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Apstiprināts sadarbības projekts: tiks pārbūvēts
ceļš Pušmucovā un tiks sakārtota ražošanas ēka Blontos
Trīs sadarbības pašvaldības – Ludzas novada
pašvaldība kā vadošais
partneris, Kārsavas novada un Ciblas novada pašvaldība kā sadarbības
partneri – 23.07.2020. ir
saņēmušas Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atzinumu,
apstiprinot projekta
iesniegumu
Nr.5.6.2.0/20/I/007
„Konkurētspējīgas uzņēŠīs noliktavas ēkas Blontu ciemā tiks pārbūvētas,
mējdarbības vides nodropiemērojot tās ražošanas vajadzībām.
šināšana Austrumlatgales
pierobežas novadu teritorijā” ar Eiropas Reģionālā attīstības fon- tiks ieguldītas investīcijas un radītas
da (ERAF) finansējumu – 2 185 891,62 jaunas darbavietas, tādējādi nodrošinot
EUR, valsts budžeta finansējumu –
uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu
115 310,73 EUR.
kravnesību sliktos laika apstākļos.
Īstenojot projektu, paredzēts radīt kva- Kopējie projekta attiecināmie izdevumi
litatīvāku vidi uzņēmējdarbības attīstības sastāda 2 570 260,73 euro (visu pašvaldīveicināšanai Ludzas, Ciblas un Kārsavas bu projektiem).
pašvaldību teritorijās, kur koncentrējas
(Nobeigums 2. lappusē)
lielāks uzņēmumu skaits,
kā arī pašvaldību degradētajās teritorijās. Lauku
teritorijās ir īpaši svarīgi
sakārtot stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur

XVII Tautas muzikantu saiets
Pušmucovas Tautas namā 26. septembrī
No plkst. 18.00 līdz 21.00
KONCERTS — VEČERINKA
Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar COVID-19, pasākums nenotiks pie galdiņiem.

Pasākumā dalībnieku un skatītāju skaits ir ierobežots, tāpēc dalību pasākumā jāpiesaka,
zvanot Intai Domarkai, tālr. nr. 26199502 vai rakstot uz e-pastu: inta.domarka@inbox.lv
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts nekomerciālos nolūkos!
Pasākuma organizatori: Pušmucovas Tautas nams, Tautas muzikantu biedrība
Pasākumu finansiāli atbalsta Ciblas novada pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla fonda,
Tautas muzikantu biedrība.

2. lappuse
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Apstiprināts sadarbības projekts:
tiks pārbūvēts ceļš Pušmucovā un tiks sakārtota ražošanas ēka Blontos
(Nobeigums. Sākums 1. lappusē)
Vadošais partneris šajā projektā ir Ludzas novada pašvaldība. Sadarbībā ar to Ciblas novada pašvaldība iesniedza
projektu, kas paredz Ciblas novada pašvaldības teritorijā
īstenot 2 projekta aktivitātes:
1) pašvaldības autoceļa P-2 (Pušmucova – Nūraugi) ceļa
posma pārbūve 860 metru garumā;
2) noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas
novadā pārbūve 1666 m2 platībā, piemērojot to ražošanas
vajadzībām.

Nolemts Ciblas novada pašvaldībai kā projekta sadarbības
partnerim piešķirt:
de minimis atbalstu 7 800,00 euro un
valsts atbalstu 392 812,19 euro (t. sk. Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums – 333 890,36 euro, pašvaldības
finansējums – 41 245,28 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 17 676,55 euro).
Ceļa P-2 pārbūve un noliktavas ēkas pārbūve ir paredzēta
arī Ciblas novada Attīstības programmā 2019. – 2025. gadam.

Tas nav ceļš uz nekurieni
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris
DOMBROVSKIS akcentē, ka ir vērts veikt minēto objektu –
pašvaldības autoceļa P-2 un noliktavu ēkas Blontos – pārbūvi, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību:
– Ceļš no Pušmucovas uz Nūraugiem ir samērā noslogots,
tas ved uz teritoriju, kurā darbojas trīs kokapstrādes uzņēmumi. Tas nav ceļš uz nekurieni. Pie šī ceļa atrodas arī mūsu
pašvaldības Komunālā dienesta bāze – autotehnikas garāžas,
remontdarbnīcas un laukums, kur tiek uzglabāti pašvaldības
autoceļu uzturēšanai un remontam nepieciešamie materiāli.
Kokapstrādes uzņēmumiem, kuru ražotnes izvietotas Nūraugos, labs ceļš ir ļoti svarīgs, jo pastāvīgi notiek izejvielu un
produkcijas pārvadāšana. Uzņēmēji ir apņēmušies 3 gadu
laikā, īstenojot minēto projektu, radīt jaunas darbavietas un
investēt savos uzņēmumos, lai tie attīstītos. Pašvaldība ir
pateicīga ERAF par būtisku finansiālu atbalstu.

Blontos varēs attīstīt ražošanas uzņēmumu
Runājot par noliktavas ēkas pārbūvi Blontos, Ciblas novada izpilddirektore Ināra SPRUDZĀNE atgādina, ka savulaik
SIA „Blonti” pašvaldībai atdeva pirms 40 gadiem būvētas
darbnīcas, kuras uzņēmumam vairs nebija nepieciešamas.
I. Sprudzāne: – Šīs ēkas ir saglabātas, bet, lai tās varētu
izmantot mūsdienīga uzņēmuma vajadzībām, nepieciešams
kapitāls remonts, pat pārbūve. Plānots gada laikā izbūvēt
ūdensvadu, kanalizāciju, ierīkot kvalitatīvu elektrības padevi, veikt iekštelpu izbūvi. Kad telpas būs pārbūvētas, pašvaldība rīkos to nomas tiesību izsoli. Gaidīsim uzņēmējus, kuri
Blontos gribēs nodarboties ar ražošanu vai izmantot pārbūvēto noliktavas ēku citām vajadzībām.
Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja

Tiek pārbūvēts pašvaldības autoceļš P-2
Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr.
5.6.2.0/20/I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
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.
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Kārtējā domes sēdē lemtais
26. augustā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā tika
skatīti 17 jautājumi.
Pamatā tie skāra īpašumu, tajā skaitā pašvaldībai piekritīgu, lietas.

Izsoles
Tika nolemts apstiprināt divu pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes vienību nomas tiesību izsoles noteikumus.
Šīs zemes vienības atrodas Zvirgzdenes
pagastā, platība – 6,6 ha un 2,1 ha.
Abas izsoles notika 16. septembrī. Paziņojumi par tiem uzreiz pēc sēdes bija
publicēti pašvaldības mājaslapā.
Domes sēdē 26. augustā tika nolemts
atsavināt divus pašvaldības nekustamos
īpašumus Pušmucovas pagastā, rīkojot
mutiskas izsoles. Noteikta īpašumu
sākumcena: „Smilgas” – 1300 eiro,
„Zemnieks” – 11600 eiro. Apstiprināti
izsoļu noteikumi. Īsumā:
„Zemnieks” sastāv no 2,5 ha lielas
zemes vienības un nedzīvojamās ēkas,
atrodas Nūraugos. Izsole notiks 21.
oktobrī.
„Smilgas” – administratīvā ēka Pušmucovā. Izsole notiks 7. oktobrī.
Plašāka informācija par šo objektu
izsoli publicēta pašvaldības mājaslapā.

Privātpersonu darījumi
Skatīti trīs privātpersonu iesniegumi
par zemes vienību atdalīšanu no nekustamajiem īpašumiem Ciblas un Zvirgzdenes pagastā. Domē dotas atļaujas
veikt šo darbību, katram jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot
nosaukumu un zemes lietošanas mērķi.
Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, mainīts nek. īp. „Sprīdīši” zemes
lietošanas mērķis (turpmāk – 0201,
mežsaimniecība).
Apmierināts īpašnieka lūgums piešķirt
nekustamā īpašuma vienībai nosaukumu „Leščinski” un apbūvētajai zemes
vienībai – adresi.
Apmierināts SIA „AMETRS” lūgums
apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Līčupe” Līdumniekos sadalīšanai. Apstiprināts zemes

lietošanas mērķis divām izveidotajām
zemes vienībām: 6,5 ha - Mežu teritorija un 5,7 ha - Lauku zemes.
Apmierināti divu privātpersonu lūgumi par pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības (3,9 ha un 1 ha) atsavināšanu.
Uzsākts šo zemes vienību atsavināšanas
process.

Dažādi jautājumi
Divas vēstules saņemtas no Valsts
zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja. Tas, izvērtējot
arhīvā esošos dokumentus, konstatējis,
ka trim zemes vienībām nav ar domes
lēmumu noteikts zemes lietošanas mērķis. Sēdē nolemts to noteikt.
Pašvaldība saņēmusi Zvērinātās tiesu
izpildītājas G. Rutkovskas lūgumu
sniegt informāciju par nek. īp. „Robežmājas” (Meža Kocki, Ciblas pag.)
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu un aicinājumu iesniegt lēmumu
par NĪN parāda piedziņu. Domes sēdē
nolemts no A. I. piedzīt NĪN parādu
396,65 eiro apmērā.
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulēs
izteiktos iebildumus, nolemts precizēt
saistošos noteikumu Nr.11 un Nr. 9.
No pašvaldības budžeta bilances (no
komunālo pakalpojumu uzskaites) norakstīti nedrošie parādi: 1901,75 eiro un
1,42 eiro.
Izskatot Ciblas vidusskolas direktores
Sarmītes Leščinskas iesniegumu, nolemts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 395 eiro mēnesī atsevišķu mācību
priekšmetu mācīšanai 1. klasē (latviešu
val., matemātika, dabaszinības, angļu
val. 2020./2021. māc. gadā). Līdzfinansējums nepieciešams, jo Ciblas vidusskolā šajā mācību gadā būs apvienota 1.
un 3. klase.
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Vienotā platībmaksājuma
avanss – no 16. oktobra
Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ES dalībvalstīm, tostarp arī
Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā platības maksājuma (VPM) un bioloģiskās
lauksaimniecības maksājuma avansu.
VPM avanss būs par 20% lielāks nekā
citus gadus un tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 procentu apmērā.
Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās
avansa izmaksas veiks no 16. oktobra.
VPM avansu saņems lauksaimnieki,
kuru saimniecībās būs pabeigtas administratīvās pārbaudes, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus
pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD.
Plānotā vienotā platības maksājuma
likme šogad ir lielāka nekā iepriekšējos
gados – aptuveni 90 eiro par hektāru, un
avansā lauksaimnieki saņems 61,6 eiro
par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no
audzētajiem kultūraugiem) palikusi
nemainīga – no 97 līdz 485 eiro par
hektāru.
Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir
saņēmuši VPM avansa maksājumu kā
īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās
kopējās atbalsta summas vispirms tiks
ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī
summa tiks pārskaitīta uz lauksaimnieka bankas kontu.
Pārējos platību maksājumus LAD
sāks izmaksāt šāgada decembrī.
Informē Zemkopības ministrija

67095000
Informatīvais tālrunis, lai saņemtu
atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar
LAD sniegtajiem pakalpojumiem.
P.-P.: 8.00-20.00

Ārkārtas sēdēs – skolu jautājumi
Augustā notika arī divas ārkārtas sēdes, kurās tika
lemts par izglītības jautājumiem.
7. augustā nolemts veikt grozījumus Pušmucovas pamatskolas Nolikumā, lai papildinātu skolā īstenojamo mācību
programmu sarakstu, iekļaujot tajā speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (kods

21015811). Skolā tiek īstenota vispārējā pamatizglītības
programma (kods 21011111), kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611).
24. augustā notikušajā ārkārtas sēdē lemts par mācību procesa organizēšanu Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādēs šajā mācību gadā (plašāk - šī izdevuma 5.lpp.).
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Ap Pušmucovas kapsētu izzāģēti bīstamie koki
Augustā un septembrī būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi Pušmucovas kapsēta – ap to ir demontēts žogs un nozāģēti
bīstamie, vecie koki. Darbus veica pašvaldības Komunālā dienesta vīri un
bezdarbnieki, kas iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne informē, ka tiks
uzstādīts jauns metāla paneļu žogs un
vārti. Ir aptuveni aprēķināts, ka kapsētas teritorijas perimetrs ir 700 metri. Tā
ir lielākā kapsēta visā Ciblas novadā, te
mūža mājas radušas vairākas paaudzes
tuvējo ciemu iedzīvotāju – ne tikai no
Pušmucovas, bet arī no Blontu un Mērdzenes pagasta ciemiem.

Ap kapsētu bija
saaugušas ļoti
lielas kļavas un
bērzi, tos nācās
nozāģēt, jo vētrainā un sniegotā
laikā sāka lūzt to
lielie zari. Tas
apdraudēja kapu
apmeklētājus un
uzstādītos pieminekļus.
Arī
kapsētas
teritorijā ir daudzi
bīstami koki, bet
Būs jāaicina zāģētāji, kas prot ierobepašu spēkiem pašvaldības Komunālais
dienests un pagasta pārvalde tos neuz- žotā teritorijā zāģēt lielus un bīstamus
kokus.
ņemas izzāģēt.

Pabeigts pirmais lielais sadarbības projekts
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētais projekts Nr. 5.6.2.0/16/
I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas
un Ciblas novados” tika uzsākts jau
2016. gadā ar iecerēm un vēlmēm: tika
apzināti un uzrunāti uzņēmēji Ludzas,
Ciblas un Kārsavas novados. Viens no
projekta galvenajiem nosacījumiem –
uzbūvētajai vai atjaunotajai infrastruktūrai ir jākalpo uzņēmējiem, kuriem
savukārt jānodrošina jaunu darba vietu
radīšana un investīciju ieguldījums sava
uzņēmuma attīstībai.
Līgums par projekta īstenošanu tika
parakstīts 17.02.2017. starp Centrālo
finanšu un līguma aģentūru un Ludzas
novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris. Ludzas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumus ar
Ciblas un Kārsavas novada pašvaldībām. Plānotā kopēja summa projekta
aktivitāšu īstenošanai bija paredzēta 3
315 059.62 EUR.
Projekta ietvaros tika veikta 8 objektu izbūve vai pārbūve. Kopējās projekta faktiskās attiecināmās izmaksas sastāda 2 229 139,69 EUR, no tām ERAF
daļa – 1 816 763,67 EUR; valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 88 610,52
EUR; pašvaldību līdzfinansējums –
206 757,90 EUR un privātās
(uzņēmēju) attiecināmās izmaksas –
117 007,60 EUR.
Ciblas novada teritorijā tika realizētas
divas aktivitātes: Banoņejas ceļa pārbūve 320 metru garumā un ūdenssaimnie-

cības infrastruktūras izbūve Banoņejā.
Izbūvētajam ceļam ir 5 gadu garantija,
Otro aktivitāti Ciblas novada pašvaldība ko būvnieks apliecina ar speciālu apar domes lēmumu nodeva realizēt Lu- drošināšanas polisi. Būvobjekts piedzas novada pašvaldībai, jo arī izbūvēto ņemts ekspluatācijā 2020. gada 29. jūliinženiertīklu apsaimniekotājs būs SIA jā.
„Ludzas apsaimniekotājs”.
Ar šī projekta īstenošanu sadarbība
Ciblas novada pašvaldības projekta infrastruktūra jautājumos nebeigsies:
daļas izdevumi ir šādi: kopsumma 175 augustā tika apstiprināts vēl viens kop309,87 EUR; no tiem attiecināmās iz- projekts, kuru Ciblas novada pašvaldība
maksas 174 945,13 EUR.; ERAF daļa – īstenos kopā ar Ludzas un Kārsavas
148 703,37 EUR; valsts budžeta dotāci- novada pašvaldību. 2020. – 2021. gadā
ja – 7872,53 EUR; pašvaldības ieguldī- tiks pārbūvēta ēka Blontu ciemā, kura
jums – 18 733,97 EUR.
tiks izmantota uzņēmējdarbības vajaŠo summu veido – būvdarbu izmak- dzībām, un tiks pārbūvēts pašvaldības
sas: 132 281,79 EUR, PVN par būvdar- ceļš P-2 Pušmucova - Nūraugi.
biem – 27779,18 EUR; būvprojekta
Mārīte ROMANOVSKA,
izstrāde – 3511,20 EUR; būvuzraudzīCiblas novada pašvaldības
bas nodrošināšana – 83479,00 EUR;
Attīstības nodaļas vadītāja
autoruzraudzības veikšana – 3049,20
EUR un projekta
izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana – 384,78 EUR.
Izbūvētais ceļš
kalpo kā ceļa turpinājums Ludzas pilProjekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšasētas Odu ielai, to
nai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006)
aktīvi izmanto
viens no lielākajiem tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātīuzņēmumiem - SIA ba” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrē“Ludzas mežrūptajām attīstības programmām” ietvaros.
niecības saimniecīProjekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriba”, kas arī lielā
ālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmērā nodrošina
mējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degraprojekta sasniedza- dētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepiemo rādītāju saciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un
sniegšanu.
Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

BRĪVDIENU LAIKI vispārizglītojošās skolās Latvijā:
 rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. līdz 23. oktobrim;
 ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz
2021. gada 1. janvārim;
 pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem: no 2021.
gada 15. līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no
2021. gada 22. līdz 26. martam;
 vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem: no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu
par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Ja mācību gada laikā rodas situācijas,
kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ
vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt
mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar
dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem.

Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādes
uzsāk dalību projektā „PuMPuRS”

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas
Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu
to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību,
izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru
informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to
rezultātiem. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas,
lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu
vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu
diagnostiku un risinājumiem.
Ciblas novada pašvaldība šī gada jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta īstenošanu novadā.
Ar 2020./2021.māc.g. projektā iesaistīsies Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola. Projekta ietvaros notiks individuālas konsultācijas 5.-12. klašu skolēniem. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtēs
riskus un paredzēs nepieciešamos atbalsta pasākumus šo
risku mazināšanai.
Ir paredzēts, ka konsultācijas skolēniem tiks sniegtas, sākot
ar šī gada 21. septembri.
Projekta koordinatore Ciblas novadā
Sarmīte LEŠČINSKA
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5. lappuse

Par mācību procesa organizēšanu
Ir pieņemts lēmums par mācību procesu Ciblas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, sākot ar 2020. gada 1. septembri. Šis jautājums tika skatīts š.g. 24. augustā notikušajā
Ciblas novada pašvaldības domes sēdē.
Izglītības ieguves process jāorganizē klātienē, ievērojot
distancēšanās, higiēnas u.c. prasības. Bet mācības var notikt
arī daļēji vai pilnīgi attālināti, ja ir šāds izglītības iestādes
dibinātāja (domes) lēmums. To nosaka 2020. gada 9. jūnija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Pašvaldības domes ārkārtas sēdē 24. augustā tika nolemts,
ka ar 2020. gada 1. septembri pašvaldības izglītības iestādēs
(Pušmucovas pamatskolā un Ciblas vidusskolā) mācību process tiks organizēts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajam A modelim. Proti:
1. - 6. klasēm mācību process norit tikai skolā,
7. - 12. klasēm var paredzēt 1 dienu nedēļā mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti.
Noteikts, ka 1. septembrī Zinību dienas pasākums skolās
organizējams, ievērojot valstī noteiktās prasības attiecībā uz
pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.
Mācību gada laikā nepieciešamības gadījumā ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu var noteikt pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētai izglītības iestādei.
Skolu vadītājiem jāizstrādā izglītības iestādes kārtība mācību procesa organizācijai un drošības pasākumu ievērošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nosakot atbildīgās personas. Šī kārtība jānopublicē skolas vai pašvaldības
tīmekļa vietnē.

Tiks atbalstīta izglītojamo
individuālo kompetenču attīstība

2020./2021.māc. g. Ciblas novada pašvaldības skolās tiks
turpinātas projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes.
Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās un intereses radīšanai par programmēšanu un IT tehnoloģijām STEM un vides
jomā.
Ciblas vidusskolā notiek 3 aktivitātes – tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā,
tiek organizēts individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem mācīšanās sasniegumiem. Lai attīstītu izglītojamajiem loģisko un algoritmisko domāšanu, radītu interesi par programmēšanu, notiek datorpulciņa nodarbības.
Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību
mācību stundās apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā notiek pedagoga palīga nodarbības un, lai izglītojamajiem attīstītu loģisko un algoritmisko domāšanu, notiek nodarbības programmēšanā.
Projekta koordinatore Sarmīte LEŠČINSKA

6. lappuse
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Nūjošanas entuziasti atkal dodas pārgājienos
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2020. g. 23. septembris

Saistošie noteikumi Nr. 11
Apstiprināti ar
Ciblas novada domes 27.02.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3,9.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Ciblas novadā”

Vienā jaukā un siltā augusta vakarā notika sen gaidītais
nūjošanas pasākums "Vēl mirklis vasarā''. Manuprāt, šoreiz
tas atšķīrās no pārējiem nūjošanas pasākumiem, ko pirms
COVID-19 krīzes Ciblā rīkojām regulāri.
Pasākuma dalībnieki izbaudīja atkalredzēšanās prieku Kapukalnā. Īpašu sajūtu radīja muzikants Valdis Naglis, viņa
ģitāras pavadījumā izdziedājām vairākas dziesmas par vasaru. Labi skanēja pie ugunskura, ko, savukārt, bija sarūpējis
Miervaldis Trukšāns.
Vispār šo pasākumu man grūti aprakstīt, jo tā brīnišķīgā
sajūta nav aprakstāma.
Paldies nūjotājiem, kuri izbaudīja šo vakaru!
Aicinu sekot afišām un pievienoties nūjotāju pulciņam, jo
tas ir veselīgi!
Vēlreiz gribu pateikt paldies: Valdim Naglim, Sandrai Beļavskai, Miervaldim Trukšānam.
Sporta organizatore Ineta MIKLUCĀNE

Sportiskā Tēva diena Felicianovā

1.Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2018.gada
25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas
novadā”:
1.1. Izteikt 97. pantu šādā redakcijā:
“97. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 70
naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 280
naudas soda vienībām.”
1.2. Izteikt 98. pantu šādā redakcijā:
“98. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:
1.5.1. Ciblas novada Administratīvās komisijas amatpersonas;
1.5.2. Ciblas novada pagastu pārvalžu vadītāji;
1.3. Izteikt 99. pantu šādā redakcijā:
“99. Administratīvās lietas izskata Ciblas novada pašvaldības administratīvā komisija.”

Saistošo noteikumu Nr.11
Grozījumi Ciblas novada domes
2018. gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Ciblas novadā”
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.

Katru gadu septembra otrajā svētdienā tiek atzīmēta Tēva
diena. Šogad tā iekrita 13. septembrī, un šajā dienā sporta
kompleksā Felicianovā notika īpašs pasākums ar saukli
“Tēva diena klāt!”
Šoreiz tika piedāvātas katrai ģimenei citas aktivitātes, kuras dalībnieki veica vienlaicīgi. Izmēģinot dažādas aktivitātes, ģimenes tika pie saldumu balvām.
Sporta organizatore Ineta MIKLUCĀNE

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.
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7. lappuse

Ar skaistiem svētkiem mācību gads uzsākts Pušmucovas pamatskolā
Zinību diena bija skaisti un cerīgi svētki Pušmucovas pamatskolā – sākās jaunais mācību gads! Tas ir jau 119. gads
kopš Pušmucovā dibināta skola.
Iepriekšējais mācību gads bija, iespējams, sarežģītākais šīs
skolas vēsturē. Ne tikai tāpēc, ka nācās sadzīvot ar Covid 19 infekcijas izplatīšanas ierobežojošajiem pasākumiem –
attālinātu mācīšanos, bet arī tāpēc, ka pašvaldības līmenī bija
nolemts Pušmucovas skolu reorganizēt par Ciblas vidusskolas filiāli. Tomēr ministrijā šis plāns neguva atbalstu, un
pašvaldība nolēma saglabāt izglītības iestādei Pušmucovā
esošo – pamatskolas statusu.
Priecīgi pušmucovieši ir arī par to, ka šogad mācības skolā
uzsāka daudzi jauni skolēni. Klāt nākuši 9 audzēkņi 1. klasē,
3 skolēni – citās klasēs. Skolēnu skaits kopumā nav liels –
44, tāpēc mācību process ir organizēts apvienotajās klasēs.
Pedagogu sastāvs šogad nav mainījies. Darbu uzsāks sociālais pedagogs – skolas absolvente Antra Bufala.

1. klases audzinātāja Ilona Malaka, iepazīstinot bērnus ar
sevi, sarīkoja nelielu viktorīnu un katram uzdāvināja ābecīti
„Zīle”.
Pasākumā skanēja dziesmas skolas audzēkņu izpildījumā.
Skolotājas Ināras Dovgiallo spēlētā sintezatora pavadījumā
dziedāja Dagnija (2. klase) un Anastasija (7. kl.), bet ģitāru
spēlēja un dziedāja Maksims (9. kl.).

Svētība un dāvanas
Pušmucovas pamatskolai ir skaista tradīcija – Zinību diena
sākas ar dievkalpojumu vietējā baznīcā. Arī šogad skolēni
saņēma īpašu svētību no prāvesta Antona Justa, kopā ar vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un pagasta pārvaldes darbiniekiem altāra priekšā izskanēja pateicības un lūgšanas
Dievam. Pēc dievkalpojuma visi devās uz skolas ēku.
Par svinīgo pasākumu skolā rūpējās tās 9. klases audzēkņi.
Viņi bija dekorējuši zāli, viņi tajā svinīgi ieveda pirmklasniekus, viņi vadīja pasākumu. Tas sākās ar kopīgi skandēto
skolas himnu. Uzrunu teica skolas vadītāja Aija Jonikāne.
Viņa pauda prieku par visai kuplo pirmklasnieku skaitu un
pateicās vecākiem (lielākā daļa – šīs skolas absolventi, pušmucovieši), ka savus lolojumus ir uzticējuši Pušmucovas
skolas pedagogiem. Katram pirmklasniekam svinīgi tika
pasniegta Skolēna apliecība un Ciblas novada pašvaldības
dāvana – ar mācību piederumiem piepildīta mugursoma.
Dāvanas pasākuma laikā saņēma arī pārējo klašu audzēkņi,
īpašas dāvaniņas tradicionāli tika pasniegtas tiem skolēniem,
kuri uz Pušmucovas skolu ir uzaicinājuši mācīties kādu savu
draugu vai radinieku. Pildspalvas tika uzdāvinātas katram no
tiem vecākiem, kuru bērns 1. septembrī sāka mācīties Pušmucovas skolā.

Zinību dienas skaistais mirklis - ziedu pasniegšana skolotājiem. Ziedus saņem Ināra Dovgiallo.

Aktuālā informācija

Svinīgā pasākuma noslēgumā Aija Jonikāne pastāstīja skolēniem un viņu vecākiem par jaunumiem mācību procesa
organizēšanā. Tika sniegta informācija par klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Turklāt skolēni aktīvi uzdeva jautājumus par lietām, kas viņus īpaši interesēja.
Atzīmēsim svarīgākos jaunumus:
 1., 4. un 7. klasē tiks īstenoti kompetenču izglītības principi.
 Darbosies vairāki interešu pulciņi: teātra, sporta, mājturības, vokālie, folkloras kopa „Olūteņi”, jaunsargu vienība,
deju kolektīvs.
 Skolā strādās sociālais pedagogs.
 Darbu sāks jauna pavāre.
 Turpināsies dažādas atbalsta programmas: „Skolas piens
un auglis”, „Skolas soma” (pirmais pasākums – izrāde
„Polianna”, ko 1. - 5. kl. audzēkņi varēs skatīties „Gorā”
18. septembrī), kā arī izglītības projekti: karjeras jomā,
individuālo
kompetenču
attīstības
atbalstam,
„PuMPuRS”.
 Skolas autobusi kursēs pamatā pēc iepriekšējā mācību
gada grafika.
 Brīvpusdienas būs pieejamas visiem skolēniem. 1.-4. kl.
audzēkņiem tās apmaksā valsts, 5.-9. kl. – Ciblas novada
pašvaldība. 1.-4. kl. skolēniem būs arī bezmaksas brokastis, vecāko klašu audzēkņi brokastīs varēs padzert tēju ar
līdzi ņemtām sviestmaizēm.
 Galvenais saziņas līdzeklis – e-klase, bet jaunākajās klasēs arī dienasgrāmatas.
 Skolā noteikta īpaša kārtība, lai ierobežotu Covid-19 inPirmklasnieku neviltotais prieks un interese par skolas
fekcijas izplatību.
somām un to saturu, ko dāvinājusi pašvaldība.  Stipendijas 9. klases skolēniem.
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Mācību ekskursija bija lieliska

Sākoties jaunajam mācību gadam, Ciblas vidusskolas 5. un
6. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz AS „Latvijas
Valsts mežu” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona mežu Taudejāņu pusē. LVM kopš 2005. gada piedāvā meža vides izglītību
visām vecuma grupām.
Ekskursijas laikā skolēni daudz ko uzzināja. Piemēram,
tematiskās nodarbības „Būvējam zaļi” laikā viņi pārliecinājās, ka no koka bez naglām var uzbūvēt tiltu! LVM speciālisti stāstīja arī par to, kā mežā var saskaitīt kokus, kā jākopj jaunaudzes, kā jāretina mežs. Bija iespēja atklāt koksnes produktus un uzzināt, kā atpūsties mežā dabai draudzīgā
veidā.
Ekspedīcijas noslēgumā ikviens varēja mieloties ar ceptajām desiņām.
Pedagoģe Ināra Evertovska atklāj, ka bērniem ļoti patika šī
ekskursija, viss brauciens kopumā.
I. Evertovska: – Paldies LVM par izzinošā pasākuma rīkošanu un pašvaldībai par nodrošināto atbalstu un transportu.

Meža ugunsnedrošais laikposms ir noslēdzies
Valsts meža dienests (VMD) ar 7. septembri
atcēlis meža ugunsnedrošo laikposmu visā
valsts teritorijā. Llīdz 4. septembrim VMD atklājis un dzēsis 518 meža ugunsgrēkus; kopējā
uguns skartā platība meža zemēs – 307,1 ha,
t.sk. jaunaudzes 67,2 ha.
Pārsvarā visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls
ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Diemžēl vēl joprojām
daļa meža ugunsgrēku izceļas ļaunprātīgas dedzināšanas
rezultātā, šogad tādi gadījumi bijuši 23 reizes, no kurām 10
gadījumi ir bijuši zaru kaudžu aizdedzināšana.
Vienlaikus Valsts meža dienesta atgādina, ka, neskatoties
uz meža ugunsnedrošā laikposma beigšanos, mežā ir aizliegts dedzināt atkritumus, dedzināt ciršana atlikumus vai
kurināt ugunskuru tuvāk par diviem metriem no augošiem
kokiem, dedzināt vai kurināt ugunskuru, ja kūdras slānis ir
biezāks par 0,5 metriem.

2020. g. 23. septembris

8. lappuse

Jaunais mācību gads – Ciblas vidusskolā
Ciblas vidusskolā jaunais
mācību gads sākās ar Zinību
dienas svētkiem. Skolēni pēc
attālinātās mācīšanās perioda
pavasarī un vasaras brīvlaika
atgriezās skolā.
Diemžēl Ciblā jūtamais
iedzīvotāju skaita samazinājums jau ietekmē skolu. Neizdevās nokomplektēt vidusskolas 10. klasi, bija tikai 3
pieteikumi – tas ir pārāk maz.
Šogad 9. klasi absolvēja 10
skolēni, bet lielākā daļa no
tiem izvēlējās kādu no profesionālās izglītības iestādēm.
Tiem dažiem, kas vēlas iegūt
vidējo izglītību, mācības nācās uzsākt vidusskolās Ludzā, Rēzeknē vai citur.
Arī 1. klasē iestājās tikai 2
bērni, tāpēc pirmo reizi skolas vēsturē nācās izveidot
apvienoto klasi, kurā mācās
1. un 3. klases audzēkņi.
Skola īsteno piecas licencētās izglītības programmas:
vispārējās
pamatizglītības
programmu un vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
kā arī trīs speciālās pamatizglītības programmas (izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, ar garīgās attīstī-

bas traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības un
vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem).
Šajā mācību gadā skolā tiek
īstenoti dažādi projekti:
„Skolas piens”, „Skolas auglis”, „Skolas soma”, projekts
„PuMPuRS” un projekts
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (plašāk – šī izdevuma
5. lappusē).

Skolēniem joprojām ir nodrošināts daudzveidīgs atbalsts no pašvaldības – brīvpusdienas visiem, autobusi
uz skolu-mājup un Mūzikas,
Mākslas skolām Ludzā, ikmēneša stipendijas sekmīgiem 9. - 12. kl. audzēkņiem,
autoapmācība, naudas balvas
sekmīgiem un sabiedriski
aktīviem audzēkņiem mācību
gada noslēgumā. Pašvaldība
nodrošina arī skolas ēkas
uzturēšanu, apkuri, remontus,
paredzot budžetā finansējumu darbinieku algām, materiālu iegādei u.c..

Aktuālākā informācija
par Ciblas vidusskolu publicēta tās mājaslapā (http://
www.ciblasvidusskola.lv)

Dzejas vakars Ciblas TN
Šogad Dzejas dienas svinēja 55. gadadienu. Pirmā Dzejas
diena tika rīkota 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā
(pašreizējā Esplanādē), tādējādi atzīmējot latviešu dzejnieka
Raiņa 100. dzimšanas dienu. Tajā dienā atklāja Raiņa pieminekli. Kopš tā laika Dzejas dienas notiek katru septembri.
Arī Ciblas Tautas namā jau vairākus gadus notiek Dzejas
dienas. Šogad Sandra rīkoja dzejas vakaru „Rudens ziedi
dzejā un dziesmā”. Sandra ļoti izjusti lasīja skaistu dzeju par
ziediem. Valdis spēlēja un dziedāja – arī par rudens ziediem.
Viss viņiem sanāca ļoti skaisti. Arī par zāles noformējumu
Sandra bija padomājusi – rudenīgi un skaisti.
Gribu Sandrai pateikties par jauko vakaru. Arī Valdim liels
paldies par skaistajām dziesmām.
Klausītāju vārdā – Irēna
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