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Informējam par konkursa
„Ciblas novada gada cilvēks” rezultātiem
Ciblas novada pašvaldība arī šogad Tika nolemts, ka visi pretendenti ir
izsludināja konkursu „Ciblas novada vienlīdz cienīgi saņemt pašvaldības apgada cilvēks”. Apbalvošanai tika pie- balvojumus. Tāpēc tie tiks piešķirti katteikti pretendenti visās nominācijās.
ram pieteiktajam nominantam.
Nominācijā „Gada cilvēks‖ pieteikta Tradicionāli apbalvojumi tiek pasniegPušmucovas pagasta bibliotēkas vadītā- ti Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienas svinīgajā pasākumā. Šī gada noja Ilga BAZIĻEVIČA;
vembrī pašvaldība valsts svētku pasākuNominācijā „Gada jaunietis‖ –
mu nerīkos, jo jāievēro valdības noteikCiblas vidusskolas 12. klases audzēkņi tie pulcēšanās ierobeţojumi sakarā ar
Madara DOMARKA un
Covid-19 infekcijas izplatīšanos. CeJānis KALVĀNS;
ram, būs iespēja decembrī rīkot 2020.
Nominācijā „Mūža ieguldījums‖ – gada noslēguma pasākumu, lai apbalvoPušmucovas feldšerpunkta vadītāja šanai izvirzītie cilvēki tiktu pienācīgi
godināti publiskā pasākumā. Līdzīgi
Tatiana SKRULE un
pensionētā Ciblas vidusskolas pedagoģe šogad Rīgā ir atlikta arī augstāko valsts
apbalvojumu pasniegšana.
Bernardita ADIJĀNE.
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Ciblas novada pašvaldības
PAZIŅOJUMS
Ministru kabinets lēmis, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija, līdz
ar to, epidemioloģiskās drošības nolūkā, aicinām ar
Ciblas novada pašvaldības vadību, tās speciālistiem sazināties attālināti.
Ciblas novada pašvaldība no 2020. gada 9. novembra
līdz 2020. gada 6.decembrim turpina darbu attālināti.
Kase un Blontu KAC strādā no 8.30 līdz 12.00,
ievērojot distancēšanos.
Dokumentus aicinām iesniegt:
 elektroniski, e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
 vai pa pastu, adrese: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706,
 atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē Ciblas novada pašvaldības domes ēkas 1.stāvā.
Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla www.Latvija.lv
e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz daţādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, daţādu izziņu saņemšanu
no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.
Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Konsultācijām – zvanīt uz: 65700834
vai rakstīt uz: parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Darbinieku kontakti neklātienes konsultācijai:
Domes priekšsēdētājs:
29206199
Izpilddirektore:
29711939
Sociālā dienesta vadītāja: 65700870
Kancelejas vadītāja:
28621672
KAC vadītāja:
66954814
Kasiere:
22403142
Atgādinām: ienākot Ciblas novada pašvaldības telpās,
apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!
Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobeţošanai pieejama
Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv
Aicinām rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību!

Ierobežojumi bibliotēku darbā!
Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
Apmeklējumu un grāmatu rezervāciju vēlams iepriekš saskaņot telefoniski.
Ievērot roku higiēnu un sejas masku lietošanas nosacījumus.
Stingri ievērot vismaz ←2m→ distanci viens no otra.
Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā 15 min.
Datorpakalpojumi netiek nodrošināti, izņemot galīgas nepieciešamības gadījumā.
Autorizētiem lietotājiem ir iespēja izmantot E-grāmatu bibliotēku: www.3td.lv
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Blontu PII darbā tika ieviestas izmaiņas
Sakarā ar to, ka vienam Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) darbiniekam novembra sākumā tika konstatēta
saslimšana ar Covid 19, PII darbā tika noteiktas izmaiņas.
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra ieteikuma,
izglītības iestāde nav slēgta. Darbu turpina divas audzēkņu
grupas. Strādā pedagogi un personāls, kas nebija tiešā kontaktā ar saslimušo.
Kontaktpersonas ir ģimenes ārstu uzraudzībā, lai noteiktu
iespējamo inficēšanos ar Covid-19 vīrusu.
Ciblas novada pašvaldība aicina bērnu vecākus izvērtēt
nepieciešamību tuvākajā laikā apmeklēt Blontu PII.
Tālruņi saziņai – 65700894 un 29230090.

Sociālā dienesta klientiem — maskas
Sociālajā dienestā tiek izsniegtas bezmaksas higiēniskās
maskas iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kā arī tiem, kas saņem un
sniedz aprūpes mājās pakalpojumu. Šīs maskas ir vairākkārt
lietojamas, tās var mazgāt. Maskas ir iegādājusies Ciblas
novada pašvaldība.
Plānots, ka līdz 20. novembrim visās Latvijas pašvaldībās
nonāks Labklājības ministrijas nodrošinātās higiēniskās
maskas, kas paredzētas minētajām iedzīvotāju grupām.
Lai saņemtu šo palīdzību, jāgrieţas pie pagastu sociālā darba speciālistiem:
Blontu pagastā – 65700870. Sociālās palīdzības organizatore
Inta Vonoga.
Ciblas pagastā – 65729027. Sociālā darbiniece Olita Kilupe.
Līdumnieku pagastā un Felicianovā – 65729371. Sociālās
palīdzības organizatore Antoņina Hindogina.
Pušmucovas pagastā – 65728104. Sociālās palīdzības
organizatore Valentīna Trukšāne.
Zvirgzdenes pagastā – 65700834. Sociālā darbiniece
Aija Zlidne.

Для ограничения распространения Covid-19
с 9 ноября по 6 декабря в Латвии введена
чрезвычайная ситуация.
Учреждения самоуправления Циблского края открыты в
ограниченной степени. На визит нужно записаться,
предварительно позвонив специалистам.
Единый телефон самоуправления 65700894.
Желательно документы подавать
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; лица с признаками респираторной инфекции.
Просим соблюдать дистанцию 2 метра!
Соблюдайте гигиену рук и условия использования масок для лица!
Бесплатный круглосуточный телефон
по вопросам о Covid-19 – 8345.
Информационный сайт о распространении COVID-19 :

https://covid19.gov.lv/index.php/r u
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Kārtējā domes sēdē lemtais
lēmumu tika apstiprināts Izsoles proto- atļauts atdalīt no to īpašumiem zemes
kols. Izsoles uzvarētājs ir veicis pilnu vienības, izveidot jaunus nek. īp. un
noteikt tiem zemes lietošanas mērķi:
samaksu par nekustamo īpašumu.
Līdumnieku pagastā no nek. īp.
Zemes jautājumi
Apstiprināts zemes ierīcības projekts „Čakārņi” atdalīti 4,9 ha, izveidojot
nek. īp. „Pagasta ceļi” (Zvirgzdenes nek.īp. „Līdumi”, lauksaimniecība; Pušpag.) sadalīšanai. Izveidotas divas ze- mucovas pag. no nek. īp. „Lūši” atdalīti
mes vienības, kam noteikts atšķirīgs 2 ha, izveidojot nek. īp. „Briedis”, laukzemes lietošanas mērķis: 0,0036 ha – ar saimniecība.
Izskatot personas iesniegumu, nomaģistrālajās elektropārvades un sakaru
lemts
uzsākt pašvaldības piekritīgas
līnijām u.c. saistīto būvju apbūve; un
zemes
vienības 0,1 ha platībā
Apstiprināti izsoļu rezultāti
0,1964 ha – individuālo dzīvojamo mā(starpgabals) atsavināšanas procesu.
7. oktobrī notika nekustamā īpašuma ju apbūve.
Dažādi jautājumi
(turpmāk tekstā - nek. īp.) „Smilgas”
Nolemts izstrādāt nek. īp. „Ezersala”
Reaģējot uz Valsts valodas centra
izsole. Šis nek. īp. ir reģistrēts Pušmu- zemes ierīcības projektu. Šis īpašums,
covas pagastā kā administratīva ēka, kas atrodas Zvirgzdenes pagastā, tiks vēstuli, nolemts precizēt objekta nosautajā izvietots veikals. Sākumcena bija sadalīts četrās zemes vienībās – 0,3 ha, kumu „Bovkoteļ” vietvārdu informācinoteikta 1 300 eiro. SIA „Dimants AR” 0,1 ha, 0,3 ha un 46,5 ha platībā. Katrai jas noteikumu un adresācijas noteikumu
atbilstošā
formā:
izsolē piedāvāja augstāko cenu – 1 360 no jaunizveidotajām zemes vienībām prasībām
eiro. Izsoles protokols tika apstiprināts piešķirts jauns kadastra apzīmējums un „Bovkotelis”.
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta
ārkārtas domes sēdē 13.10.2020. Līdz noteikts zemes lietošanas mērķis: 3
informāciju
par datu kvalitātes pārbau27. oktobra domes sēdei šī summa jau vienībām – lauksaimniecība, 1 (mazādi,
kādai
dzīvojamajai
mājai Līdumniebija samaksāta.
kajai) – ceļu zemes nodalījuma josla.
21.
oktobrī
notika
nek.
īp. Šīs četras zemes vienības tiks reģistrē- ku pagastā piešķirta atsevišķa adrese.
Nolemts apstiprināt zvērinātu reviden„Zemnieks” izsole. Šis īpašums reģis- tas nek.īp. „Ezersala” sastāvā.
tu
komercsabiedrību SIA „NEXIA
trēta Pušmucovas pag. Nūraugos, tā ir
Izskatot privātpersonu iesniegumus,
zemes vienība 2,5 ha platībā un nedzī- nolemts pārtraukt tām zemes nomas AUDIT ADVICE” Ciblas novada pašvojamās ēkas. Izsoles sākumcena bija tiesības. Zemes vienību platība: 5,2 ha, valdības finanšu revīziju veikšanai,
revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzi11 600 eiro. Augstāko cenu – 12 100 1,5 ha un 5,6947 ha.
eiro piedāvāja pušmucovietis Aivars
Izskatot privātpersonu iesniegumus, numa sniegšanai par 2020. saimnieciskā
gada pārskatu.
Rikums. Ar 27.10.2020. domes sēdes
27. oktobrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tajā
tika skatīti 12 jautājumi.
Veikti grozījumi pašvaldības šī gada
budţetā. Tas papildināts ar līdzekļiem,
kas iegūti pašvaldības īpašumu izsolēs.
Tie novirzīti neparedzētiem saimnieciskiem darbiem, remontiem. Budţetā
ienācis finansējums daţu projektu realizēšanai, šī nauda novirzīta konkrētiem
projektu mērķiem.

Notikusi ārkārtas domes sēde
Š.g. 9. novembrī notika Ciblas novada
pašvaldības ārkārtas domes sēde. Tajā
tika lemts par šādiem jautājumiem:
 Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas
iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas
izsludināšanu valstī.
 Par jaunveidojamā Ludzas novada
pašvaldības administratīvās struktūras
un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekta izstrādi.
 Par grozījumiem konkursa „Ciblas
novada gada cilvēks” nolikumā.
 Par Ciblas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 17 „Grozījumi Ciblas novada domes 2017. gada 29. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Ciblas
novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

tika nolemts no 2020. gada 16. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošināt pārtikas pakas.
Domes lēmumā formulēts, ka pārtikas
paka 30,00 EUR apmērā pienākas reizi
mēnesī katram bērnam – skolēnam, kas:
tiek audzināts trūcīgā, maznodrošinātā vai daudzbērnu ģimenē;
mācās attālināti Ciblas vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas 7.-12. klasēs,
kur izglītības ieguves process sakarā ar
Covid-19 izplatību tiek īstenots attālināti;
dzīvesvietu deklarējis Ciblas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lēmuma izpildes tiks nodrošināta no
valsts mērķdotācijas un Ciblas novada
pašvaldības budţeta līdzekļiem.

brovski darbam divās vadības grupās.
Vienai no tām jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.
gada 15. septembra noteikumu Nr.577
"Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām
piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei" 3.
punktu ir jāizstrādā jaunveidojamās
Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. Projekta izstrādes termiņš ir 2021. gada 1. jūnijs.
Apvienojamo pašvaldību domes par
sava novada teritoriju iesniedz atbildīgai pašvaldībai nepieciešamo informāDomes priekšsēdētājs pilnvarots ciju, kas ietverama projektā. Projekta
Atbalsts trūcīgām,
darbam jaunveidojamā Ludzas izstrādei plānots izveidot vadības un
maznodrošinātām un
darba grupas, kurās tiks iekļauti apvienovada vadības grupās
daudzbērnu ģimenēm
nojamo pašvaldību pārstāvji.
Ārkārtas sēdē deputāti nolēma pilnLai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem
pārtikas iegādei, ārkārtas domes sēdē varot domes priekšsēdētāju Juri Dom(Nobeigums 6. lappusē)
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Pasākums „Ciblas novada uzņēmējs 2019‖

Ciblas novada pašvaldība ik gadu
organizē pasākumu „Ciblas novada
uzņēmējs”, kurā tiek godināti lielākie
nodokļu maksātāji un darba devēji, čaklākie lauksaimnieki un strādīgākās ģimenes.
Svētki Ciblas novada uzņēmīgākajiem
cilvēkiem nupat Blontu Tautas namā
notika jau astoto reizi.
Bija iecerēts svētkus rīkot šī gada
martā, diemţēl tas nebija iespējams, jo

iestājās „Covid-19” krīze. Uzņēmēju
dienu nācās atlikt, tika nolemts to rīkot
novembra pirmajā sestdienā – pēc visu
lielāko lauku darbu sezonas noslēguma.
Taču arī rudenī uzņēmēju svētku norise
bija zem jautājuma, jo saslimstība ar
minēto infekciju Latvijā pieauga, un, lai
to ierobeţotu, valdība noteica ārkārtējo
situāciju no 9. novembra. Tomēr 7. novembrī, ievērojot stingrus noteikumus,
pasākumus vēl drīkstēja rīkot.

Apbalvojumi uzņēmējiem

Apbalvojumi – jubilāriem

Pēc datiem par 2019. gadu apbalvošanai
uzņēmumi tika izvirzīti divās kategorijās.
Lielākais Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājs:
1.vietā – SIA „Lapegles-2”,
2.vietā – SIA „Blonti”,
3.vietā – ZS „Ezerlīči”,
4.vietā – SIA „Staupine”,
5.vietā – SIA „SOLO&Partneri”,
6.vietā – SIA „RIKO-RI”.

Svētku pasākumā katrreiz tiek īpaši
godināts kāds speciālists, darba kolektīvs vai biedrība, kas konkrētajā gadā
atzīmējis būtisku jubileju.
Ciblas novada pašvaldības Pateicības
raksts, atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju, piešķirts veterinārārstei Regīnai
Metlānei no Blontu pagasta Mazās Mediševas. Apbalvojums tika pasniegts
individuāli, pēc svētku pasākuma.
Uz 15 darbības gadiem atskatījās rikšotāju zirgu sporta entuziasti – tieši tik
ilgs laiks pagājis kopš Ciblā tika atjaunota tradīcija pulcēties uz sacensībām.
Īpašas balvas par rikšotāju zirgu sacensību atjaunošanu un uzturēšanu Ciblas
novadā pašvaldība pasniedza Rikšotāju
zirgu braucēju sporta kluba „Pegazs”
dalībniecēm Sandrai Soikānei, Ilzei
Rudzītei, Ilonai Malahovai un Inesei
Ruskulei (viņa nebija ieradusies, balva
tiks pasniegta individuāli).

Lielākais darba devējs:
1.vietā – SIA „Lapegles-2”,
2.vietā – SIA „Blonti”,
3.vietā – SIA„RIKO-RI”,
4.vietā – ZS „Ezerlīči”,
5.vietā – SIA „SOLO&Partneri”,
6.vietā – SIA „DIMANTS AR”.
Uzņēmējiem, kas nebija ieradušies uz
pasākumu, balvas tika pasniegtas individuāli darba vietā.

No uzaicinātajiem uzņēmējiem un
pagastu pārstāvjiem uz pasākumu ieradās ļoti nedaudz cilvēku.
Tomēr galvenās pasākuma tradīcijas
tika īstenotas: domes priekšsēdētāja
uzruna, šampanieša salūts, apbalvošana,
koncerts un loterija. Izpalika balle ar
dejām un rotaļām. Koncertā uzstājās
populāra vokālā grupa no Dagdas
„Solversija”, skanēja brīnišķīgi!
Uzrunājot svētku dalībniekus, pasākuma vadītāja Vanda Ţulina uzsvēra:
– Ciblas novads ir viens no mazākajiem Latvijā, bet ir spējis izdzīvot, patiesībā, pilnskanīgi dzīvot visus šos 11
gadus. Tas ir iespējams, pateicoties
cilvēkiem, kas palikuši savu senču mājās, atgriezušies no pilsētas, no tālām
zemēm. Viņi nerunā skaistus vārdus par
patriotismu, bet uzvelk savas valsts
karogu sakoptā vectēva mājas pagalmā,
runā ar saviem bērniem un mazbērniem
dzimtajā valodā. Viņi uzdrošinās dzīvot
vietās, kas, pat no Ludzas raugoties,
šķiet tāla nomale, un padarīt šo vietu
īpašu. Tie ir uzņēmēji, kas gadu no gada šai vakarā saņem novada goda zīmes
kā lielākie nodokļu maksātāji un darba
devēji. Atzīsim, ka tieši viņi ir patrioti!

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies
tikai daţi nominanti, kam balvas tika
pasniegtas Blontu TN zālē.
Apbalvojumus pasniedza Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis un izpilddirektore
Ināra Sprudzāne.
Pasākuma vadītāja Vanda Ţulina iepazīstināja klātesošos ar daţādiem faktiem par apbalvojumu saņēmējiem, kā
arī īsi iztaujāja tos.
Tā klātesošie uzzināja, piemēram, ka
Aivara Trona zemnieku saimniecība
„Ezerlīči” darbojas jau 30 gadus!
Savukārt „Pegaza” sievām tika jautāts, kā sauc viņu zirgus. Un bija interesanti uzzināt, ka Ilona Malahova kopj
un trenē trīs māsas, to vārdi: Salamandra, Stella un Skārleta, vecākajai – Salamandrai – jau 11 gadi un sportiskā
karjera tāpēc faktiski noslēgusies.
(Turpinājums 5. un 6. lappusē)
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Pasākums „Ciblas novada uzņēmējs 2019‖
„Saimnieks savā sētā”
Tradicionāli pasākumā „Ciblas novada uzņēmējs” tiek
godināti strādīgi cilvēki un ģimenes no katra pagasta.
Apbalvošanai nominācijā „Saimnieks savā sētā” pretendentus izvirza pagastu pārvaldes.
Publicējam apbalvojumam izvirzīto personu raksturojumu, ko sagatavojušas pagastu pārvaldes.

Blontu pagasts
Janīna un Jānis Klešniki
Saimnieko īpašumā “Garozas”. Sēj graudaugus, iekopts
piemājas dārzs, pamatā nodarbojas ar piena lopkopību, bet ir
arī citi mājlopi. Saimniekošanu gan morāli, gan fiziski atbalsta meitas Guntas ģimene. Saimnieks Jānis prot vārīt gardu
alu. Ģimene ir īsti savas dzimtās puses patrioti.
Vladislava Gaile
SIA „Vagunta” ir viens no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem Blontu pagastā. Tās īpašniece Vladislava (vietējie
sauc vienkārši Vaļa) saimnieko vienīgajā pagasta veikalā.
Darbojas arī tūrisma sfērā, ir labiekārtota viesu māja
“Ciemiņi”, kur nepieciešamības gadījumā arī šovakar var
sarunāt nakts mājas un, par cik Vaļa ir laba saimniece, var
cerēt arī uz gardām brokastīm.
Tatjana Reitere
Ikviens Blontos pazīst darbīgo Tatjanu un viņas bērnus
Vadimu, Nastju un Viku. Viņu saimniecībā gan ir ko redzēt:
Vjetnamas pundurcūkas, prāvais kazu pulciņš, truši, paipalas, daţādu šķirņu vistas, zosis, pīles utt. Mājās dzīvo lielais
dogs un mazais Jorkšīras terjers Triša un no patversmes paņemtais sētas krancis Pončiks, kas pilda saimniecības apsarga pienākumus, kā arī Vadims audzina savu robeţsargu dogu. Tatjana socializē nupat no patversmes paņemtu jaunu
pusaugu peļu junkuru. Visi ir apkopti un apmīļoti. Tatjana
iemācījusies izgatavot ne tikai parastos, bet arī nogatavinātos
sierus no kazas piena.
Oļesja Ģiļa
Oļesja ir cilvēks, kas nesēţ rokas klēpī salikusi un negaida, kad kāds iedos ko gatavu. Savu laiku nostrādājusi ārzemēs, tagad ar dēlu saimnieko savās mājās Blontos. Kopj
prāvu vistu ganāmpulku, pie viņas var iegādāties svaigas
olas. Nesen nodarbojās arī ar zivju produkcijas tirdzniecību.
Ilga un Jānis Romanovski
Vieni no pirmajiem zemniekiem Blontu un, domājams,
arī Ludzas rajonā. Šajos gados ir izmēģināti daţādi lauksaimnieciskās raţošanas novirzieni, bet beidzamajos gados
priekšroka tiek dota aitkopībai, viens no lielākajiem ganāmpulkiem tuvākajā apkaimē. Saimniecībā ir liels augļu dārzs.
Nodarbojas arī ar graudkopību.

Ciblas pagasts
Lauma un Raitis Caunes
Jauna ģimene, kas ceturtajā paaudzē saimnieko dzimtajās
mājās „Laumas”. Uztur kārtībā mājas un laukus. Pateicoties
Laumai, Ciblas ciema centrā tika ierīkots bērnu rotaļu laukums. Raitis un Lauma īsti saimnieki savā sētā.
Linda un Pēteris Duncāni
Jauna ģimene, kas saimnieko vecāku mājās „Vizbuļi”, tur
mājlopus, apsaimnieko bišu dravu, ir izpalīdzīgi un atsaucīgi. Ir patiesi savu māju saimnieki.
Renāte un Ivars Mikaskini
Kaut Ivars un Renāte ieguvuši labas izglītības un strādā
savās profesijās, tomēr viņi izlēmuši palikt savā dzimtajā
pusē un tagad saimnieko Renātes vecāku mājās „Niedras”.
Ivars un Renāte ir īsti savas zemes saimnieki.
Ginta un Jānis Miklucāni
Jauna ģimene, kas nolēmusi saistīt savu dzīvi ar laukiem.
Saimnieko vecāku mājās „Rimšas”, pārņēmuši labo praksi
no vecākiem. Īsti savas sētas saimnieki.
Dita un Andris Miklucāni
Kopš deviņdesmitajiem gadiem nodarbojas ar lauksaimniecību dzimtajās mājās „Miķeļi”. Viņi tur godā savus vecākus, ģimeni un kaimiņus. Īsti sava pagasta patrioti.

Pušmucovas pagasts
Reģīna Kaziniece un Antons Pīgožnis
Antons palicis dzīvot savu vecāku mājās „Pīlādţi” Poļaku ciemā. Papildus savam pamatdarbam nodarbojas ar aitkopību savā piemājas saimniecībā. Sākumā audzējis kazas,
tagad devis priekšroku aitkopībai. Aitiņas tur savam priekam, un tas ir arī neliels papildus ienākums. Ir iegādāta nepieciešamā tehnika savas saimniecības sakopšanai. Antons
un Reģīna ir strādīgi, sirsnīgi, izpalīdzīgi.
Zoja Burbo un Donats Savickis
Donats un Zoja nodarbojas ar lopkopību Donata vecāku
saimniecībā Staupines ciema „Kļavās”. Donats attīstījis savu
saimniecību, paplašinājis ganāmpulku. Par spīti visām grūtībām nenolaida rokas, bet piepildīja mātes sapni par zemes
apsaimniekošanu. Viņu saimniekošanas veids ir galvenais
iztikas avots. Donats un Zoja ir strādīgi, sirsnīgi, izpalīdzīgi.
Ainārs Sprudzāns
Ainārs nodarbojas ar lopkopību saimniecībā Pušmucovas
„Apšos”. Veiksmīga saimniekošana rada pārliecību, ka viss
ir iespējams, ka vajag centīgi strādāt, ka, rokas klēpī salicis,
maizi nenopelnīsi. Šajā ģimenē jau no bērnības ieaudzināts
darba tikums. Par spīti visām grūtībām Ainārs nenolaida
rokas, bet turpināja vecāku iesākto darbu. Viņa saimniekošanas veids ir galvenais iztikšanas avots. Viņš ir strādīgs, sirsnīgs, izpalīdzīgs. Palīdz kaimiņiem ar savu personīgo tehniku lauksaimniecības darbos.
Mārīte un Laimonis Tutini
Ģimene nodarbojas ar lopkopību Pušmucovas „Dainās”.
Abu vecāki savas zināšanas un prasmes nodevuši saviem
bērniem. Saimniecības darbos palīdz bērni. Visus darbus
veic ar saviem spēkiem. Ģimene ir strādīga, izpalīdzīga,
sirsnīga.
(Nobeigums 6. lappusē)
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Pasākums „Ciblas novada uzņēmējs 2019‖
(Nobeigums. Sākums 4. un 5. lappusē)

Nominācija ―Saimnieks savā sētā‖
Līdumnieku pagasts
Anita un Laila Jarmoličas
Labā kārtībā uztur savu saimniecību, ir kārtīgas savu māju „Lakstīgalas” saimnieces. Anita un Laila strādā „Darba un
kultūras centrā Līdumnieki”, kur nodarbojas ar aušanu un
adīšanu. Piedalās labdarības pasākumos ar savu produkciju.
Natālija Jefimenoka
Natālija jau trešajā paaudzē saimnieko savas dzimtas
mājās Krivandas ciemā. Natāliju var raksturot kā optimistisku, strādīgu, neatlaidīgu un izpalīdzīgu. Natālija savu mīlestību sniedz ne tikai savam bērnam, bet arī audţubērnam.

Zvirgzdenes pagasts
Andris Kizjakovs un viņa māte Anna
Patreiz savā piemājas saimniecībā „Oši” Andris un Anna
nodarbojas ar aitkopību. Agrāk nodarbojās arī ar piena lopkopību, veda uz tirgu pārdot krējumu, biezpienu un pienu.
Turēja arī vistas un cūkas. Viņi ļoti rūpējas par apkārtējās
vides sakopšanu. Pirms vairākiem gadiem mājas "Oši" piedalījās Ciblas novada pašvaldības rīkotajā konkursā
"Sakoptākā lauku sēta". Andris un Anna ir apliecinājums
tam, ka čakls darbs atalgo pūles.
Rita un Gunārs Kozlovski
Kozlovsku ģimene dzīvo un saimnieko Lucmuiţas ciematā. Un visu mūţu viņi saistīti ar lauksaimniecību. Īpaši
Gunārs. Gan padomju laikos, strādājot par šoferi un vadājot
vetārstu, gan pašlaik, kopjot nelielo ganāmpulku un audzējot
graudaugus. Var raksturot kā ļoti pozitīvu, nosvērtu, izpalīdzīgu, atvērtu kaimiņu, kurš nekad neatteiks izpalīdzēt. Gunāra sirdslieta – medības.
Jānis Krišāns
Jānis saimnieko savu vecāku mājās “Laukmala” Jaunţogotu ciemā. Jānim algotu darbu nav izdevies sameklēt, un
kopš paju sabiedrības “Ludza” likvidācijas, kur viņš strādāja
par autovadītāju, Jānis ir bezdarbnieka statusā. Tomēr par
bezdarbnieku viņu nevar dēvēt. Jānis veiksmīgi saimnieko

Aina un Imants Kuziki
Imants un Aina ir pārcēlušies no pilsētas uz laukiem, lai
saimniekotu vecāku mājās „Ceļmalas” Kušneru ciemā.
Imants un Aina ir izpalīdzīgi, neatsaka savu palīdzību kaimiņiem. Ģimene piedalījusies Ciblas novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Sakoptākā sēta”. Pagasts lepojas ar tādiem
saimniekiem.
Boriss Manukins un Inga Savicka – Manukina
Ģimene dzīvo un strādā Līdumnieku pagasta Krivandas
ciemā. Boriss un Inga ir jauna ģimene, kas izvēlējušies dzīvot un strādāt savā pagastā. Ikdienā Inga un Boriss palīdz
tēvam uzturēt mājsaimniecību kārtībā.
savā saimniecībā un nesūdzas par dzīvi. Nevienu reizi Jānis
Krišāns nav griezies pagasta pārvaldē, lai lūgtu materiālo
palīdzību, jo, ja cilvēks mīl darbu, viņam ir zemīte, kas dāsna visiem, kuri to mīl, būs pietiekoši nodrošināts, lai nevajadzētu lūgt pašvaldībā palīdzību.
Iveta un Ainārs Tjaguni
Liels prieks par jauno ģimenīti, kura saimnieko Aināra
vecāku mājās “Malēji” Lauču ciemā. Ģimenīte kādu laiku
dzīvoja pilsētā, tomēr saprata, ka viņi ar sirdi un dvēseli ir
laukos. Priecē viņu mājas sakoptā apkārtne. Tjaguni nodarbojas arī ar lauksaimniecību. Audzē lopiņus, sēj laukus,
pļauj pļavas. Ar savu labo piemēru, lauku burvību iepotēs,
cerams, arī saviem trijiem dēliem. Secinājums viens –
“Malējiem” ir nākotne, jo kopā dzīvo un saimnieko trīs paaudzes.
Andris Tutins un viņa māte Helēna
Ļoti priecē fakts, ka jaunieši pēc mācībām Rīgā, darba
ārzemēs, atgriežas savās dzimtas mājās. Andris ir viens no
tādiem jauniešiem. Pastrādājis ārzemēs, padzīvojis pilsētā,
tomēr atgriezās uz vectēva mājām ar ļoti mīļu nosaukumu
“Saulstari” Zuzeišu ciemā, lai kopā ar mammu saimniekotu.
Audzē diezgan prāvu aitu ganāmpulku, kā arī citus mājlopus. Arī “Saulstariem” ir nākotne, jo saimnieko jauns saimnieks ar lauksaimnieka izglītību.

Notikusi ārkārtas domes sēde
(Nobeigums. Sākums 3.lpp.)

Otrai vadības grupai ir jāizstrādā
jaunveidojamās Ludzas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta
2020. gada 13. oktobra noteikumiem
Nr. 631 "Jaunizveidojamo pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība", Ludzas novada
pašvaldībai sadarbībā ar Kārsavas, Cib-

las un Zilupes novadu pašvaldībām ir
jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: ilgtspējīgas attīstības stratēģija
un attīstības programma. To izstrādei
plānots izveidot vadības un darba grupas, kurās tiks iekļauti apvienojamo
pašvaldību pārstāvji.

dināt Konkursa „Ciblas novada gada
cilvēks” nolikumu, iekļaujot tajā jaunu
punktu: „3.5. katrā attiecīgajā nominācijā līdzvērtīgu pretendentu gadījumā
balvu var piešķirt arī divām personām.”
* Apstiprināti grozījumi „Ciblas novada pašvaldības nolikumā”. Līdz ar
tiem būs paredzēta iespēja rīkot attālinātas domes un deputātu komiteju sēIzmaiņas normatīvajos
des. Šie grozījumi nosūtīti Vides aizsardokumentos
dzības un reģionālās attīstības ministri* Ārkārtas domes sēdē nolemts papil- jai, pēc saskaņošanas tiks publicēti.
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Ar pašvaldības atbalstu tiek uzsākta saimnieciskā darbība
Šogad Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursā tika atbalstīti divi projekta pieteikumi:
Sniedze Irbe no Zvirgzdenes pagasta – „Juridisko pakalpojumu sniegšana‖;
Renārs Puncuļs no Ciblas – „Flīzēšanas pakalpojumu
sniegšana‖.
Abi jaunie uzņēmēji ir iegādājušies preces, kas nepieciešamas saimnieciskajai darbībai, un iesnieguši pašvaldībā visas
nepieciešamās atskaites.
Sniedze Irbe saimnieciskās darbības uzsākšanai iegādājusies birojam nepieciešamo aprīkojumu: rakstāmgalds/
datorgalds un biroja krēsls, printeris ar kārtridţu, monitors,
dators, tastatūra, aizslēdzams skapis dokumentiem. Izlietoto
līdzekļu kopsumma – 1255 eiro bez PVN
Renārs Puncuļs iegādājies instrumentus (stikla/flīţu griezējs, mikseris, leņķa slīpmašīna - akumulatora) un izejmateCiblas novada pašvaldības realizētā konkursa "Ciblas noriālus šiem instrumentiem. Izlietoto līdzekļu kopsumma –
vada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros" atbal1225 eiro bez PVN.
stāmā projekta Juridisko pakalpojumu sniegšana ietvaros
Sniedze Irbe sniedz juridiskā rakstura konsultācijas, kā arī
veic dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu (daţāda veida
līgumi, vienošanās, iesniegumi, brīdinājumi, paziņojumi,
vēstules, juridiskie jautājumi, kas saistīti ar personas datu
aizsardzību/apstrādi, būvniecību, nekustamo īpašumu, iepirkumiem u.c. juridiskie jautājumi). Juridisko pakalpojumu
sniegšana notiek attālināti. Personai, kas vēlas saņemt
pakalpojumu/konsultāciju,
jāraksta
uz
e-pastu:
sniedzeirbe@inbox.lv vai jāzvana tālr.22331383, konsultācijas ir bezmaksas.
– Paldies konkursa īstenotājiem! – Sniedze Irbe.
Novēlam jaunajiem uzņēmējiem no Ciblas novada
veiksmīgu darbu, sniedzot pakalpojumus!
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas skolas stadions – šogad nepiedzīvo lielu sportistu plūsmu
Ciblas vidusskolas stadions ir pārbūvēts vien nesen –
2018. gada rudenī.
Šogad diemţēl ļoti daudzi sporta pasākumi, kas bija ieplānoti gada sākumā, nenotika visiem zināmu iemeslu dēļ
(Covid-19 ierobeţojošie pasākumi).
Ikdienā stadionu izmantoja skolēni stundu nodarbībās tajos
mēnešos, kad tas bija iespējams.
Stadions tika izmantots futbola sacensību norisei oktobra
mēnesī. Pārbūvētais stadions ir labi piemērots šāda veida
sacensībām.
Diemţēl šogad nācās vērsties arī pie būvnieka – lūgt, lai
veic garantijas laika remontu, jo vienā vietā bija ieplīsis

mākslīgais segums. Apskatot, konstatēts, ka ir ieplīsis asfalta
segums zem gumijas. Būvnieks novērsa problēmu pēc pašvaldības lūguma.
Projekts Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „ Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” tika īstenots 2018. gadā, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
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Maksa par komunālajiem
pakalpojumiem no 01.01.2021.
Domes sēdē 24.09.2020. tika apstiprināta
Ciblas novada pašvaldības ūdenssaimniecības
pakalpojumu pašizmaksa:
 ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1.60 EUR/
m3 (ar PVN),
 kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 1.29 EUR/m3
(ar PVN).
Apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžeta iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
2021. gadam.
Noteikta šāda maksa par Ciblas novada pašvaldības iestāţu telpu nomu (ar PVN):
 Ciblas vidusskolas zāle – 1.06 EUR stundā,
 Felicianovas sporta zāle sporta nodarbībām un
sporta pasākumiem – 4.83 EUR stundā,
 Blontu Tautas nama (TN) zāle – 3.71 EUR
stundā,
 Ciblas TN zāle – 4.61 EUR stundā,
 Pušmucovas TN zāle – 3.57 EUR stundā,
 Uzturēšanās veco ļauţu mājā – 93.68 EUR mēnesī.
Apstiprināts sadzīves atkritumu savākšanas un
izvešanas cenrādis Ciblas novada administratīvajās teritorijās, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Maksa vienam iedzīvotājam mēnesī būs šāda
(ar PVN):
Blontu pagastā – 2,41 EUR,
Ciblas pag. Ciblas c. – 2,67 EUR,
Ciblas pag. Felicianovas c. – 2,48 EUR,
Līdumnieku pag. – 2,32 EUR
Pušmucovas pag. – 2,09 EUR,
Zvirgzdenes pag. – 2,56 EUR.

Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir
iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
Latvija.lv. Izveidojot e-adresi, lietotājs saņems
visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi. E-adresi izveidot ir iespējams, spiežot uz ikonas.
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Rotaļlaukums Pušmucovā iepriecina bērnus

Līdz 2017. gada vasarai Pušmucovas ciematā, kur dzīvo daudzas ģimenes ar bērniem, nebija rotaļu laukuma. Ciblas novada pašvaldības
īstenoja LEADER projektu, un jau trīs gadus jaunie pušmucovieši un
bērni, kas ciemojas Pušmucovā, labprāt brīvo laiku pavada rotaļu laukumā, kur uzstādītas šūpoles, rotaļu mājiņu, atsperšūpoles, smilškasti,
balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem, rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli, kā arī soli bērniem un pieaugušajiem.
2020. gada pavasarī laukumiņš bija slēgts, jo visā Latvijā bija noteikta
ārkārtas situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Slēgtas
bija daudzas iestādes un vietas, lai novērstu cilvēku pulcēšanos. Arī
rotaļlaukums Pušmucovā tika ierobeţots ar brīdinājuma lentēm un uzrakstu, kas liedza tajā atrasties.
Toties vasara bija atvēlēta priecīgām rotaļām. Laukumiņš atkal sagaidīja mazos pušmucoviešus! Katru gadu ciematā un tuvējos ciemos
dzimst bērni, paaugas mazuļi. Un viņiem ir ļoti interesanti kāpelēt un
šūpoties, spēlēt lomu spēles un bumbu. Rotaļu laukums ir ārkārtīgi piemērots tieši jaunākā vecuma bērniem.
Pēc statistikas datiem, uz šī gada jūliju Pušmucovas pagastā ir deklarēti 27 bērni vecumā no 0 līdz 6 gadi un 41 bērns no 7 līdz 17
(ieskaitot) gadus.
Projekts Nr.. 16-01-AL34-A019.2201-000003 „Bērnu rotaļu laukuma
izveide Pušmucovas ciemā” tika īstenots, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014-2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_lv
Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
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