CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene
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Prāvestam Jānim Kolnam pasniegts Atzinības raksts
Šajā izdevumā:
16. novembris —
NĪN un nomas
maksas termiņš

2

Domes sēdē lemts 3
par brīvpusdienām, zemes lietām
u.c. jautājumiem
4
Blontos - uzņēmējdarbības veicināšanas projekts

Noslēdzās rikšotā- 5
ju zirgu sacensību
sezona
Sēru vēstis

6

Par karjeras
atbalsta pasākumiem skolās

7

Blontu dārziņā
darbojas Cūkmena detektīvi

8

Aktuālas
“Ciblas novada
ziņas”
- Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11.05 un
plkst. 18.05.
Klausieties radio
103,0 FM !!!

27. septembrī arī
Ciblas novada iedzīvotāji pateicās priesterim
Jānim Kolnam par
vairāk kā 15 gadus
ilgo kalpošanu.
Pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis un
Zvirgzdenes pagasta
pārvaldes vadītāja
Valentīna Ruciľa
prāvestam pasniedza
Ciblas novada pašvaldības Atzinības rakstu
par pašaizliedzīgu un skaistu kalpošanu Dievam un cilvēkiem Ciblas novadā.
Lēmums par šādu apbalvojumu tika pieľemts domes sēdē. Prāvests Kolns atvadījās
no Ludzas katoļu draudzes, jo ir pārcelts darbā uz Līksnas draudzi.

Pašvaldības darbs
Covid-19 krīzes laikā
Laikā, kad prioritātes tiek pakārtotas
Covid-19 infekcijas izplatības ierobeţošanai, Ciblas novada pašvaldības iestādes apmeklētājiem ir atvērtas ierobeţoti.
Apmeklējums jāpiesaka,
iepriekš zvanot speciālistiem.
Vienotais pašvaldības tālrunis
65700894.
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski; e-pasta adrese:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Pakalpojuma sniegšanas vietā (pagasta
pārvaldē, Tautas namā, bibliotēkā u.c.)
nedrīkst atrasties personas, kurām
noteikta pašizolācija, mājas karantīna
vai stingrā izolācija;
un personas, kam ir elpošanas ceļu
infekcijas pazīmes.
Lūdzam ievērot 2 metru distanci!
Ievērojiet roku higiēnas un
sejas masku lietošanas nosacījumus!
Plašāka informācija internetā –
covid.19.gov.lv
Bezmaksas diennakts tālrunis – 8345.
NOVĒLAM STIPRU VESELĪBU!

Izsludināts konkurss
„Ciblas novada
gada cilvēks”
Aicinām līdz š.g. 31. oktobrim
apbalvošanai pieteikt cilvēkus un
cilvēku grupas, kas ar savu rīcību
sekmē Ciblas novada attīstību,
ir paraugs līdzcilvēkiem.
NOMINĀCIJAS:
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu
ieguldījumu Ciblas novada labā;
„Gada jaunietis” – (no 16 līdz 25
gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem
mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas
veicinājuši Ciblas novada atpazīstamību;
„Mūža ieguldījums” – godprātīgs
darbs un ieguldījums sava novada un tā
iedzīvotāju labā mūţa garumā.
Pretendentus nominācijām var pieteikt:
 Ciblas novada pašvaldības deputāti;
 darba kolektīvi;
 reģistrētas biedrības;
 iestādes vai uzľēmuma vadītājs;
 iedzīvotāju grupas (vismaz 5 cilvēki).
Plašāka informācija – pašvaldības
mājaslapā www.ciblasnovads.lv
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Pārbūvēts grants ceļa Z - 6 posms
Ir pabeigta Ciblas novada
pašvaldības autoceļa Z - 6 Franapole – Raţanova pārbūve 1,5
km garumā. Tas bija iespējams,
realizējot projektu „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve,
2. kārta” Nr. 19-01-A00702-000029.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk
informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.
Projekta kopējās izmaksas sasniedza
136 949.62 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas – 136 895.05 eiro. Publiskais
finansējums, ko projektam nodrošina
Lauku atbalsta dienests, sasniedza
123 205,55 eiro. Tas tiks ieskaitīts pašvaldības budţetā pēc tam, kad objekts
nodots ekspluatācijā un LAD veicis
dokumentu un objekta pārbaudi.
Lai darbi noritētu raiti, Ciblas novada
pašvaldība Valsts kasē ľēma aizdevumu
gandrīz 130 tūkstošu eiro apmērā
(lēmums par to tika pieņemts domes
sēdē 26.05.2020.).
SIA „MIKOR” jūnijā uzsāka būvdarbus uz ceļa Z 6 Franapole – Raţanova
posma. Tika pārbūvēts grants segums,
sakārtotas esošās un izbūvētas jaunas

nobrauktuves uz īpašumiem, novākts
apaugums (krūmi, koki ceļmalā), sakārtoti notekgrāvji.
Projekts īstenots plānotajā termiľā.
Projekta autoruzraudzību nodrošināja
Kaspars Kubuliľš no SIA „RK Projekti”, bet būvuzraudzību – Armīns Saidāns no SIA „R4F”.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Skolēniem ļoti patika teātra izrāde
18. septembrī, pateicoties programmas
„Latvijas skolas soma” atbalstam, Ciblas
vidusskolas 8. – 9. klašu skolēniem tika
organizēts brauciens uz Liepājas teātra
izrādi “Polianna”, kas notika Latgales Vēstniecībā GORS. Izrāde veidota
pēc Eleonoras H. Poteres darba motīviem.
Porteres darba pamatā ir kristīgi iekrāsots vēstījums par bāreni, kurai tēvs mācītājs iemācījis prieka spēli – prasmi katrā bēdīgā notikumā atrast ko priecīgu. Pēc
tēva nāves viľa nonāk īgnās krustmātes namā, lai ar prieka spēles palīdzību pierādītu apkārtējiem, ka pasaule ir ļoti jauka vieta, kurā dzīvot. It sevišķi savai
krustmātei Pollijai, kura nocietinājusi savu sirdi un neļaujas nedz priekam, nedz
emocijām. Vai pilsētiľas iedzīvotāji ļausies prieka spēlei? Un vai krustmāte atvērs savu sirdi priekam un mīlestībai?
Izrāde nominēta 2018./2019. sezonas “Spēlmaľu nakts” balvai 2 nominācijās:
“Gada izrāde bērniem” (BALVA) un “Gada scenogrāfs” (Aigars Ozoliņš).
Bērniem izrāde ļoti patika – zālē bieţi skanēja smiekli, bet īpaši smagos brīţos
iestājas nospiedošs klusums, bet beigās skanēja ilgi, ilgi aplausi.
Skolotājas Rūta TRUKŠĀNE, Daina PURINA

2020. g. 28. oktobris

Tuvojas NĪN un nomas maksas
apmaksas termiņš!
Šopavasar, sākoties COVID-19 krīzei,
Ciblas novada pašvaldības dome nolēma
atbalstīt iedzīvotājus un uzľēmējus, pārceļot Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) samaksas termiľu uz 2020. gada
16. novembri. Pašvaldībai ir tiesības šo
termiľu pārcelt tikai 2020. gada periodā.
Šāds pašvaldības lēmums bija pareizs,
un daudzi NĪN maksātāji ir izmantojuši
iespēju nodokļa maksāšanu atlikt. Kopumā no gada sākuma līdz oktobrim NĪN
iemaksāts vairāk kā 130 tūkstošu eiro
apmērā, bet līdz gada beigām plānots
iekasēt vēl apmēram 70 tūkstošus eiro.
Tātad apmēram trešdaļai NĪN summas
jāienāk pašvaldības budţetā līdz
16.11.2020.
Smagāka situācija izveidojusies ar
nomas maksu, kas jāmaksā par pašvaldībai piekritīgas zemes nomu. Kopumā
par visiem nomas līgumiem šogad budţetā jāienāk aptuveni 10 000 eiro, bet
līdz oktobra sākumam iemaksāti vien
2 300 eiro. Turklāt vairāku gadu garumā
atsevišķi nomnieki ir iekrājuši nomas
maksas parādu, tā kopējā summa sasniedz 3 700 eiro. Atgādinām, ka saskaņā ar nomas līguma prasībām, ja nomnieks nav samaksājis nomas naudu vairāk kā divus gadus, tad var tikt zaudētas
nomas tiesības.
Īpašniekiem un nomniekiem jāatceras
arī, ka pēc 16.11.2020. gan NĪN maksai,
gan nomas maksai tiek rēķināta kavējuma nauda.
Aicinām savlaicīgi norēķināties arī par
komunālajiem pakalpojumiem!
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

No 14. oktobra Valsts pārvaldes
pakalpojumu portāla Latvija.lv
apmeklētājiem palīgā nāk
virtuālais asistents Ēriks.
Ar virtuālā asistenta palīdzību portāla apmeklētājiem būs iespēja uzdot
jautājumus un saņemt atbildes par
dažādiem e-pakalpojumiem un
dzīves situācijām.
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Trīs pašvaldībai piekritīgas lauku apvidus zemes vienības noteiktas par
nepārtrauktību. Apmaksu iekasēt saska- starpgabalu, to platības: 1 ha, 3,9 ha,
ņā ar aprēķināto ēdināšanas pakalpoju- 1,8 ha.
mu pašizmaksu.
Apstiprināti divu zemes nomas
Ar atsevišķu lēmumu, izskatot privāttiesību izsoļu rezultāti
personu iesniegumus, nolemts segt fak16. septembrī notika divu Ciblas notiskās ēdināšanas
izdevumus pilnā vada pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu
apmērā no pašvaldības līdzekļiem po- zemes vienību izsole. Abas zemes vietenciālajiem
Ciblas
vidusskolas nības Zvirgzdenes pagastā nodotas no2020./2021. mācību gada 10. klases mā uz 6 gadiem lauksaimniecības vajaskolēniem, kuriem nenokomplektētās dzībām. Nomas līgumi noslēdzami ar
klases dēļ mācības nācās uzsākt citas 01.11.2020.
pašvaldības vispārizglītojošās mācību
Zeme 6,6 ha platībā iznomāta D. N.,
iestādes 10. klasē. Jau informējām, ka nosakot zemes nomas gada maksu EUR
Ievērojot Ministru kabineta noteikumus 390,50 bez PVN.
par minimālo skolēnu skaitu 10. klases
Zeme 2,1 ha platībā iznomāta A. I.,
atvēršanai, Ciblas vidusskolā šajā mācī- nosakot zemes nomas gada maksu EUR
bu gadā nav atvērta 10. klase, jo netika 127,50 bez PVN.
savākts pietiekams skolēnu skaits klases
Lemts par pedagogu algām
atvēršanai. Līdz ar to Ciblas vidusskoDomes sēdē tika lemts par Ciblas nolas 10. klases skolēniem nācās meklēt vada pedagogu, izglītības iestāţu vadīcitu skolu, kur rudenī turpināt mācības. tāju mēneša algas likmi no 2020. gada
Zemes lietas
1. septembra līdz 2021. gada 31. augusIzskatīti privātpersonu iesniegumi:
tam, kā arī par piemaksu PII pedago* no diviem nekustamajiem īpašu- giem, kam iegūta augstāka kvalitātes
miem Pušmucovas pagastā privātperso- pakāpe.
nām atļauts atdalīt zemes vienības 1,2
Apstiprināta pirmsskolas pedagogu
ha un 3 ha platībā, izveidojot jaunus darba algas likme – 790 eiro, PII vadītānekustamos īpašumus, tiem piešķirti ju darba algas likme – 950 eiro. Noteiknosaukumi un noteikts zemes lietošanas ta 25 eiro liela piemaksa PII pedagomērķis (lauksaimniecība).
giem par kvalifikācijas pakāpi.
* kādam nekust. īp. Līdumnieku pag.
Apstiprināta Ciblas vidusskolas interpiešķirts nosaukums „Garie Kušneri”.
nāta skolotāju darba algas likme – 790
* pārtrauktas zemes nomas tiesības uz eiro.
1,8 ha platības nomu.
Apstiprinātas Ciblas vidusskolas diApstiprināts zemes ierīcības projekts rektores un Pušmucovas pamatskolas
nek.īp. Zvirgzdenes pagastā. Sadalot direktora pienākumu izpildītājas darba
īpašumu, izveidotas jaunas zemes vienī- algas likme (atbilstoši MK noteikumu
bas. Vienībai 2,8 ha un 13,9 ha platībā Nr. 445 3.pielikumā noteiktajai zemnoteikts zemes lietošanas mērķis Meža ākajai darba algas likmei): Ciblas vsk.
teritorija (mežsaimniecība), vienībai direktores likme – 1165 eiro, Pušmuco0,8 ha platībā – individuālo dzīvojamo vas psk. direktora p.i. darba algas likme
māju apbūve.
– 1056 eiro.

Kārtējā domes sēdē lemtais
24. septembrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tajā
deputāti skatīja 16 jautājumus.
Domes sēdē tika nolemts izsludināt
konkursu „Ciblas novada gada cilvēks”.
Tika nolemts pasniegt Atzinības rakstu Ludzas katoļu draudzes priesterim
Jānim Kolnam par ilggadīgu un pašaizliedzīgu kalpošanu Dievam un cilvēkiem Ciblas novadā.

Apstiprināta pakalpojumu
pašizmaksa un maksa
Tika apstiprināta Ciblas novada pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu, telpu nomas un sadzīves atkritumu
izvešanas pašizmaksa.
Nolemts ar 2021. gada 1. janvāri noteikt maksu par Ciblas novada pašvaldības iestāţu telpu nomu, kam tiks piemērots Pievienotās vērtības nodoklis.
Apstiprināta sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa vienam
iedzīvotājam mēnesī Ciblas novada
administratīvajās teritorijās, kas stāsies
spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Brīvpusdienas – visiem PII un
skolu audzēkņiem
Domes sēdē apstiprināts ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksas aprēķins.
Nolemts pilnā apmērā no pašvaldības
līdzekļiem segt faktiskās ēdināšanas
izdevumus saskaľā ar šo pašizmaksas
aprēķinu: visiem 5.-12. klašu skolēniem
un visiem pirmsskolas izglītības iestāţu
audzēkľiem. Savukārt visiem 1.-4. klašu skolēniem – izdevumu daļu, kas pārsniedz pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai.
Tika nolemts atļaut izglītības iestāţu
pedagogiem un apkalpojošajam personālam izmantot iestādes ēdināšanas
pakalpojumus sakarā ar mācību procesa

Работа самоуправления во время пандемии
Во время, когда приоритеты подчинены ограничению распространения инфекции Covid-19, учреждения самоуправления Циблского края открыты в
ограниченной степени. На визит нужно записаться, предварительно позвонив
специалистам. Единый телефон самоуправления 65700894.
Приглашаем подавать документы в электронном виде; адрес: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
В местах оказания услуги (волостных управах, библиотеках и др.) не могут находиться лица, которым назначена самоизоляция, домашний карантин
или строгая изоляция; а также лица с признаками респираторной инфекции.
Просим соблюдать дистанцию 2 метра!
Соблюдайте гигиену рук и условия использования масок для лица!
Больше информации – covid.19.gov.lv Бесплатный телефон – 8345.
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

Paziņojums par Ludzas novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanu
Pamatojoties uz Ludzas novadā apvienojamo Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu pašvaldību domju deputātu
kopsapulces 2020.gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§):
1. Ludzas novada vēlēšanu komisija
2021. gada pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 (deviľu) locekļu sastāvā;
2. Ludzas novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanas termiľš ir
noteikts no 2020. gada 26. oktobra līdz
2020. gada 6. novembrim.
Plašāk - www.ciblasnovads.lv
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Blontos uzņēmējdarbības vajadzībām pārbūvē ēku
Septembrī, īstenojot
apjomīgu kopprojektu ar
Ludzas un Kārsavas novadu pašvaldībām, piesaistot ERAF finansējumu, tika uzsākta noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6,
Blontu ciemā, Ciblas
novadā pārbūve. Ēka,
kuras kopējā platība ir
1666 m2, pārbūvējot tiks
pielāgota uzľēmējdarbības vajadzībām.
Būvnieks pārbūvi ir
sācis ar demontāţas darbiem un jumta pārbūvi.
Darbi norit saskaľā ar
apstiprinātu darba plānu,
tas nosaka, ka visi pārbūves darbi jāpabeidz līdz
nākamā gada maijam.
Saskaľā ar līgumiem un darba grafiku
gan domes ēkā, gan objektā regulāri
notiek būvsapulces. Ľemot vērā ēkas
stāvokli un vecumu, darbu gaitā tiek
konstatētas arī neparedzētas problēmas,
nākas veikt precizējumus izstrādātajā
būvprojektā. Nepieciešamās korekcijas
tiek veiktas, risinājumus meklējot kopīgi un sadarbojoties visām pusēm.
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.

2020. g. 28. oktobris

Skaistais rudens
Ciblas dārziņā

Būvnieks – SIA „Latgalija”.
Būvuzraugs – SIA „BaltLine Globe”,
būvuzraugs Uldis Stuklis.
Autoruzraugs – SIA „Rēzeknes Būvprojekts”, autoruzraugs Jānis Zīmeļs.
Ēkas teritorija ir iežogota. Lūdzam
iedzīvotājus ievērot drošības prasības
un nenākt būvlaukuma teritorijā!
Kopējie projekta attiecināmie izdevumi visās trijās pašvaldībās sastāda
2 570 260,73 eiro.
Raţošanas ēkas pārbūves projekta
izmaksas, ko sastāda būvniecība, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir tuvu
pusmiljonam eiro, kas ir lielākais Ciblas
novada pašvaldības realizētais projekts.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Jauno mācību gadu Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) esam
iesākuši ar vairākiem pasākumiem
un aktivitātēm.
Septembris iesākās ar Zinību dienas
pasākumiem.
Vecākā grupas audzēkľi laukumā pie
iestādes izgatavoja no āboliem kompozīciju.
Septembris mūs priecēja ar siltu un
saulainu laiku, tādēļ varējām doties
pastaigās ar dabas novērošanu. Nelielā
ekskursijā pa Ciblas ciematu aizgājām
līdz upītei, pētījām rudens krāsaino dabas skatu.
Oktobrī bērni no vecākās grupas apmeklēja Ludzas Tautas namu, lai noskatītos teātra izrādi „Dzeltenā zemūdene”.
Ar prieku pieľēmām sporta organizatores Inetas Miklucānes uzaicinājumu,
un visi Ciblas PII audzēkľi sporta hallē
Felicianovā sportoja un gāja rotaļās.
Neizpalika arī „Rudens ballīte” ar
augļu, ogu un dārzeľu degustāciju, jautrām dziesmām un rotaļām.
Pašlaik aktīvi gatavojamies Latvijas
valsts svētkiem.
Skolotāji un skolotāju palīgi paplašina
savas zināšanas, apmeklē mācību kursus, lekcijas.
Velta SEIMUŠKINA,
Ciblas PII vadītājas p. i.

Futbola turnīra “Ciblas rudens kauss 2020” uzvar kārsavieši
10. oktobrī Ciblas vidusskolas stadionā notika futbola sacensības „Ciblas
rudens kauss 2020”. Tas ir tradicionāls
turnīrs, kas šoreiz notika bez skatītājiem. Piedalījās četras komandas:
„Sakstagals”, Pušmucovas „Banda”,
„Kārsava”, SK „Felicianovas vilciens”.
Uzvarēja kārsavieši. 2. vietā – SK
„Felicianovas vilciens”, 3. – „Sakstagals”. Godalgoto vietu ieguvējiem tika
pasniegti kausi un medaļas.
Sacensības „Ciblas rudens kauss
2020” palīdzēja organizēt futbola treneris Edvīns Savickis.
Ineta MIKLUCĀNE,
pašvaldības sporta organizatore
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Rikšiem laidu kumeliņu
Cīņa par citām balvām
Līdztekus Latgales ceļojošā kausa izcīņai notika arī braucieni par mazākiem
kausiem.
Paša pirmā brauciena kauss palika
Ciblas novadā, jo to izcīnīja vietējā
braucēja S. Soikāne ar zirgu Jam Star O,
veicot 1830 metrus garo distanci 2.34,16
minūtēs.
Otrajā braucienā spēcīgāks izrādījās
braucējs no Dagdas novada – Nikolajs
Galiļejevs ar zirgu Kaprālis (2.47,59
min).
Trešā un ceturtā brauciena 1. vietas
kausus pārliecināti izcīnīja braucējs no
Garkalnes novada Māris Eţmalis ar zirgiem Daja Star (2.45,59) un Malibu
(2.54,36). Daļēji Amerikas rikšotāju
šķirnes ķēves Daja Star kauss pienākas
arī Ciblas novadam, jo zirga īpašniece ir
Sacensībās “Latgales kauss 2020” uzvarēja braucēja no Viļakas – S. Soikāne.
Rudīte Zelča ar zirgu Moments. Visstraujākais no braucieniem bija piektais, kur sacentās divas braucējas no GulLatgales karogam un zirgu krēpēm plīvojot, 3. oktobrī uz benes novada (Inese Berga un Līna Berga) un viena braucēja
Pušmucovas pagastā esošā skejceļa noslēdzās šī gada rikšo- no Garkalnes novada (Ilona Pavlova). Visas trīs bija spēcīga
tāju zirgu sacensību sezona Latvijā. Šogad gan laika apstākļi konkurence viena otrai, bet pirmā finišēja I. Berga ar Francibija ļoti labvēlīgi šī pasākuma norisei. Rudenīgi dzestrajā jas rikšotāju šķirnes zirgu Atonas (2.28,90 min).
dienā Pušmucovā pulcējās entuziasti un līdzjutēji, lai vērotu
Dažādi pasākumi sezonas laikā
– kurš tad šogad izcīnīs Latgales ceļojošo kausu, kura tradīNeskatoties uz šī gada pasākumu ierobeţojumiem, rikšotācijas jau iedibinātas 2008. gadā.
Pagājušajā gadā šī cīľa par kausu sanāca diezgan intriģējo- ju braucējiem sezona ir izvērtusies diezgan darbīga, jo ir
ša, jo braucienā divas dalībnieces Sandra Soikāne un Ilona bijušas trīs sacensības Latgalē, kā arī braucējas Ilona MalaMalahova finišēja vienlaicīgi. Tā kā abas sportistes pārstāv hova un Sandra Soikāne ir piedalījušās trīs sacensībās ārpus
Rikšotāju braucēju sporta klubu „Pegazs”, tad kauss uz gadu Latvijas – Lietuvā.
Ārpus sacensību pasākumiem S. Soikāne un Ilze Rudzīte
tika atstāts kluba īpašumā. Šis gads nāca ar jaunu iedvesmu,
lai mazliet padarītu interesantāku kausa izcīľu – 1830 metru rikšotāju zirgus prezentēja arī pasākumā Kumeļu rotaļas
vietā kausa izcīľas dalībniekiem nācās veikt 2745 metru 2020, kas augustā notika Krāslavas novada Kaplavā pie Ilzes
Stabulnieces. Šajā pasākumā braucējas parādīja atšķirību
garu distanci.
Latgales ceļojošo kausu šogad izcīnīja braucēja no Viļakas starp rikšotāja ātrumu un vezumnieku šķirnes zirga spējām,
– Rudīte Zelča ar zirgu Moments, veicot distanci ar laika sacenšoties uz lauku ceļa.
rezultātu 4.02,23 minūtes.
Nākotnes ieceres
Sandra Soikāne (Ciblas novads) ar zirgu Victory Boy T.G.
Nākamgad sacensības uz Pušmucovas skrejceļa ir plānotas
atpalika no uzvarētājas tikai nedaudz un viľas uzrādītais
Vasarsvētkos, 23. Maijā, un rudenī, 3. oktobrī.
laika rezultāts bija 4.02,77 minūtes.
Lielu paldies 2020. gada sacensību organizatori izsaka:
Brauciens izvērsās ne ļoti veiksmīgs, jo dalībniekiem trūka
pieredzes tik garas distances braukšanā un cīľu par uzvaru Ciblas novada domei, Latvijas Zigaudzētāju biedrībai, Jāľa
vajadzēja sākt daudz laicīgāk. Šo distanci plānots turpināt arī Kazinīka ģimenei, vet. klīnikai – aptiekai Lioveta, lauksaimturpmākajos gados, un, cerams, ka braucēji ir guvuši mācību niecības ţurnālam Latvijas Lopkopis, fotogrāfei Inesei Grizānei, Lopbarības sētai, IK Evassa, AS Lytagra, Vesels
no savām kļūdām.
Līdzās Sandrai un Rudītei par Latgales kausu cīnījās arī Zirgs, SIA Ariols, veikalam Ippeas, zirgu barības izplatītābraucēja no Krāslavas novada – Evelīna Koleda (ar zirgu jam Havens, zirgu barības izplatītājam Hartog, zirgu barības
Delot Tooma) un Ilona Malahova (ar zirgu Stella) no Ludzas un piedevu izplatītājam Marstall & TRM Latvia, Ciblas Tautas nama vadītājai Sandrai Beļavskai un Maijas Manukinas
novada.
Ceļojošais kauss tagad jau ir apceļojis gandrīz visu Latgali, ģimenei.
Inese RUSKULE,
jo tas ir nonācis šādos novados: Balvu, Ciblas, Krāslavas,
sacensību
“Latgales
kauss” rīkotāja
Ludzas, Viļakas un Ciblas. Tas nozīmē, ka Latgalē šī tradīcija patiešām tiek saglabāta un nevis vienviet, bet gan pa visu
Fotogrāfijas autors: Aldis TIHOVSKIS
reģionu.
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Ap kapsētām uzstādīti metāla paneļu žogi
Šogad ir nomainīts vairāku lielāko kapsētu ţogi, tajā skaitā
Franapolē un Pušmucovā.
Franapoles kapsēta atrodas Zvirgzdenes pagastā, pie ceļa
Ludza – Cibla.
Jau pavasarī pašvaldība informēja iedzīvotājus, ka tiks
izgriezti vecie un bīstamie koki kapsētas teritorijā un ap to,
lai sakārtotu kapsētas teritoriju. Šo darbu veica agrā pavasarī, pirms koku salapošanas.
Vasaras gaitā tika sakārtota kapsētas teritorija, nolīdzināti
celmi, novākti gruţi. Rudenī tika iebetonēti stabi un uzstādīts metāla paneļu ţogs, kā arī vārti un vārtiľi.
Izmaksas - 5100 eiro.
Pušmucovas kapsētas ţoga uzstādīšana tika uzsākta septembrī, pirms tam izzāģējot lielos un bīstamos kokus, kas
bija saauguši ap kapiem.
Līdz Svecīšu vakaram, kas notika 25. oktobrī, ţoga uzstā- Kapsētas sakopšanas darbos tika iesaistīti bezdarbnieki,
dīšanas darbi Pušmucovā bija pabeigti. Vēl jāuzstāda vairāki NVA klienti, kuriem tiek piešķirta atlīdzība (200 eiro mēnevārti.
sī) programmas „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros.
Izmaksas sasniedz 5600 eiro.
Šie bezdarbnieki piedalījās arī ţogu uzstādīšanu.

Tonija Kuzmina
(11.05.1956. – 24.10.20120.)
Dziļās sērās paziņojuma, ka 24. oktobrī stājusi pukstēt
Tonijas Kuzminas sirds.
Tonija ir dzimusi Zvirgzdenes pagasta Lielajos
Lītavniekos Felicijas un
Leona Skruļu ģimenē,
kurā jau auga divi dēli.
Viľa mācījās vietējā
pamatskolā, vēlāk Ludzas vidusskolā, pēc tam
turpināja studijas.
No 1975. līdz 1985.
gadam Tonija strādāja
dzimtajā pusē – Cirmas
pamatskolā kā vecākā
pionieru vadītāja, latviešu valodas un literatūras
skolotāja.
Neklātienē viľa studēja un 1982. gadā absolvēja Liepājas
Pedagoģisko institūtu.
No 1985. līdz 1988. gadam Tonija Kuzmina bija vēlētā
amatā – Blontu ciema padomes priekšsēdētāja.
No 1988. līdz 2014. gadam viľas darba mūţs bija saistīts
ar Blontu skolu - bērnudārzu, kur viľa strādāja gan kā pedagoģe, gan kā direktore.
Mūsu atmiľā Tonija paliks vienmēr pozitīva, smaidīga,
labestīga, inteliģenta, erudīta un profesionāla, sabiedriski
aktīva un talantīga sieviete ar izcilu latviešu valodu izjūtu.
Lai spēks un izturība Tonijas tuviniekiem – vīram,
meitai un mazbērniem, pārdzīvojot smago šķiršanos no
mīļās sievas, māmiņas un vecmāmiņas.
Atvadīšanās no Tonijas Kuzminas –
ceturtdien, 29. oktobrī, plkst. 13.00 Skradeļu kapsētā.
Bijušie darbabiedri

Tā paiet mūžs ...
Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
informē, ka šī gada III ceturksnī (jūlijā, augustā, septembrī) nodaļā reģistrēta 9 novada iedzīvotāju nāve.
Blontu pagastā:
Helēna KONDRĀTE (dz. 1939. g.) no Būbiniem
mirusi š.g. 24. augustā;
Aleksejs KUZĽECOVS (dzimis 1937. g.) no Dubrovkas
miris š.g. 3. jūlijā.
Ciblas pagastā:
Olga KUTENKOVA (dz. 1950. g.) no Felicianovas
mirusi š.g. 12. septembrī.
Pušmucovas pagastā:
Janīna BOJĀRE (dz. 1946. g.) no Pušmucovas
mirusi š.g. 7. septembrī;
Staľislava PULE (dz. 1933. g.) no Pušmucovas
mirusi š.g. 20. septembrī;
Skaidra ZILE (dz. 1956. g.) no Pušmucovas
mirusi š.g. 13. septembrī.
Zvirgzdenes pagastā:
Irena DAUDIŠA (dz. 1934. g.) no Seļekovas
mirusi š.g. 21. septembrī;
Pēteris MIKAŢĀNS (dz. 1931. g.) no Muizinīkim
miris š.g. 2. jūlijā;
Valērijs VASIĻJEVS (dz. 1965. g.) no Ustjas
miris š.g. 11. augustā.
Ciblas novada
pašvaldība izsaka
dziļu līdzjūtību
tiem, kas pēdējā gaitā
pavadījuši
savus dārgos
tuviniekus, draugus
un kaimiņus.
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Jaunumi karjeras izglītībā

Šajā mācību gadā ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” finansē karjeras vadības izcilības prasmju attīstīšanu 7. – 12. klašu skolēniem, izmantojot grupu un individuālās konsultācijas, ievērojot brīvprātības principu.
Maksas pasākumiem šogad Latgalē katram izglītojamajam
7. – 9. kl. grupā ir piešķirti 3 EUR. Diemžēl Covid -19 infekcijas izplatības ierobeţojumu dēļ 2019./2020. m.g. nenotika
visi ieplānotie pasākumi, un šajā mācību gadā neizlietoto
naudu nedabūsim. Kopumā visā Latvijā neizmantoti palika
800 000 EUR no ES karjeras atbalsta projekta līdzekļiem.
Labā ziľa ir tā, ka pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra
RIMICĀNE šovasar ir ieguvusi Sertifikātu (Nr.330,
19.08.2020. Daugavpils Universitāte), kas ļauj veikt izglītojamo individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālajā
izglītībā. Prieks, ka vecāki savus bērnus atbalsta, jo tas patiešām ir svarīgi katra jaunieša nākotnes mērķu sasniegšanā.
VIAA karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni:
 Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura
un pieejas īstenošanā;
 Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 Pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Pirmo reizi 8 gadu laikā karjeras nedēļa (26. – 30. oktobrī )
šogad notiek attālināti, izmantojot Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) piedāvātos tiešsaistes pasākumus skolēniem un vecākiem. Pasākumiem var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos.
Pirmo reizi 1.- 6. kl. skolēni apgūs jaunu video spēli, kas
palīdzēs iepazīt profesijas. Savukārt 7.- 9. klašu izglītojamie
veidos infografikas par sev izvēlēto profesiju.
Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne aicina
Pušmucovas pamatskolas audzēkņus izmantot
individuālās konsultēšanas iespējas.
7. kl. šāda iespēja bija oktobrī. 8. kl. – novembrī
(ceturtdienās), 9. kl. – decembrī (ceturtdienās).
– Meklēsim atbildes kopā! – aicina PKK, skolotāja Elvīra.
Piesakies, zvanot: 26120900, rakstot īsziľu e-klases portālā,
e-pastā: elvira.rimicane@inbox.lv !

ES fonda karjeras attīstības atbalsta (KAA) finansētie pasākumi Pušmucovas pamatskolā:
2020. g. 6. novembrī – “Vecāku
atbalsts bērnam profesijas izvēlē”.
Izglītojoša lekcija audzēkľu vecākiem
par vecāku atbalsta īpašo lomu jaunieša
talanta atklāšanā, pašapziľas un mērķtiecības veidošanā viľa nākotnes profesijai (karjerai). Lektore Diāna Zande,
Dr.psych., psiholoģe, psihoterapeite.

2021. gada martā –
“Manas izaugsmes iespējas”.
Izglītības iespēju izpētes pasākums 9.
kl. skolēniem – izstāde Austrumlatvijas
RPC Rēzeknē, kurā iespējams iegūt
informāciju par izglītības iespējām un
darba tirgu Latvijā. Tradicionāls pasākums, kuru skolēni gaida.

2021. gada aprīlī –
“Ražots Latgalē”.
Darba pasaules iepazīšanas pasākums
7.- 9. kl. skolēnu grupai. Ekskursija uz
SIA “VEREMS”, lai iepazītos ar koka
saplākšľu raţošanas procesu un tajā
nepieciešamajām profesijām. Skolēni
jautā – profesionāļi atbild.

Akcija “Labo darbu nedēļa”. Ciblānieši dodas uz dzīvnieku patversmi!
Visā Latvijā 5.-11. oktobrī norisinājās akcija „Labo darbu
nedēļa”. Jau divpadsmito gadu šo akciju organizē labdarības
organizācija Palīdzēsim.lv. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels
finansiālais ieguldījums.
Noslēdzot 1. semestra 1. posmu, Ciblas vidusskolas 11.
klases skolēni un divas 7. klases skolnieces devās uz Rēzeknes dzīvnieku patversmi „Pūkainis”. Skolēni bija sagatavojuši daţādas mantas, kas var noderēt dzīvniekiem, un sapirkuši tiem pārtiku. Diemţēl cerības, ka varēs rūpēties par
dzīvniekiem, izvest pastaigā suľus, nepiepildījās. Patversmē
ir mainījušies noteikumi, un darboties ar dzīvniekiem drīkst
tikai tur strādājošie cilvēki.
Kaut arī vēlme – izrādīt uzmanību un rūpes par pamestajiem dzīvniekiem – nepiepildījās, tomēr gandarījuma sajūta,
ka tika paveikts labs darbiľš, sirdī ir palikusi.
Ciblas vsk. 11. kl. audzinātāja Ināra KUZŅECOVA
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Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā šī gada III ceturksnī
laulību noslēguši 3 pāri.
Reģistrēti 3 jaundzimušie:
Jana P. – 1. jūlijā Blontos,
Dominiks S. – 17. jūlijā Pušmucovā,
Artjoms Z. – 17.augustā Zvirgzdenes pag. Virpos.
Sveicam ģimenes, kurās piedzimis bērniņš!
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Cūkmens sadarbosies ar bērniem

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē 19. oktobrī
ieradās īsts Cūkmens! Nē, ne jau tāpēc, ka būtu
Blontos pamanījis kādas cūcības. Viľu uzaicināja
ciemos dārziľa pedagogi.
"Cūkmena detektīvi" ir AS "Latvijas valsts meži" ekoprogramma pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus
jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos
atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un
lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu soli pa solim
atklāj daţādus meţa noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!
Pedagoģes Inese Puļa un Kristīne Salīte pieteica
savas bērnu grupiľas šajā ekoprogrammā
„Cūkmena detektīvi”. Pirmajā gadā nodarbībās
uzmanība tiks pievērsta četrām tēmām: Meža netīrie noslēpumi, Cūkmenam pa pēdām, Mežs rotaļlietu kastē, Audzēsim skābekli! Otrajā gadā bērni
dosies dabā – rudens, ziemas un pavasara piedzīvojumā. Viss metodiskais materiāls bērnudārziem
ir
pieejams
īpaši
izveidotā
mājaslapā
(https://www.cukmens.lv).
Pedagoģe Ineses stāsta, ka programmai bija pieteikušies vairāk kā 200 grupas. Un tikai pie pirmajiem 100 Cūkmens pats ieradās, lai sev raksturīgajā atraktīvajā veidā pastāstītu bērniem, kā var kļūt
par Cūkmena detektīvu.
Lai izdodas kļūt par izciliem Cūkmena palīgiem,
sargājot dabu!
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„Es esmu priecīga, priecīga, priecīga…”

18. septembrī, plkst. 18.00 projekta „Skolas soma” ietvaros,
Ciblas novada Pušmucovas pamatskolas 1. – 6. kl. skolēnu grupa ieradās Latgales vēstniecībā
„Gors”, lai noskatītos Liepājas
teātra izrādi bērniem „Polianna”, kas veidota pēc Eleonoras H. Porteres romāna motīviem.
Izrādes reţisors Dţ. Dţ. Dţilindţers, scenogrāfs Aigars Ozoliľš, reţisora asistente un horeogrāfe Linda Kalniľa.
Izrāde nominēta 2018./2019.
sezonas “Spēlmaľu nakts” balvai
2 nominācijās: “Gada izrāde bērniem” (IEGŪTA BALVA!) un
“Gada scenogrāfs” (Aigars Ozoliľš).
Pirmizrāde jeb ceļojums pie skatītāja sākās 2019. gada 27. janvārī. Iestudējums tapis ar VKKF
mērķprogrammas „Latvijas skolas
soma” satura radīšana” atbalstu.
Galvenās lomas izrādē atveidoja
aktieri: Elizabete Marija Brante
(Polianna),
Signe
Dancīte
(Pollija), Leons Leščinskis (vecais Toms), Samira Adgezalova
(Nensija) . Skaisto mūziku izrādei
sakomponējis Kārlis Lācis, bet
dziesmām vārdus sarakstījusi Evita Mamaja. Izrādes galvenā tēma
skanēja „Prieka dziesmiľā”, ko
izpildīja Polianna, lai liktu visiem
satiktajiem cilvēkiem priecāties
tikai par to, ka viľi ir šajā pasaulē.
Traģikomiska izrāde bērniem un
pieaugušajiem, kas katram no
mums liek saprast, ka pasaule ir
ļoti jauka vieta, kurā mēs dzīvojam. Kādā depresijas māktā pilsētā
ierodas vienpadsmit gadus jauna
meitene Polianna, lai ar prieka
spēles palīdzību pierādītu, ka dzīvē visas nedienas ir pārvaramas.

Meitenes naivums un labestība
spēj atkausēt šķietami auksto
krustmātes Pollijas sirdi, kura neļaujas nedz priekam, nedz emocijām, jo nespēj piedot aizvainojumu savai mīlestībai. Liekas, ka
visi pilsētas iedzīvotāji meiteni
neuztver nopietni, bet tad, kad
Polianna cieš avārijā un nevar
staigāt, pilsētnieki viens pēc otra
nāk ciemos un dzied „Prieka
dziesmiľu” viľai. Izrādē redzamas
brīnišķīgas raksturlomas: Snovas
kundze (Sigita Pļaviľa) atraitne,
Millija (Karīna Tatarinova), Tārbelas kundze (Anda Albuţe).
Skolēni Poliannai dzīvoja līdzi,
jo meitene ir bārene, negadījuma
brīdī skatītāju zālē bija dzirdami
klusi šľuksti. Izrādes brīdī, kad
satikās dakteris un krustmāte Pollija, visa skatītāju zāle gaidīja - vai
viľa atvērs savu sirdi priekam un
mīlestībai?
Kad skolēniem jautāju par izrādi, tad visi kā viens apgalvoja, ka
piedzīvojuši veselu emociju gammu. 1.-2. klasei ļoti patika mušu
deja, jo spoţie kostīmi un interesantās „mušu” kustības izskatījās
ļoti amizanti. Cik labi, ka viss beidzās labi, jo jābūt vienmēr cerībai,
ka viss izdosies. Ne velti Polianna
saka: „Es esmu priecīga, priecīga,
priecīga…. arī tad, kad nomira
tētis, jo citādi es nebūtu satikusi
jūs, krustmāmiľ…”
Pateicamies no sirds Ciblas novada pašvaldībai un projektam
„Latvijas Skolas soma” par atbalstu, kas ļauj mūsu ieceres īstenot
dzīvē.
Iesaku visiem izrādi noskatīties.
Ir taču jāuzpucē ne tikai cilvēka
ārējais veidols, bet arī iekšējā pasaule.
Skolotāja Elvīra RIMICĀNE
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