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Blontu Tautas nams (TN) sestdienas,
8. augusta, rītā beidzot pēc garāka pārtraukuma vēra durvis novada pasākumam
– Bērnības svētkiem. Uz tiem bija aicināti 14 bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Ciblas novada pašvaldībā.
Tradicionāli Bērnības svētki tiek rīkoti
četrgadniekiem, kuri jau ir pietiekami
lieli, lai spētu novērtēt viņiem veltīto
uzmanību, apsveikumus un paši iesaistīties jautrās aktivitātēs. Šie svētki ir
skaists notikums visai ģimenei, tajos piedalās arī krustvecāki, vecvecāki, draugi.
Jana PETROVA, Blontu TN vadītāja,
rūpīgi gatavojās šim notikumam – bija
īpaši sakārtota svinību zāle un teritorija
ap Tautas namu. Bērnības svētki sākās ar
gaviļnieku svinīgu sveikšanu, ar dāva-

nām un šūpošanu TN zālē. Turpmākās
aktivitātes bija organizētas ārpus telpām.
Bērnības svētkus īpašus darīja apvienības PIGORI.LV animators Oskars Steberis, kurš vadīja visu pasākumu, iesaistot
aktivitātēs ne vien bērnus, bet arī vecākus
un viesus. Viņam, tērpušās skatuves kostīmos, palīdzēja meitenes no Blontiem:
Jūlija, Anastasija un Viktorija.
Bērnības svētku dalībnieki bija sajūsmā
par lielo ziepju burbuļu atrakcijām un
meistardarbnīcu.
Ciblas novada pašvaldība katram bērnam pasniedza dāvanas: meitenēm – lelles, zēniem – rotaļu mašīnas, kā arī ar
hēliju pildītus balonus un ziedu pušķus.
Fotogrāfijas – 8. lappusē

Pilngadības svētki – 21. augustā Pušmucovas Tautas namā.
Uz svētkiem aicināti jaunieši, kam šogad aprit 18 gadi,
no visiem Ciblas novada pagastiem (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai).
Svinības sāksies plkst. 18.00, turpināsies
līdz pl. 24.00 ar DJ Normunda disko balli.
Svētki tiek rīkoti, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas noteikti sakarā
ar vīrusa Covid-19 izplatību. Pasākumi tiek fotografēti publicitātes nodrošināšanai.
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Konkursa balva – Blontos!

Ciblas novada pašvaldība ieguva balvu
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”, ko rīkoja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija un Valsts
reģionālās attīstības aģentūra. Šajā konkursā mūsu pašvaldība ieguva bērnu rotaļu
laukumu izgatavotāja SIA “Jūrmalas Mežaparki” dāvanu – atsperšūpoles.
Sociālā dienesta speciālisti nolēma, ka tās jāuzstāda Blontu
pirmsskolas izglītības iestādē, kur ir liels audzēkņu skaits un
pastāvīgi tiek rīkoti dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem.
Šovasar šūpoles ir uzstādītas un tiek izmantotas.
Paldies visiem, kas konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” balsoja par Ciblas novada pašvaldību!
Paldies SIA “Jūrmalas Mežaparki”!

VADC turpmāk donoriem noteiks antivielas
pret COVID-19 infekcijas izraisītāju
Valsts radusi iespēju visiem asins un asins komponentu
donoriem, papildu obligātajiem testiem, noteikt antivielas
pret COVID-19 infekcijas izraisītāju (SARS-CoV-2 vīrusu).
No 10. augusta asins donoriem visā Latvijā tiek piedāvāta
iespēja noteikt antivielu esamību pret COVID-19 infekcijas
izraisītāju. Testēšanas rezultāti tiks anonīmi nodoti Slimību
kontroles un profilakses centram (SPKC), lai vērtētu kopējās
tendences un imunitātes līmeni donoru vidū.
Donorus, kuriem tiks konstatēts pietiekošs antivielu līmenis, Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicinās kļūt par konvalescentās (atveseļojošās) plazmas donoriem. Konvalescentās plazmas izmantošana šobrīd tiek izskatīta kā viena no
iespējamām ārstēšanas metodēm COVID-19 pacientiem ar
smagu slimības gaitu. Šāda metode jau tiek pielietota vairākās valstīs un ir aktīvā pētījumu procesā.
Vienlaikus VADC aicina COVID-19 pārslimojušos pacientus, ne ātrāk kā 28 dienas pēc simptomu izzušanas vai
14 dienas pēc laboratoriski apstiprināta negatīva COVID-19
testa, sazināties ar VADC un pieteikties par konvalescentās
plazmas donoriem, tādējādi sniedzot savu atbalstu iespējamo
pacientu ārstēšanā.
Pieteikties iespējams, zvanot uz bezmaksas tālruni
8000 0003, katru darba dienu no plkst.08.30 līdz 17.00.
https://www.vadc.lv
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Jau septembrī atsāksies
veselības veicināšanas pasākumi
Šī gada septembrī Ciblas novada pašvaldībā sāksies veselības veicināšanas projekta 2. kārta, kur iedzīvotājiem būs
iespēja bez maksas iegūt informāciju par veselības saglabāšanu un iesaistīties sportiskās aktivitātēs.
Atgādinām, ka 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 aktivitātēs.
Ciblas novada pašvaldība 27.07.2020. ir parakstījusi dokumentu Vienošanās grozījumi Nr.8 par projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas
novadā” grozījumiem, ar kuriem novada pašvaldība apņemas realizēt projektu līdz 2023. gada 31. maijam.
Projekta kopējais finansējums laika periodā no 2017. gada
5. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam ir EUR 65424,00. No
šīs summas Eiropas Sociālā fonda (ESF) daļa sasniedz 85%
jeb EUR 55610,40, valsts budžeta finansējums – 15% jeb
EUR 9813,60.
Projekts ir turpinājums jau 2017. gada 5. jūnijā apstiprinātam projektam. Sākotnēji piešķirtā summa Ciblas novada
pašvaldībai projekta aktivitāšu īstenošanai bija EUR
38969,00, par ko triju gadu periodā tika īstenoti daudzi dažādi pasākumi. Bija plānots, ka projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2020. gada sākumam, taču Ministru kabinets pieņēma lēmumu pagarināt ESF finansētā projektu īstenošanu
visā Latvijas teritorijā.
Uz 2020. gada sākumu bija izveidojies atlikums – bija iecerēts īstenot 2 projekta aktivitātes. Taču sakarā ar ārkārtas
situāciju, ierobežojot Covid-19 izplatību, šie pasākumi nenotika, bet tie ir pārcelti uz nākamo periodu, un tiks īstenoti
līdz 2023. gada 31. maijam.
Kopumā šobrīd jaunā perioda aktivitāšu īstenošanai Ciblas
novada pašvaldībā ir apstiprināts 27 172,71 EUR liels finansējums. Jaunajā projekta periodā ir ieplānots īstenot vismaz
134 aktivitātes 12 projekta darbību apakšaktivitātēs. Tās ir
paredzēts īstenot visos pagastos, novada skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.
Paredzēts, ka pirmās aktivitātes notiks jau septembrī, aicinām iedzīvotājus sekot informācijai pašvaldības mājaslapā
un sociālajos tīklos, informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada
Ziņas” u.c..
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c.Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 - 16.30 (pārtr. 12.00-12.30).
Tālrunis: 29613699. E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
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Domes sēdē lemtais
28. jūlijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde.
Tajā deputāti skatīja 8 jautājumus.
Ceļa C-2 pārbūvei
jāņem aizdevums
Domes sēdē tika nolemts ņemt aizdevumu Valsts kasē 200 000 eiro apmērā,
lai realizētu valsts atbalstīto Ciblas novada pašvaldības projektu „Ciblas novada pašvaldības ceļa C-2 pārbūve
2,125 km garumā”. Šī projekta kopējās
izmaksas sastāda 270 632 eiro. Aizdevumu plānots ņemt uz 10 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu no
01.01.2022. saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, aizdevuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.

Zemes jautājumi
Domes sēdē tika lemts par vairāku
privātu nekustamo īpašumu jautājumiem, izskatot fizisku un juridisku personu iesniegumus.
Tika atļauts atdalīt no nek. īp.
„Tāles” (Līdumnieku pag.) zemes vienību 16,6 ha platībā un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu. Tam piešķirt nosaukumu „Tāles 1” un noteikt zemes
lietošanas mērķi 0201 (mežsaimniecība).

Tika atļauts sadalīt trīs atsevišķās zemes vienībās nek. īp. „Janovka” (Zvirgzdenes pag.) un katrai piešķirt
nosaukumu:
„Saulesstari”,
„Saulespuķes” un „Saulespļava”. Katrai
no tām noteikts zemes lietošanas mērķis
0101 (lauksaimniecība).
Tika apstiprināts zemes ierīcības projekts nek. īp. „Varavīksnes” (Blontu
pag.) sadalīšanai. Izveidotajam nek. īp.
„Vaivari” (0,25 ha) un nek. īp.
„Varavīksnes” (1,35 ha) noteikts zemes
lietošanas mērķis – Lauku zemes
(lauksaimniecība).
Izskatot SIA „Zilupes mežs” iesniegumu, atzīts par nepieciešamu izstrādāt
zemes ierīcības projektu nek. īp.
„Zaļmeži” (Zvirgzdenes pag.) sadalei.
Šis īpašums sastāv no 2 zemes vienībām, kopējā platība 26 ha. Īpašnieks
iecerējis to sadalīt trīs zemes vienībās,
katrai no tām piešķirt jaunu kadastra
apzīmējumu un zemes lietošanas mērķi:
2,8 ha un 13,9 ha – 0201 (mežsaimniecība), 0,8 ha – 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve). Jaunizveidotās zemes vienības tik reģistrētas nek.

Pašvaldība atbalsta divu biznesa ideju īstenošanu
Līdz jūlija beigām bija iespējams
iesniegt pieteikumus ikgadējam Ciblas
novada jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursam. Šogad konkursa īstenošanai no pašvaldības budžeta tika piešķirts 3 000 EUR liels finansējums.
Tika iesniegti divi projekta pieteikumi.
Sniedze Irbe – „Juridisko pakalpojumu
sniegšana”.
Renārs
Puncuļs
–
„Flīzēšanas pakalpojumu sniegšana”.
Ņemto vērā COVID-19 pandēmijas
risku un noteiktos ierobežojumus, tika
nolemts šīs biznesa idejas izvērtēt, piedaloties tikai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļiem. Komisijā
tika iekļauti Ciblas novada pašvaldības
speciālisti: ekonomiste Zinaīda Pavlova
(priekšsēdētāja), autoceļu speciāliste Ilga
Grade, sociālā darbiniece Inta Vonoga,
lauksaimniecības speciāliste Marina
Barkāne, Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.
Vērtējot Sniedzes Irbes biznesa idejas
pieteikumu „Juridisko pakalpojumu
sniegšana”, tika konstatēts, ka projekta

iesniegumā ir iekļautas pozīcijas, kas
nav attiecināmas uz tiešo pakalpojuma
nodrošināšanu. Telefoniski sazinoties ar
pretendenti, tika noskaidrots, ka S. Irbe
piekrīt saņemt arī samazinātu finansējumu, svītrojot no pieteikuma neatbilstošās
pozīcijas. Kopumā projekta pietiekums
ir sagatavots atbilstoši Biznesa ideju
konkursa nolikumam. Tas tika atbalstīts,
piešķirot kopsummā 1255 eiro. Par šo
naudu tiks iegādāts dators, monitors,
biroja krēsls, rakstāmgalds un dokumentu skapis.
Arī Renāra Puncuļa biznesa idejas
pieteikums „Flīzēšanas pakalpojumu
sniegšana” bija sagatavots atbilstoši nolikumam. Komisija nolēma atbalstīt to,
piešķirot lūgto finansējumu – 1200 eiro.
Par projekta līdzekļiem tiks iegādāts
stikla/flīžu griezējs, mikseris līmjavai,
leņķa slīpmašīna un prožektors. Projekta
iesniedzējs nodrošinās savu līdzfinansējumu 152,24 eiro apmērā.
Biznesa idejas īstenošanas termiņš –
līdz 2020. gada 30. novembrim.
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īp. „Zaļmeži” sastāvā. Zemes ierīcības
projekts tiks izstrādāts, konkretizējot
nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumus un saskaņojot to ar LR likumdošanā noteiktajām institūcijām. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldības izvēlētai juridiskai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai
un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu
novietnēm.
Apmierināts privātpersonas V. B. (c.
Lucmuiža) lūgums pārtraukt zemes
nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības nomu.
Izskatot privātpersonas G. G. (c.
Blonti) iesniegums, nek. īpašumam
piešķirt nosaukums „Slokas”.

Nolemts izsolē pārdot
nekustamo īpašumu „Ezersala”
Pamatojoties uz to, ka pašvaldības
nekustamais īpašums „Ezersala” nav
nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai, jo ir likvidēta Ezersalas speciālā pamatskola, dome nolēma uzsākt
šī īpašuma atsavināšanu.
Īpašums tiks novērtēts un tad tiks izlikts pārdošanā izsolē.
(Teksta turpinājums 5. lappusē)

No septembra maternitātes
pabalstam nepieciešams
kvalifikācijas periods
Sociālās apdrošināšanas sistēmā pakāpeniski tiek ieviesta arī vismaz neliela
paša cilvēka līdzdalība savā sociālajā
apdrošināšanā un iemaksu veikšanā, lai
iegūtu tiesības uz pabalstiem. Jau trešo
gadu kvalifikācijas periods ir noteikts
slimības pabalsta saņemšanai.
 No 2020. gada 1. septembra tiek
noteikts kvalifikācijas periods tiesību
iegūšanai arī uz maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, tāpat kā tas jau
ir noteikts slimības pabalstam.
 Lai iegūtu tiesības uz maternitātes
pabalstu, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām jābūt veiktām ne
mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo
24 mēnešu periodā.
 Ja ir saņemti Covid-19 krīzē paredzētie pabalsti, jāņem vērā, ka to saņēmēji netiek sociāli apdrošināti.
Plašāka informācija —
pašvaldības mājaslapā.
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Valsts atbalsta ceļa C-2 Cibla - Felicianova pārbūvi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.
gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 346 “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju
projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid
-19 izplatību” ir apstiprināts pašvaldību
investīciju projektu pirmais saraksts
valsts aizdevumu piešķiršanai.
Šajā sarakstā ir 93 projekti. Tajā skaitā – arī Ciblas novada pašvaldības projekts „Ciblas pašvaldības autoceļa C-2
pārbūve 2,125 km garumā”.
Šis autoceļš C-2 Cibla - Felicianova ir
pašvaldības ceļš, kas savieno divus ciematus: Ciblu un Felicianovu.

26. maija Domes
sēdē deputāti atbalstīja minētā investīciju projekta virzību, akceptējot plānotās izmaksas saskaņā ar 2017. gadā
sastādīto ceļa pārbūves projekta tāmi
270 632,46 euro
apmērā (tā atbilst šī
brīža tirgus cenām
Latgales reģionā).
Deputāti
nolēma
atbalstīt šī projekta
virzību un akceptēt plānotās izmaksas
saskaņā ar Būvprojekta tāmi 270 632,46
euro. Dome apņēmās nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 70 632,46
euro apmērā un lūgt aizņēmumu
200 000 euro apmērā.
Tieši šādā apmērā valdība ar minēto
rīkojumu Nr. 346 ir apstiprinājusi projektu kopējā finansējuma apmēru, kā arī
pašvaldības līdzfinansējuma un aizņēmuma apmēru būvdarbiem, sadalot šīs
summas uz diviem gadiem: 2020. un
2021. gadu.
Ciblas novada pašvaldība ir veikusi
iepirkumu - atklātu konkursu Nr.
CNP2020/7. Iepirkumā piedalījās 3

pretendenti: SIA „Pamatceļš”, SIA
„Riviera L” un SIA „V.J.M Būve”.
Iepirkuma komisija ir izvērtējusi iepirkuma dokumentāciju un lēmusi piešķirt tiesības slēgt līgumu ar SIA
„Pamatceļš”, kura piedāvājuma summa
ir 143888,38 EUR plus PVN jeb kopsummā – 174 104,94 EUR.
Valsts kasē drīkst ņemt aizņēmumu,
kas ir ne vairāk kā 75% no plānotājām
būvniecības izmaksām, tādēļ pašvaldība
aizņemsies 130 000,00 EUR, pārējo
summu pašvaldība finansēs no mērķdotācijas ceļu uzturēšanai.
Būvuzraudzību nodrošinās SIA „R4F”
sertificēts būvuzraugs Armīns Saidāns
par 4598 EUR.
Plānots, ka darbi tiks sākti augusta
beigās, kad tiks iesniegti nepieciešamie
dokumenti no būvnieka un saņemts
akcepts no Būvvaldes.
Būvdarbu laikā iedzīvotājus lūdzam
būt saprotošiem un iespēju robežās izvēlēties citu maršrutu (it īpaši smagai
tehnikai), kā arī ievērot ātruma ierobežojumus un citus satiksmes ierobežojumus.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Pašvaldība atsakās no ieceres izbūvēt multifunkcionālo sporta laukumu augsto izmaksu dēļ
Ciblas novada pašvaldība nolēmusi
atteikties no multifunkcionālā sporta
laukuma izbūves projekta. To bija iecerēts izbūvēt pie sporta kompleksa Felicianovā, piesaistot LEADER finansējumu. Diemžēl iepirkumu rezultātā noskaidrots, ka šī projekta īstenošanai
nepieciešams būtiski lielāks finansējums nekā bija plānots.
Atgādināsim, ka projekta pieteikumu
LEADER konkursā atbalstīja BDR
„Ludzas rajona partnerība” un LAD
Austrumlatgales pārvalde.
Projekta „Multifunkcionālā sporta
laukuma izbūve Ciblas kompleksam
Felicianovā” īstenošanas attiecināmais
publiskais finansējums tika noteikts
45 000 eiro apmērā, kas ir maksimālais
LEADER projektu līdzfinansējums
pašvaldību projektiem; pašvaldības
budžetā projekta realizācijai tika plānotas 100 000 eiro lielas izmaksas.
Ciblas novada pašvaldība izsludināja

kopumā trīs iepirkumus. Pirmo pārtrauca, jo potenciālajiem būvniekiem bija
daudz tehnisko jautājumu. Būvprojekts
tika atgriezts projektētājam, lai veiktu
tehniskos precizējumus. Noslogotības
dēļ projektētājs izmaiņas veica ļoti ilgi,
taču bez papildus samaksas. Otrajā iepirkumā tika iesniegti 4 piedāvājumi,
taču katram pretendentam trūka kāds no
pieredzi apliecinošiem dokumentiem,
un iepirkuma komisija lēma procesu
pārtraukt bez rezultāta. 21. jūlijā iepirkums tika izsludināts trešo reizi, tika
koriģēts iepirkuma Nolikums, pašvaldība saņēma divus piedāvājumus, bet
iepirkuma komisija konstatēja, ka lētākais piedāvājums neatbilst prasībām un
ka otra piedāvājuma summa sasniedz
171 668,69 eiro (ar PVN). Jāsecina, ka
šobrīd būvniecības cenas ir augušas,
salīdzinot ar 2019.gada nogali un šī
gada sākumu.
Īstenojot šādu projektu, jānodrošina

būvuzraudzība, tirgus izpētē noteikts
uzvarētājs, kas šo pakalpojumu veiktu
par 2662 eiro. Būtu jāslēdz arī autoruzraudzības līgums, izmaksas – ap 1 500
eiro.
Līdz ar to pašvaldība secināja, ka kopējā projekta summa gandrīz 4 reizes
pārsniedz plānoto projekta publisko
finansējumu, un gandrīz 2 reizes pārsniedz pašvaldības budžetā paredzēto.
Pašvaldības vadība pieņēma lēmumu
nerealizēt projektu „Multifunkcionālā
sporta laukuma izbūve Cibla novada
sporta kompleksam Felicianovā” tā
dārdzības dēļ un atteikties no piešķirtā
publiskā finansējuma.
Tiks lemts, vai šajā vietā Felicianovā
ar pašvaldības finansējumu realizēt kādu citu ieceri. Piemēram, sagatavot vietu hokeja laukumam (tā bija projekta
sākotnējā doma).
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Blontu PII gatava jaunajam mācību gadam
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5. lappuse

Domes sēdē lemtais
Nobeigums. Sākums 3. lappusē.

Uz ikmēneša stipendiju varēs pretendēt
9.-12. klašu audzēkņi ar vidējo atzīmi 5 balles

Blontu pirmsskolas izglītības iestādei (PII) šī bija neparasta vasara, jo darbs ritēja nepārtraukti. Parasti viss kolektīvs –
pedagogi un tehniskie darbinieki – vienlaicīgi dodas kārtējā
atvaļinājumā, tad vairāk kā mēnesi dārziņš ir slēgts, pa to
laiku telpās rit lielāks vai mazāks remonts. Šovasar dārziņā
darbojās pat divas dežūrgrupiņas, tomēr arī remonts notika.
Vietējais uzņēmējs nomainīja grīdas segumu gaiteņos (nu
grīdu sedz gaiši raibs linolejs), centrālās ārdurvis, izbūvēja
starpsienu gaitenī un nokrāsoja daudzo gaiteņu sienas. Vizuālais iespaids ir ļoti labs – telpas ir gaišākas, saulainākas.
Pārmaiņas piedzīvojusi ar iestādes teritorija. Vēl pavasarī,
iesaistoties bērnu vecākiem, uz centrālo laukumiņu tika pārvietotas visas āra rotaļu ierīces: smilšu kaste, virvju piramīda
u.c.. Atsevišķs rotaļu laukumiņš saglabāts tikai pašiem mazākajiem – bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Maijā, izlaidumā atvadoties no bērnudārza, audzēkņi un
viņu vecāki iestādei uzdāvināja skaistu sudrabegli. Tā ir iestādīta pie PII centrālās ieejas un priecēs ikvienu vēl daudzus daudzus gadus (fotogrāfijā).
Blontu PII ir nokomplektēts profesionālu pedagogu kolektīvs. Vairākas pedagoģes nupat ir absolvējušas augstskolu,
iegūstot attiecīgu diplomu. Daudzas pedagoģes ir ar krietnu
darba pieredzi. Kolektīvs ir ļoti radošs un vienots. Tajā valda
draudzība un savstarpēja cieņa.
– Visi esam gatavi darbam, pat noilgojušies pēc normālas
dienas kārtības, – atklāj Blontu PII vadītāja Gunta STOLERE. – Esam gatavi jaunajam mācību gadam! Gaidām savus
audzēkņus un jaunus. Varam nodrošināt audzināšanu un
izglītošanu četrās grupiņās dažādu vecumu bērniem. Nodarbības notiek latviešu valodā. Visi rudenī uzsāksim darbu ar
e-klasi. Arī turpmāk darbosies diennakts grupiņa, kurā bērni
varēs uzturēties no pirmdienas līdz piektdienai. Šo iespēju
izmanto 8 – 10 bērni, kuru vecāki dzīvo tālu no Blontiem vai
kuriem ir maiņu darbs. 1. septembrī sāksies jaunais mācību
gads. Ar 6-gadniekiem, kuri gatavosies mācībām skolā, strādās pedagoģe Inese Puļa.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Blontos un Ciblā ir iespēja pieteikt audzēkņus!
Pašvaldība nodrošina bezmaksas audzināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, transportu no visiem ciemiem un no
Ludzas. Abos bērnudārzos ir diennakts grupiņas.
Plašāka informācija: pa tālruni 29230090 (Blontu PII),
65729214 (Ciblas PII).

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē š.g. 28. jūlijā jaunā
redakcijā tika apstiprināti noteikumi “Par stipendiju piešķiršanu Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem”. Tie stāsies spēkā jau š.g. 1. septembrī.
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, attiecas uz vērtējumu, kuru sasniedzot 9. - 12. klašu skolēniem
tiek piešķirta stipendija, un stipendijas apmēru. Noteikts, ka
stipendija tiek piešķirta Ciblas vidusskolas 9. kl. un 10.-12.
kl., Pušmucovas 9. kl. skolēniem, kuriem iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 4
ballēm un vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 5 ballēm.
Būtisks nosacījums stipendijas saņemšanai – audzēknis nav
neattaisnoti kavējis mācības un nav pārkāpis skolas Iekšējās
kārtības noteikumus, nav bijis arī administratīvi sodāmu
pārkāpumu ārpus skolas.
Stipendiju apmēri atkarīgi no vidējās atzīmes iepriekšējā
semestrī:
20 eiro mēnesī – ne zemāka par 5 ballēm,
25 eiro mēnesī – ne zemāka par 6 ballēm,
30 eiro mēnesī – ne zemāka par 7 ballēm,
40 eiro mēnesī – ne zemāka par 8 ballēm,
50 eiro mēnesī – ne zemāka par 9 ballēm.
Stipendijas tiek piešķirtas no Ciblas novada pašvaldības
skolu budžeta līdzekļiem. Skolu direktori līdz mācību gada
10. septembrim un 10. janvārim iesniedz saskaņošanai izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem, norādot sekmju rezultātus. Stipendijas tiek izmaksātas
9 mēnešus – no septembra līdz maijam. Izmaksa tiek veikta
reizi mēnesī, pārskaitot stipendiju izglītojamā vai tā vecāku
bankas kontā.
Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt skolēnus labāk
mācīties.
Uz stipendiju var pretendēt ikviens Ciblas vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas audzēknis, neatkarīgi no tā, kādā
pašvaldībā deklarēta viņa dzīvesvieta. Ciblas novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis, kas mācās izglītības iestādēs ārpus
novada, uz šādu mūsu pašvaldības stipendiju nevar pretendēt.
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 un elektroniski (par to jāvienojas).
* Pušmucovas pamatskolas direktora p. i.
Aija JONIKĀNE – t.29409439;
* Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte LEŠČINSKA
– t. 26439768.
Ciblas novada skolās 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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Zālāju nopļaušanas un novākšanas
termiņš lauksaimniekiem pagarināts
līdz 15. septembrim
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Saistošie noteikumi Nr. 7
Apstiprināti ar
Ciblas novada domes 27.02.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3,5.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2013. gada 26. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 6
“Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”

Datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb
“zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas
maksājumu un maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību –
ir noteikts 15. augusts.
Ņemot vērā strauji mainīgos laikapstākļus, arī šogad
Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, līdz
15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo
nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un
novākt līdz 15. augustam.
Viens no nosacījumiem, lai
par zālāju platībām varētu
saņemt atbalsta maksājumus
– zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un jākopj.
Lauku atbalsta dienests
(LAD) atgādina, ka atbalstam
pieteiktās zālāju platības ir ne
tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek
noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami,
tas ir jāapļauj.
Nedrīkst zālāju smalcināt
vai nopļauto zāli atstāt vālos
uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību maksājumi netiks
piešķirti un tiks piemērota
pārdeklarācijas sankcija, t.i.,
tiks samazināts maksājums.
Ja veic smalcināšanu un
smalcināto zāli atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto
biomasu saņem lielu barības
vielu daudzumu, kas var bū-

tiski mainīt veģetāciju un
samazināt zālāja bioloģisko
daudzveidību. Savukārt, ja
zāles smalcināšanu veic vēlu,
veģetācijas sezonas beigās,
šāda zāle veido kūlas slāni,
kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī
rada risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība. Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā un atstātā
biomasa palu laikā var tikt
aiznesta, tomēr ūdens to var
sanest vienkopus, piemēram,
upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.
Svarīgi ievērot arī termiņus. Ja zāle tiek novākta no
lauka, to satinot ruļļos, tad
jāatceras, ka ruļļi līdz nākamajai saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie
ir atstāti uz lauka, tad par
platību, kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

1.Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2013.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”:
1.1. Izteikt 4.2., 4.3., 4.4.apakšpunktus šādās redakcijās:
“4.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:
Ciblas novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu
pārvalžu vadītāji.
4.3. Administratīvās lietas izskata Ciblas novada pašvaldības administratīvā komisija.
4.4. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību
pārkāpumiem fiziskām personām – piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Saistošo noteikumu Nr.7
Grozījumi Ciblas novada domes 2013. gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6
“Par mājdzīvnieku uzturēšanu 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.
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.

freeimages.com
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Līdz 24. augustam var pieteikt
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” un SIA “ALAAS”,
kā arī veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā Vislatvijas
“Elektro-nikas šķiratlons” aicina Ciblas novada iedzīvotājus
līdz 24. augustam pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt
veikalu “top!” dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var trīs veidos:
 aizpildot reģistrācijas anketu šeit https://ej.uz/elektronikas_skiratlons,
 zvanot pa tālr. 27853830,
 rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv,
norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm Ciblas
novadā notiks no 2. līdz 4. septembrim, sākot no plkst.7:00,
visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās
izvešanas dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot:
 gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas
mašīnas, plītis u.c.,
 gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis,
blenderus, elektriskos svarus, fēnus u.c. ierīces,
 kā arī var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un
akumulatorus.
Lai pieteiktu izvešanu adresē,
minimālajam kopējam
nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.
Netiks savākti citi atkritumu veidi (mēbeles, logi, durvis,
podi u.c.).

Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā” ikviens dalībnieks
varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām.
Visi Ciblas novada dalībnieki piedalīsies izlozē par veikala
“top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā. Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.
Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektronikas
šķiratlons” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā
www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.
Jautājumu gadījumā par akcijas norisi var sazināties,
zvanot pa tālr. 27853830 vai
rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.
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Ceļojums pa Latvijas robežu zirga mugurā

Šomēnes pa Latvijas austrumu robežu, jāšu zirga mugurā,
ceļo Līga Vilne un Tīna Runce. 13. augusta rītā viņas no
Upītes devās uz Baltinavu un Kārsavu. 14. augustā, – uz
Blontiem un Ciblu, kur nakšņoja Maijas Manukinas mājās,
lai 15. augusta rītā dotos uz Briģiem un Pasieni.
Feisbuka lapā viņas raksta: „Ideja par ceļojumu zirga mugurā apkārt Latvijai radās vairāku gadu garumā, darbojoties
ar bērniem, pieaugušajiem un zirgiem. Vēlme ir popularizēt
šo veselīgo, sportisko, skaisto cilvēka – zirga sadarbības
modeli un parādīt Latvijas neskarto dabu un dažādos cilvēkus pierobežā no skatu punkta zirga mugurā. Pirmais mūsu
ceļojuma posms zirgu Prīmas un Dempsijas mugurā 620 km
garumā pa Latvijas jūras krasta robežu notika 2019. gadā.
Otrais posms paveiksim 2020. gadā augustā un septembrī –
1386 km pa Latvijas sauszemes robežu.”
Lai uzņemtu Līgu, Tīnu un viņu komandu savās mājās
„Plūmes”, Maija Manukina pieteicās vēl martā, kad uzzināja, ka tiek organizēts šis ceļojums. Varēja pieteikties tikai tās
mājas, kur būtu nodrošināta iespēja atpūsties arī zirgiem –
kāds zemes gabals pagaidu aploka izveidošanai. Maija ļoti
gaidīja viešņas, sarūpēja maltīti un klāja gultas ceļotājām,
sagādāja suvenīrus par Ciblas novadu, vienojās par vietējās
baznīcas un novadpētniecības materiālu krātuves apmeklējumu un, lai vakars būtu jautrāks, uzaicināja draugus.
Feisbukā Maija ierakstīja: „Vakar Līga ar Prīmu, Tīna ar
Kastani,
Ilva un
Ingrīda
ar auto
un zirgu
aploku
bija
iegriezušās pie
mums,
"Plūmju"
mājās.
Paldies - Ciblas novada domei, Malvīnei Locei, Vilhelmīnei Žogotai, Ivetai Kalvānei, Aldim Tihovskam, DK
"EversS", "Pegaza" meitenēm, Vitai Rudušai, Lindai Duncānei, Sandrai Beļavskai par atbalstu no "Plūmju" saimes.
Mīkstu ceļu zem pakaviem un laimīgi sasniegt galamērķi!”
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2020. g. 19. augusts

22. augustā Līdumniekos – Bērtuļa dienas svinības!
Plkst. 12.00 – Svētā Mise Aizpūres baznīcā, pēc tās – kapusvētki.
No plkst. 15.00 – pasākumi Darba un kultūras centrā „Līdumnieki”:
* Kristiānas Manukinas darbu izstāde „Atmoda” (būs skatāma augustā un septembrī),
* plkst. 17.30, skanot kokles skaņām,
tiks atklāta vietējo amatnieku darbu izstāde „No vecāsmātes pūra lādes”.
* plkst. 18.00 – tikšanās ar amatniekiem un iespēja iegādāties viņu izstrādājumus.
Pasākuma gaitā bērniem būs pieejamas piepūšamās atrakcijas.
Plkst. 19.00 – grupas „Latgales Dāmu Pops” koncerts.
Turpinājumā – līdz plkst. 24.00 dziedās un spēlēs Valdis un Līdumnieku meitenes.

Bērni priecājas svētkos

Blontu Tautas namā 8. augustā notika Bērnības svētki. Tajos tika sveikti bērni, kam šogad aprit 4 gadi.

Bērnības svētku tradīcija - gaviļnieku šūpošana… un, protams, dāvanas!

M. Barkānes foto
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