. jūlijs

Saistošie noteikumi Nr. 6
Apstiprināti ar Ciblas novada domes
27.02.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu”
1. Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu”:
Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Par šo noteikumu noteikto prasību neievērošanu personas var saukt pie administratīvās atbildības.
1.2. Izslēgt 3.2.apakšpunktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Saistošo noteikumu Nr.6
Grozījumi Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu”
PROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizētas saistošo noteikumu pamata redakcijas normas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Administratīvās atbildības likums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Administratīvās procedūras
netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr. 10
Apstiprināti ar Ciblas novada domes 27.02.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3,8.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6
“Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
1. Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”:
1.2. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”
1.3. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Par saistošo noteikumu 4.1.-4.9. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu- fiziskām personām no 2 līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.’’
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Saistošo noteikumu Nr.10
Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
PROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizētas saistošo noteikumu pamata redakcijas normas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Administratīvās atbildības likums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Administratīvās procedūras
netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

16. jūlijā pieminam
Mozuļu kaujā kritušos leģionārus
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7. lappuse

Demogrāfiskā situācija – nelabvēlīga
Aizvadīti vēl trīs 2020. gada mēneši: aprīlis, maijs, jūnijs.
Šajā periodā Ciblas novada pašvaldībā reģistrēta
3 puisīšu dzimšana un 20 iedzīvotāju aiziešana mūžībā.

Maijā reģistrēti jaundzimušie:
Dāvis L. – Pušmucovas pagasta Latišos, 26.05.2020;
Alekss J. – Ciblas pag. Felicianovā, 28.05.2020;
Matīss V. – Blontu pag. Ierzeļovā, 30.05.2020.

Miruši 20 iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta reģistrēta
Ciblas novadā.
Blontu pagastā:
MATISANS Aleksandrs (dzimis 24.01.64.) no Blontiem
miris 10.04.2020.;
VASIĻJEVA Emīlija (dz. 12.04.41.) no Blontiem –
03.05.2020..

Ciblas pagastā:
16. jūlijā Līdumnieku pagastā notika 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušo latviešu leģionāru piemiņas pasākums, ko
katru gadu šajā datumā rīko biedrības „Daugavas vanagi
Latvijā” Rēzeknes nodaļa.
Līdumnieku pagastā ir uzstādīts Baltais krusts ar piemiņas
plāksni. Svinīgajā pasākumā plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, goda sardzē pie krusta stāv robežsargi, skan Latvijas
valsts himna, svinīgas uzrunas un patriotiskas dziesmas. Arī
šogad tās izpildīja „Daugavas Vanagu Latvijā” Rēzeknes
ansamblis un Valda Nagļa vadītais Līdumnieku ansamblis.
Mozuļu kaujā kritušo karavīru piemiņas pasākumā piedalījās Ciblas novada pašvaldības un pagasta pārvaldes pārstāvji.
Pa Zilupes ūdeņiem uz Krieviju, kur krituši pulkvežleitnanta Aperāna vadītie vīri, tika nosūtīti vainagi un ziedi.

Latgales biedrībām ir iespēja startēt
Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos
Aktīvo iedzīvotāju fondā
laika periodā no 2020. gada
maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7
atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības
organizācijām.
Ir izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF)
projektu konkurss vairākgadu
stratēģiskajiem projektiem,
kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības
jomā, vienlaicīgi stiprinot
demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Projektus
tiešsaistē var iesniegt līdz 29.
jūlija plkst. 14:00.

Interesentu informēšanai un
izglītošanai tiek organizēti
pasākumi, t.sk. tiešsaistes semināri.
Jaunumiem var sekot līdzi
sociālā tīkla Facebook lapā.
Tāpat ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie AIF
reģionālajiem
koordinatoriem – konsultantiem.
Latgalē informācijas punkts
atrodas Daugavpilī. Konsultācijām vēlams pieteikties
iepriekš:
Oskars Zuģickis,
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs,
tālrunis: 26565858,
e-pasts: oskars@nvoc.lv

ALEKSĀNS Deivids (dz. 11.10.92.) no Volojiem –
07.06.2020.;
BIRNIKS Voldis (dz. 09.03.46.) no Ciblas – 14.05.2020.;
KLECKO Janīna (dz. 01.08.22.) no Felicianovas –
28.04.2020.;
LEŠČINSKA Valentīna (dz. 09.11.33.) no Felicianovas –
06.06.2020.;
ZAĶĪTIS Juris (dz. 06.11.47.) no Felicianovas –
13.06.2020..

Līdumnieku pagastā:
BONDARENKO Jānis (dz. 13.06.58.) no Kušņeriem –
10.05.2020.;
RUDUSĀNS Anatolijs (dz. 05.07.51.) no Līdumniekiem –
16.06.2020.;
SMIRNOVA Marija (dz. 01.01.53.) no Bārtuļiem –
25.06.2020..

Pušmucovas pagastā:
BURBO Ļubova (dz. 09.12.28.) no Pušmucovas –
27.04.2020.;
LAGANOVSKIS Jānis (dz. 26.03.69.) no Pušmucovas –
31.05.2020.;
SINKEVIČS Vigors (dz. 19.11.39.) no Poļakiem –
05.04.2020.;
ŠMATS Boļeslavs (dz. 19.08.36.) no Nūraugiem –
16.04.2020.;
TIMOŠKINA Adeļa (dz. 20.12.22.) no Iudriem –
15.04.2020.;
TUMUĻKĀNS Pēteris (dz. 08.05.43.) no Latišiem –
13.04.2020..

Zvirgzdenes pagastā:
MAŠŅIKOVS Jānis (dz. 26.07.65.) no Bolūžovas –
08.04.2020.;
MISĀNE Inese (dz. 04.09.70.) no Teiruma Kockiem –
26.06.2020.;
MISSA Arvīds (dz. 21.02.66.) no Petrikiem – 02.06.2020.;
ZBITKOVSKA Valentīna (dz. 07.12.35.) no Kušņerovas –
16.06.2020..
Informē pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Ciblas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs Blontos un Ciblā
ir iespēja pieteikt audzēkņus
2020./2021. mācību gadam.

2020. g. 21. jūlijs

8. lappuse

Rikšotāju zirgu sacensībās uzvar
Sandra Soikāne ar Victory Boy T.G.

Pašvaldība nodrošina bezmaksas audzināšanas un
ēdināšanas pakalpojumus, kā arī transportu no visiem
Ciblas novada pašvaldības ciemiem un no Ludzas.
Abos bērnudārzos ir diennakts grupiņas, kur bērni var
uzturēties arī naktīs no pirmdienas līdz piektdienai.
Plašāka informācija:
par Blontu PII pa tālruni 29230090,
par Ciblas PII – pa tālruni 65729214.

Sportisks mirklis!

Uzvarētājai kausu pasniedz Juris Dombrovskis, Ciblas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(Sākums 1.lpp.)

Šis sportiskais mirklis iepriecināja Ciblas PII „Kāpēcītis”
un „Taurenītis” grupas bērnus, kuri š. g. 7. jūlijā ciemojās
sporta kompleksā Felicianovā.
Dažādas aktivitātes bērnos izraisīja patiesu prieku, jo mēs
soļojām, skrējām, vingrojām, kāpām, līdām un metām. Viens
no spilgtākiem momentiem – bērniem bija jālec līdz „Zaķim
Garausim”, kurš bija sarūpējis salduma balvas. Un vēl kāds
spilgts sportisks mirklis – rotaļājoties ar zaļām „arbūza”
bumbām, bērni nopelnīja īstu arbūzu.
Jāsaka lielu paldies Rasmai un Veltai, šo grupiņu audzinātājām, kuras bērnus uzmundrināja un darbojās kopā ar
mums.
Tā bērni rotaļājoties un priecājoties pavadīja šo sportisko
mirkli!
Sporta organizatore Ineta Miklucāne

Inese Ruskule, sacensību
rīkotāja, šādi komentē: – Par
sacensībām kopumā varu pateikt visu to labāko. Laika
apstākļi bija ideāli, uzrādītie
laika rezultāti paliek arī arvien labāki. Skatītāju vēl tik
daudz neesmu redzējusi kopš
2005. gada. Sacensību dalībnieki bija ļoti disciplinēti, un
tas nodrošināja raitu pasākuma gaitu. Paldies, protams,
atbalstītājiem un Jāņa Kazinīka ģimenei. Ciblas novada
iedzīvotāji var būt lepni, ka
jau trešo gadu pēc kārtas
Ciblas novada kauss paliek
Ciblas novadā. Paldies par to
Sandrai! Apzināsimies, ka tas

nav viegli, jo pirms sacensībām ir jārisina daudzi organizatoriskie jautājumi, kā arī
jāpiedalās siena vākšanas
darbos.
Arī skatītājiem ļoti patika
sacensības. Un tie, kas regulāri seko rikšotāju braucieniem, apzinās, cik liels „melnais” darbs paveikts – jāuztur
zirgi un sporta inventārs ikdienā, jātrenējas, jāsagatavo
laukums sacensībām… Antons Lubāns no Blontu pagasta iesaka organizatoriem
nākamajās sacensībās dot
iespēju līdzjutējiem atbalstīt
šo sporta veidu ar brīvprātīgiem ziedojumiem.

KAPUSVĒTKI
Aizpūres k. – 22. augustā pl. 12:00.
Lītaunīku k. – 25. jūlijā pl. 15.00.
Pušmucovas k. – 25. jūlijā, pl. 12:00 (sāksies ar
Sv. Misi baznīcā).

Godalgoto vietu ieguvējas ar balvām.
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