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Ciblas vidusskolā
- Barikāžu atceres
nedēļa.
Stundās tiek pārrunāti notikumi, kas
Latvijā norisinājās
1991. gada janvārī.
Organizētas viktorīnas, pārrunas, kā arī
vizuālie, muzikālie,
literārie un sportiskie
vēstījumi par tēmu
„Kas ir barikādes
šodien?”.
20. janvārī pie
skolas tiks iedegts
Atmiľu ugunskurs.

Ik gadu ir četri
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) samaksas
termiľi: 31.
marts, 15. jūlijs,
15. augusts, 15.
novembris (var
būt nelielas izmaiľas datumos).
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas nolūkā,
kā arī ľemot vērā
Administratīvi
teritoriālās reformas nosacījumus, tiek
pieļauta iespēja NĪN termiľu pārcelt,
pieľemot attiecīgu pašvaldības lēmumu.
Ciblas novada pašvaldības domes sēdē,
kas notika 11. janvārī, tika nolemts pārcelt NĪN samaksas termiľus:
31. marta un 17. maija termiņu pārcelt
uz 15. jūlija termiľu;
16. augusta termiņu pārcelt uz 15. novembra termiľu.
Attiecīgi šogad būs divi termiņi,
kad maksāt nodokli, –
15.07.2021. un 15.11.2021.
Šie termiľi tiks piemēroti visiem NĪN
aprēķiniem un pārrēķiniem, t.sk. arī NĪN
papildus aprēķiniem par 2020. gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo
zemi.
NĪN var maksāt arī agrāk, neatliekot
uz pēdējo termiņu, pēc kura tiks rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.
Latvijā Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanu veic uzľēmums SIA ZZ
dats.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības
norēķinu punktos – pagastu pārvalţu kasēs (šobrīd, kamēr ir ārkārtas situācija
valstī, - tikai Blontos), bankā, internet-

I. Antonovas foto

bankā, portālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziľojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums
veicams uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziľojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā
www.epakalpojumi.lv
vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai.
Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Informējam, ka šobrīd sākam gatavot
aprēķinus un paziľojumus par NĪN maksāšanu, tie tiks sagatavoti līdz 10. februārim un izsūtīti februārī.
Ja vēlaties Paziľojumu par NĪN maksāšanu saľemt elektroniski, sazinieties!
E-pasta adrese:
marite.romanovska@ciblasnovads.lv/.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Domes priekšsēdētāja paļaujas uz komandas atbalstu
Š.g. 11. janvārī domes ārkārtas sēdē Renāte Mikaskina tika ievēlēta par Ciblas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. Šajā amatā var tikt ievēlēts tikai kāds
no deputātiem, priekšsēdētāja vēlēšanas notiek domes sēdē. Par R. Mikaskinu kā
domes priekšsēdētāju nobalsoja visi 9 Ciblas novada domes deputāti.
Renāte Mikaskina ir Ciblas novada pašvaldības deputāte kopš 2018. gada
3.jūlija. Pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā viņa startēja sarakstā „Savam novadam”, no tā domē tika ievēlēts viens deputāts – Aleksejs Ivanovs. Taču 2018.
gadā viľš nolika deputāta pilnvaras, viľa vietā nāca Renāte Mikaskina (pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita sarakstā „Savam novadam” viľa bija otrā kandidāte).

Dzīves gaitas
R. Mikaskina ir dzimusi 1986. gadā.
Ciblas vidusskolā Renāte ir ieguvusi
pamatskolas izglītību, no 2002. gada
viľa mācījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.
R. Mikaskina ir absolvējusi divas augstskolas: 2008. gadā Rīgas Tehnisko universitāti (vides zinātne, bakalaurs);
2011. gadā Daugavpils Universitāti
(fizikas un matemātikas skolotājs, maģistrs). Bez tam 2013. gadā Malnavas
koledţā apgūta programma „Uzľēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Kopš 2008. gada R. Mikaskina strādā
par fizikas un ekonomikas skolotāju
Ciblas vidusskolā, kopš šī mācību gada
– par matemātikas skolotāju Ludzas 2.
vidusskolā.
Domes priekšsēdētāja Renāte Mikaskina dzīvo Ciblas pagastā, viensētā.
Viľa ir precējusies, ģimenē aug meita.
Mikaskiniem ir zemnieku saimniecība
„Niedras”. Renātes aizraušanās ir suņi,
mājās ir dalmācietis, labradors un medību suns. Patīk ceļot.
Renāte atklāj, ka viľa ir laimīga dzīvot laukos, tā nav nejaušība, ka dzīvei
izvēlētas dzimtas mājas. Nejaušība gan
ir darbs skolā, kur savulaik viľu aicinā-

ja strādāt direktore Marija Kārkla. Skolotāja darbs ir aizrāvis, tajā gūts gandarījums.
Mērķis – pārstāvēt Ciblas novada
intereses
R. Mikaskina cer, ka līdz 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām spēs
daļēji savienot pedagoģisko darbu ar
Ciblas novada pašvaldības domes vadīšanu. Nokļūšana domes vadībā Renātei
Mikaskinai ir negaidīts pavērsiens. Pašvaldības deputātu komandā viľa iekļāvās pirms 2,5 gadiem, un šajā laikā ir
pārliecinājusies par komandas saliedētību un spēju pieľemt arī sareţģītus lēmumus.
– Reizēm mums, deputātiem, domas
nesakrīt. Izsakām katrs savu viedokli.
Pārdomājam. Izrunājam. Un vienojamies par labāko risinājumu, – tā domes
deputātu darbu raksturo Renāte. – Jura
Dombrovska nāve mums bija negaidīts
un sāpīgs trieciens. Bet nācās nekavējoties lemt, kā domei darboties līdz jaunās pašvaldības vēlēšanām. No sava
vidus – 9 deputātiem – mums bija jāievēl vadītājs.
Viľa jūt savu kolēģu atbalstu, un tas
iedrošina darboties novada labā arī ša-

jos apstākļos. Uzľemoties domes
priekšsēdētāja amatu, Renāte jūt uztraukumu, bet ne bailes. Viľa ir spējīga ātri
iedziļināties jaunā situācijā un izprast
to, gatava gūt jaunas zināšanas un galvenais – gatava aizstāvēt dzimtā Ciblas
novada kā teritoriālas vienības un tās
iedzīvotāju intereses.
– Administratīvi teritoriālā reforma ir
neizbēgama. Par to vairs nediskutēsim,
– uzskata R. Mikaskina. – Mana galvenā rūpe, lai pēc reformas Ciblas novada teritorijā saglabātos iespējami dzīva
lauku vide, lai izdotos novada cilvēkiem
saglabāt esošās darbavietas. Te nedrīkst palikt tukša vieta bez cilvēkiem,
bez zemniekiem, mazajiem uzņēmējiem.
Jāsaglabā infrastruktūra, skolas un
bērnudārzi, bibliotēkas un kultūras nami, sporta iestādes, feldšerpunkti, veikali…
Šajos daţos mēnešos, kas atlikuši līdz
Ciblas novads iekļausies jaunveidojamajā Ludzas novada pašvaldībā, galvenais darba virziens būs Ciblas novada
interešu pārstāvēšana un aizsardzība
reformas procesā. R. Mikaskina savā
pirmajā darba nedēļā vēl nav piedalījusies nevienā sanāksmē, kas tiek organizētas, veidojot jauno Ludzas novada
pašvaldību. Ir neziľa, daudzi jautājumi,
bet ne bailes, jo: – Zinu, ka neesmu viena. Mēs esam komanda: Ciblas novada
pašvaldības deputāti un darbinieki.
Jaunā domes priekšsēdētāja ir iepazinusies ar aktuālo situāciju pašvaldībā, tā
ir visādā ziľā stabila: ir finansiāls nodrošinājums visām pašvaldības darbības
jomām, ir visi nepieciešamie speciālisti
ar labu kompetences līmeni.
Saziņas iespējas
Ciblas novada iedzīvotājiem domes
priekšsēdētāja Renātes Mikaskinas saka: – Esmu atvērta sarunām. Varat
griezties pie manis ar saviem jautājumiem, ieteikumiem, kritiku!
R. Mikaskinas tālruľa numurs –
28080477.
Divas reizes nedēļā R. Mikaskina ir
noteikusi pieľemšanas laiku administrācijas ēkā Blontos:
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un
ceturtdienās no pl. 13.00 līdz 15.00.
Iepriekš, protams, vēlams pieteikties –
to ietekmē ārkārtas situācijas prasības.
Ērika BONDARENKO,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Domes sēdēs skatītie jautājumi
Nolemts rīkot nekustamā
īpašuma “Ezersala” izsoli
22. decembrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde, kurā
tika skatīti tikai 3 jautājumi.
Tika apstiprināti grozījumi pašvaldības 2020. gada budţetā un pašvaldības
nekustamā īpašuma „Ezersala” izsoles
noteikumi.

Budžeta grozījumi
Grozījumi pašvaldības budţetā bija
jāveic, jo tajā ienāca līdzekļi konkrētiem mērķiem. Pamatbudţeta ieľēmumi
un izdevumi palielināti par 231 833
eiro, tajā skaitā:
Finansējums infrastruktūras sakārtošanas projektam – 206 833 eiro;
Ieľēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem – 25 000 eiro.
Pirmā summa novirzīta ceļu pārbūves
projektu realizācijai. Otrā – izglītības
iestāţu pasākumu finansēšanai un pašvaldību savstarpējo norēķinu apmaksai.

19.februārī notiks
“Ezersalas” izsole
Deputāti apstiprināja nekustamā īpašuma „Ezersala” izsoles noteikumus.
Minētais īpašums ir pagājušajā gadā
slēgtās Ezersalas speciālās pamatskolas
ēkas un zeme.
Vēl 2020. gada 28. jūlijā pašvaldības
domes sēdē tika nolemts šo īpašumu
atsavināt jeb pārdot. Īpašums ir novērtēts. 22. decembra sēdē apstiprinātajos
izsoles noteikumos noteikta sākumcena
– 120 000 eiro.
Izsole notiks 2021. gada. 19. februārī
pašvaldības ēkā Blontos.
Pretendentu pieteikšanās – līdz
15.02.2021., iesniedzot dokumentus:
pieteikumu, kvītis par izsoles reģistrācijas maksas (10 eiro) un nodrošinājuma
naudas (12 000 eiro) samaksu, u.c. dokumenti.
Īpašumu var apskatīt darba dienās,
iepriekš sazinoties (t. 29283015).

Īpašuma jautājums
Izskatīts SIA „Meţa Īpašumi” lūgums
atdalīt no nekustamā īpašuma „Raudas”
Zvirgzdenes pagastā zemes vienību 2,4
ha platībā un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, kam piešķirts nosaukums
„Meţaraudas”, noteikts zemes lietošanas mērķis – 0201 (meţsaimniecība).

Domes priekšsēdētāja ievēlēšana
Šī gada 11. janvārī notika Ciblas
novada pašvaldības ārkārtas domes
sēde, kura tika sasaukta, lai ievēlētu
domes priekšsēdētāju.
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja vietniece Inese Birska.
Ar klusuma brīdi tika godināta
30.12.2020. mirušā ilggadēja Ciblas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska piemiľa.
Pamatojoties uz Ciblas novada vēlēšanu komisijas 2021. gada 6. janvāra
protokolu „Par deputāta stāšanos amatā”, deputāta no partiju apvienības
„Zaļo un Zemnieku savienība, LATGALES PARTIJA” Jura Dombrovska
vietā stājās nākamais deputāta kandidāts Marina Barkāne.
Sēdē piedalījās visi 9 pašvaldības
deputāti: Ēriks Astičs, Marina Barkāne,

Inese Birska, Sarmīte Leščinska, Renāte Mikaskina, Aivars Rikums, Aldis
Tihovskis, Māris Trukšāns, Rudīte Valtere.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja balsu
skaitīšanas komisijas sastāvu: Zinaīda
Pavlova, Aina Borisovska, Lilita Greitāne.
Amatam tika izvirzītas divas kandidatūras Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja amatam: deputāts Aldis
Tihovskis izvirzīja Inesi Birsku, deputāte Sarmīte Leščinska – Renāti Mikaskinu.
I. Birska savu kandidatūru atsauca.
Balsu skaitīšanas komisija sagatavoja
vēlēšanu zīmes un aicināja deputātus ar
tām balsot.
Domes priekšsēdētāja amatā vienbalsīgi tika ievēlēta Renāte Mikaskina.

Citi 11. janvāra sēdes jautājumi
Sēdi turpināja vadīt Inese Birska. Deputātiem bija jāskata vēl 6 jautājumi.
Vispirms tika lemts par Ciblas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvu. Saskaľā ar pašvaldības nolikumu no deputātiem jāievēl pastāvīgā finanšu komiteja
5 locekļu sastāvā un pastāvīgā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
4 locekļu sastāvā. Šo komiteju sastāvs izveidots jau 2017.gadā. Šajā domes sēdē
tika nolemts izslēgt no finanšu pastāvīgās komitejas sastāva J. Dombrovski
(sakarā ar viņa nāvi) un ievēlēt tās sastāvā deputāti R. Mikaskinu.
Dome nolēma noteikt paraksta tiesības Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājai R. Mikaskinai.
Tika nolemts 2021. gadā noteikt Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus (informācija publicēta šī izdevuma 1.lappusē): 15.07.2021. un 15.11.2021..
Tika apstiprināts pašvaldības amatu saraksts un amatalgas.
Darbam jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējībās attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam Vadības grupā apstiprināta domes
priekšsēdētāja Renāte Mikaskina.

Izglītības iestāžu audzēkņiem tiks sniegts ēdināšanas atbalsts
Domes sēdē 11. janvārī tika nolemts
turpināt sniegt ēdināšanas atbalstu skolēniem, kas sakarā ar valstī noteiktās
ārkārtas situācijas ierobežojumiem neapmeklē izglītības iestādes un mācās
attālināti, un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkľiem, ja PII vai grupiľā
noteikta karantīna.
Atbalsts no pašvaldības budţeta paredzēts Ciblas novada pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem no:
* daudzbērnu ģimenēm un
* ģimenēm, kam ir noteikta atbilstība
trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-

nes statusam.
Atbalsta apmērs:
* pārtikas komplekti 30 eiro mēnesī
katram šo kategoriju skolēnam, kas
apgūst vispārējās izglītības programmu
kādā no Ciblas, Ludzas, Kārsavas un
Zilupes novada skolām;
* kompensācija 1 eiro par karantīnas
perioda darba dienu katram PII audzēknim no minēto kategoriju ģimenēm.
Izmaksa tiks veikta reizi mēnesī.
Pašvaldības mājaslapā publicēta Pieteikuma anketa, kas jāaizpilda atbalsta
saľemšanai, un jāiesniedz pašvaldībā.

Informāciju publicēšanai sagatavojusi Ērika Bondarenko,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības speciālisti strādā attālināti
Visā Latvijā līdz 2021. gada 7. februārim izsludināta ārkārtējā situācija. Ir
stingrāki drošības pasākumi.
Epidemioloģiskās drošības nolūkā Ciblas novada pašvaldības speciālisti strādā attālināti. Bibliotēkās organizēta grāmatu apmaiľa.
Klientu apkalpošanas centrā un kasē Blontos apmeklētāji tiek pieľemti
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Tālr. 66954814.
Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju
tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Zvanīt uz: 65700834 vai rakstīt uz e-pastu:
parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski vai pa pastu, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē pašvaldības domes ēkas 1. stāvā.
Izpilddirektores tālrunis: 29711939.

2021. g. 18. janvāris

Dokumentus pašvaldībai
aicinām
iesniegt elektroniski,
nosūtot uz e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vai pa pastu.
Pasta adrese:
„Domes nams”, Blonti, Blontu
pag., Ciblas novads, LV-5706.

Saistošie noteikumi Nr. 17
Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2
“Ciblas novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt Ciblas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 31¹. punktu šādā
redakcijā:
“31.¹ Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaľas
pārraide reālajā laikā), ja:
31.¹ 1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;
31.¹ 2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai
valsts noteikusi pulcēšanās ierobeţojumus.
Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas
sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes
norises vietā, ja viľam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viľš ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikumu uz
pašvaldības oficiālo e-pastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vismaz divas stundas pirms komitejas sēdes.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 63¹.punktu šādā
redakcijā:
“63¹. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaľas pārraide reālajā laikā), ja:
63¹.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;
63¹. 2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija
vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobeţojumus.
Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir
tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā,
ja viľam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viľš ir reģistrējies dalībai domes sēdē, iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pašvaldības
oficiālo e-pastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv vismaz divas
stundas pirms domes sēdes.”

Apstiprināti ar
Ciblas novada domes 09.11.2020.
sēdes lēmumu nr.17 (protokols Nr.17,4.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ciblas novada domes 2020. gada 09. novembra saistošo
noteikumu Nr.17 projektam „Grozījumi Ciblas novada pašvaldības 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums.
Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56. pants pieļauj
pašvaldības komiteju un domes
sēdes organizēt attālināti, ja
šāda iespēja ir paredzēta
pašvaldības nolikumā.
Ciblas novada pašvaldības
nolikumā šobrīd nav paredzēta
iespēja organizēt komiteju un
domes sēdes attālināti un nav
noteikta kārtība, kādā dalība
domes sēdēs un komiteju sēdēs
var tikt nodrošināta personām
esot attālināti.
Ņemot vērā valstī noteiktos
ierobeţojumus
un
nepieciešamos
preventīvos
pasākumus saistībā ar Covid19 infekcijas izplatības ierobeţošanu, pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību
nolikumu saturu, paredzot
nolikumā iespēju pašvaldības
komiteju un domes sēdes organizēt attālināti un noteikt

kārtību, kādā dalība domes
sēdēs un komiteju sēdēs var
tikt nodrošināta personām esot
attālināti.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību
normām, kas paredz iespēju
organizēt pašvaldības komiteju
un domes sēdes attālināti, un
nosaka kārtību, kādā dalība
domes sēdēs un komiteju sēdēs
var tikt nodrošināta personām
esot attālināti.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav
ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Sēru vēstis
Juris Dombrovskis (1958 – 2020)

2020. gada 30. decembrī miris Juris Dombrovskis,
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Ar lielu atbildību J. Dombrovskis vadīja Ciblas
novada pašvaldību kopš 2009. gada. Pirms tam – kopš
1989. gada vadīja Zvirgzdenes pagasta padomi, kopš
2005. gada – Ludzas rajona padomi.
2017. gadā Ciblas novada pašvaldībā ievēlēts no
apvienotā saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība/
LATGALES PARTIJA”.
Atmodas gados Juris Dombrovskis aktīvi iesaistījās
Latvijas Tautas frontē. Bija 1991. gada barikāţu dalībnieks.
J. Dombrovskis bija Latgales Plānošanas reģiona
Attīstības padomes loceklis un Latvijas Pašvaldību
savienības Valdes loceklis.
Atvadu vārdi no kolēģiem
Viens mazs mirklis pazib starp ir un nav... Tā ir katra
mūsu dzīve. Svarīgi, vai šis mirklis tiek piepildīts ar
ko paliekošu sev un līdzcilvēkiem. Juris savu dzīvi
veltīja mūsu Latgalei un novadam. Cilvēcība un labsirdība bija viľa dzīves pamats. Viľš kalpoja sabiedrībai,
un Ciblas novada ļaudis ik uz soļa var redzēt Jura
paveikto. Arī rūpes par vecākiem un ģimeni bija viľa
godpilns pienākums. Vecāku ierādītais ceļš uz dievnamu viľam nebija svešs.
Jurim piemita optimisms, laba humora izjūta, iekšēja
inteliģence, spēja orientēties notikumos un izvērtēt tos,
izvēloties pareizo rīcību vajadzīgajā brīdī.
Iekšēji un klusi viľš izdega, domās pārdzīvojot un
cīnoties ar netaisnībām un pretrunām, kas skāra viľu
personīgi un mūsu sabiedrību kopumā.
Mēs par tevi lūgsimies, Juri, lai tu viľā saulē saľem
atalgojumu par savu lielo devumu sabiedrībai.
Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūţu jau neizdzēš riets...
(K. Apškrūma)
Kad pēkšľi zaudējuma skaudrums iedzeļ dziļi sirdī, mūsu klusa, bet patiesa līdzjūtība
ģimenei, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, Juri Dombrovski mūţībā pavadot.
SIA RA Drukātava kolektīvs
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5. lappuse

Antonina Jankovska (1933 – 2021)
2021. gada 9. janvārī
stājusi pukstēt pedagoģes
Antoninas Jankovskas
sirds.
2018. gadā Antonina
Jankovska tika apbalvota ar
Ciblas novada pašvaldības
balvu „Mūţa ieguldījums”.
Viss A. Jankovskas darba
mūţs saistīts ar Cirmas
pamatskolu, kas bija viľas
pirmā un vienīgā darba
vieta. 48 pedagoga darba
gadu garumā viľa četrām
paaudzēm ir atdevusi bezgala daudz sirds siltuma, mīlestības,
zināšanu. 18 gadus viľa bija šīs skolas direktore. Ne velti viľa tiek
dēvēta par Cirmas Gaismas pils dvēseli!
A. Jankovska ir dzimusi 1933. gadā Rēzeknes apriľķa Bērzgales
pagastā. Mācījusies Cirmas pamatskolā, Rēzeknes Pedagoģiskajā
skolā, Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā.
Sākoties Atmodai, A. Jankovska bija aktīva Latvijas Tautas frontes dalībniece. Vairākus sasaukumus bija Zvirgzdenes ciema padomes deputāte.

2020. gada pēdējā ceturksnī
Ciblas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā
ir reģistrēti 14 novada iedzīvotāju nāve.
Blontu pagastā:
KUZMINA Tonija (dz. 1956. g.) no Ierzeļovas mirusi 24. oktobrī;
MŪRNIECE Antonija (dz. 1937. g.) no Blontiem
mirusi 3. decembrī;
PETROVSKA Monika (dz. 1922. g.) no Blontiem
mirusi 24. novembrī.
Ciblas pagastā:
BULAVSKIS Jevgeľijs (dz. 1950. g.) no Grečiem
miris 20. decembrī;
KVEDOVS Vladislavs (dz. 1934. g.) no Felicianovas
miris 24. decembrī;
MIKLUCĀNS Daniels (dz. 1927. g.) no Stocinovas
miris 26. oktobrī.
Pušmucovas pagastā:
MORTUĻEVA Marija (dz. 1939. g.) no Pušmucovas
mirusi 7. novembrī.
Zvirgzdenes pagastā:
AFANASJEVS Mihails (dz. 1945. g.) no Lucmuiţas
miris 3. decembrī;
DOMBROVSKIS Juris (dz. 1958. g.) no Lucmuiţas
miris 30. decembrī;
KATKEVIČS Gunārs (dz. 1961. g.) no Mazajiem
Trukšāniem miris 5. oktobrī;
MIKAŢĀNS Ēriks (dz. 1968. g.) no Muizinīkim miris 13. oktobrī;
MORTUZĀNS Apolinārijs (dz. 1942. g.) no Zvirgzdenes
miris 6. novembrī;
POZĽAKS Antonijs (dz. 1949. g.) no Ustjas miris 20. decembrī;
TUTINA Anastasija (dz.1930. g.) no Seļekovas mirusi 21. oktobrī.
Ciblas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem, radiem un draugiem.

6. lappuse
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2021. g. 18. janvāris

„Ilžeņa” darbojas arī pārmaiņu laikā
Folkloras kopa „Ilžeņa” turpina
aktīvi darboties tradicionālās kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē
un tālāknodošanā.
2020. gadā folkloras kopā darbojās 44
bērni un jaunieši trīs daţāda vecuma
grupās. Dzīvojam pārmaiľu laikā, kad
arī folkloras kopa “Ilţeľa” meklē jaunus risinājumus, kā turpināt darboties,
skanēt un būt kopā ar saviem draugiem
un domubiedriem.
Vēl 2020. gada sākumā f/k “Ilţeľa”
aktīvi darbojās mēģinājumos, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Bija palikušas
tikai daţas dienas līdz skatei, kad valstī
tika izsludināta ārkārtas situācija.
Pavasarī folkloras kopas “Ilţeľa” dalībnieki repertuāru atkārtoja un nostiprināja attālināti un individuāli. Tas bija
jauns izaicinājums dalībniekiem, jo
katram, spēlējot savu mūzikas instrumentu, bija jāatkārto, jāiespēlē un jāiesūta audioieraksts, citiem bija jāiedzied
audio vai videoierakstā dziesma, un tas
deva jaunas iespējas palūkoties uz sevi
no malas. Attālinātajā mācību procesā
izspēlējām arī gadskārtu tradīciju spēles, pildījām daţādas viktorīnas.
4. maijā izmantojām iespēju piedalīties virtuālajā tautas tērpu gājienā
“Uzvelc tautu tērpu par godu Latvijai”.

 2016. gadā biedrība „ILŢEŅA” startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā konkursā un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
atīstībai programmas (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
 2017. gadā biedrība “ILŢEŅA” realizēja ES finansēto projektu Nr.16-01-AL34
-A019.2201-000022 “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras
kopas “Ilţeľa” dalībniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR
13 943.10, no kuriem publiskais finansējums (ELFLA) EUR 12 548.79
un EUR 1 394.31 Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums.
 “Ilžeņai” tika iegādāti Ziemeļlatgales novada etnogrāfiskie tautu tērpi un tradicionālie mūzikas instrumenti, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti mūsdienu kultūras procesos un latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas
(LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.

Septembrī f/k “Ilţeľa” atsāka aktīvu
darbošanos. Turpinot gatavoties Dziesmusvētkiem,
pievēršamies
tēmai
“Saules gadskārta”. Rudenī mēs dziedājām, gavilējām, rotaļājāmies pa saulītei,
pret saulīti, cauri rudens saulgrieţiem.
Daba šoruden mūs lutināja. Tāpēc devāmies laukā gavilēt rudeniskās noskaľās

F/k “Ilžeņa” lielie un dižie stāstnieki

un skaľās. Tapa videoieraksts – Ilžeņa
rudeniski rūtoj rudens ritmūs: https://
youtu.be/3-BoH7fNTA4
Oktobris atkal nāca ar ierobeţojumiem, un folkloristi sāka pētīt un apgūt
latviešu mutvārdu daiļrades mantojumu,
attīstot savas individuālās prasmes pasaku, stāstu un anekdošu stāstīšanā.

18. novembrī, Latvijas 102. dzimšanas dienā, Latvijai par godu f/k “Ilţeľa” stāstnieki uzvilka goda drēbes un, gatavojoties folkloras kopu stāstnieku konkursam “Teci, teci, valodiľa”, kas šogad notika attālināti,
videoierakstā iemūţināja mūsu senču mantojumu –
pasakas un anekdotes. Novembra nogalē Ziemeļlatgales stāstnieku konkursa pusfinālā f/k “Ilţeľa” stāstnieki Lauma Toporkova, Markuss Seimuškins un Jānis
Kalvāns tika novērtēti ar 1. pakāpi un izvirzīti dalībai
konkursa “Teci, teci valodiľa” finālā Rīgā.
Arī konkursa fināls Rīgā norisinājās attālināti, ierakstot un iesūtot video. 5. decembrī tiešsaitē saľēmām
arī ţūrijas novērtējumu!
Lauma Toporkova – “Diţā stāstniece”(1. pakāpe).
Markuss Seimuškins – “Lielais stāstnieks” (2. pak.).
Jānis Kalvāns – “Diţais stāstnieks” (1. pakāpe).
Stāstnieku
fināla
videoieraksti
pieejami
www.youtube.com kanālā “Ilţeņa”.

Folkloras kopas “Ilžeņa” aktivitātēm var sekot:

 Ciblas novada pašvaldības interneta vietnē
www.ciblasnovads.lv
 sociālā tīkla www.facebook.com BDR “ILŢEŅA”
profilā un “Pulkā eimu, pulkā teku” profilā,
 www.youtube.com – kanāls “ILŢEŅA”.
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Atskats uz paveikto projektu jomā 2020. gadā
2020. gads ir bijis sareţģīts un īpatns
visās jomās, tostarp pašvaldības projektu īstenošanā. Neskatoties uz to, pašvaldība šogad ir spējusi realizēt vairākus
projektus, kā arī uzsākt vairākus lielus
projektus.
Visvairāk Covid-19 ietekmē cieta
Veselības veicināšanas projekts. Pavasarī tajā bija ieplānotas pāris aktivitātes
par atlikušo finansējumu, taču tās nācās
atlikt. Vasarā tika sagatavota Veselības
veicināšanas projekta 2. kārta un iegūts
papildus finansējums, lai līdz 2023.
gada maijam īstenotu vairāk kā 200
aktivitātes, taču rudenī notika tikai 2
aktivitātes… un tagad projekta īstenošana ir uzlikta uz pauzes, jo klātienē nedrīkst realizēt nevienu aktivitāti. Ļoti
ceram, ka jau martā varēsim atsākt šī
projekta realizāciju ar dubultu jaudu un
īstenot gan 2020. gadā ieplānotās aktivitātes, gan jaunā gada plānu.
Tieši tāpat kā Veselības veicināšanas
projekta aktivitātes, kavējas arī projekta
„No hobija uz biznesu” aktivitātes (tas
tiek īstenots Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmā). Šogad
notika tikai tās tikšanās, kas bija ieplānotas Latvijas teritorijā. Ciblas novadā
tiek plānots plašāks pasākums, bet tas
atcelts uz nenoteiktu laiku, ticamākais
scenārijs ir tāds, ka kopējais projekta
īstenošanas laiks tiks pagarināts.

Tomēr ir novērojama arī pozitīva lieta. Covid-19 ārkārtas stāvoklis pavēra
iespēju iegūt valsts aizľēmumu ceļa C2 Cibla – Felicianova pārbūvei. To līdz
šim nebija izdevies īstenot citu projektu
gaitā, jo vienmēr bija kāds klupšanas
akmens, kas šim ceļam neļāva kvalificēties atbalsta gūšanai. Ceļa C-2 pārbūve ir uzsākta, un turpināsies pavasarī.
Protams, aizľēmums ir finansiālas saistības, kas pašvaldībai būs jāatmaksā
noteiktā laikā, bet tā tiešām ir vienīgā
iespēja. Pirms Covid-19 krīzes Valsts
kase nemaz neizskatīja iespējamību
aizdot pašvaldībai naudu ne-Eiropas
projekta īstenošanai, savukārt pašvaldība nebija iespēju uzreiz savā budţetā
atvēlēt ievērojamu līdzekļu apjomu
vienam ceļa posmam, jo ikgadējais ceļu
budţets ir apmēram 180 000 eiro, bet
pašvaldības projektu līdzfinansējuma
budţets ir apmēram 100 000 eiro.
Veiksmīgi tika īstenots LAD programmas ietvaros ceļa pārbūve Z-6 Franapole – Raţanova, kas pārbūvēts 1,5
km garumā. LAD finansējums tika iemaksāts pašvaldības kontā gada beigās.
Vasarā veiksmīgi realizēti 2 zivju
resursu palielināšanas projekti, ko daļēji
līdzfinansē Zivsaimniecības fonds. Pārējie līdzekļi ir no budţeta, kas veidojas
no izsniegto makšķerēšanas atļauju izdošanas.

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīti 60 bezdarbnieki
Ciblas novada pašvaldība 2021. gada
14. janvārī noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), lai īstenotu pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Līgums ir noslēgts uz pusgadu, jo pēc vēlēšanām darbu sāks jaunā
Ludzas novada pašvaldība.
Pašvaldībā būs nodarbināti 60 bezdarbnieki. Katrā pagastā, atkarībā no
kopējā iedzīvotāju skaita, noteikts šāds
bezdarbnieku skaits: Blontos – 9, Ciblā
– 16, Līdumniekos – 10, Pušmucovā –
11, Zvirgzdenē – 14 bezdarbnieki.
Līgumus ar katru bezdarbnieku gatavos pasākuma koordinatore Ciblas novada pašvaldībā Valentīna Ruciľa, bet bezdarbnieks līgumu varēs parakstīt sava
pagasta pārvaldē.
Cilvēks var NVA filiālē Ludzā paziľot
par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi”, ja viľš bez-

darbnieka statusā ir bijis reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā
reģistrēts mazāk par 6 mēnešiem, bet
vismaz 12 mēnešus nav strādājis.
NVA filiāle iesaista bezdarbniekus
pasākumā saskaľā ar pašvaldības noteiktajiem atlases kritērijiem.
Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi
vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus
mēnešus 12 mēnešu periodā.
Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanu bezdarbnieks 2021. gadā ik
mēnesi saľems atlīdzību 200 eiro apmērā par 6 stundu darbu dienā. Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī
paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību
bezdarbniekam izmaksā proporcionāli
dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies
pasākumā.

Arī 2020. gadā ar pašvaldības finansējumu darbību Ciblas novadā ir uzsākuši
divi jauni saimnieciskās darbības veicēji. Par abiem šiem jauniešiem mēs jau
nesen rakstījām. Gribētos vien pieminēt, ka pēdējos gados ir atbalstītas vairākas biznesa idejas, jo jauni cilvēki
vēlas novadā veidot jaunus pakalpojumus.
Veiksmīgi ir noslēgts lielais 2016.
gadā uzsāktais sadarbības projekts, ko
īstenojam kopā ar Ludzas un Kārsavas
novadu, – Banoľejas ceļa pārbūve. Bet
sadarbība ar šīm pašvaldībām turpinās!
Un kā vienu no lielākajiem sasniegumiem pašvaldības projektu jomā jāmin
jaunais sadarbības projekts “Konkurētspējīgas uzľēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobeţas
novadu teritorijā”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Kopējās izmaksas divu projekta aktivitāšu
īstenošanai Ciblas novadā pārsniedz
pusmiljonu eiro! Tātad tas ir lielākais
projekts Ciblas novada pastāvēšanas
vēsturē.
Turpināsim realizēt iesāktos projektus, meklēsim jaunu projektu iespējas
un turpināsim attīstīt infrastruktūru novada teritorijā.
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Par bīstamām situācijām
uz valsts autoceļiem
aicinām informēt arī
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Satiksmes informācijas centru,
zvanot pa diennakts
bezmaksas tālruni
8000 5555.

Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu
rīku saziľai ar valsts iestādēm, proti,
e-adresi, kas pieejama
valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā Latvija.lv.
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Ciblas novada pašvaldība sveic
jaundzimušos Timuru un Eimiju!
Timurs G. dzimis 23. oktobrī, viľa dzīvesvieta
deklarēta Blontu pagasta Čodorānos.
Eimija P. dzimusi 26. decembrī, viľas dzīvesvieta
deklarēta Pušmucovas pagasta Obščinā.
Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.
Neļauj izniekot to laiku,
kas spēj laimei durvis vērt.
Strādāt sūri, mīlēt darbu,
mācoties caur dzīvi iet.
(Ārija Elksne)
2020./2021. 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.

Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne informē par individuālo karjeras konsultāciju iespējām
Pušmucovas pamatskolā 2. semestrī:
7. klases audzēkņiem: martā ceturtdienās no pl. 13.55 līdz
14.35 un no pl. 14.40 līdz 15.20.
8. klases audzēkņiem: janvārī un maijā ceturtdienās no
pl. 14.40 līdz 15.20.
9. klases audzēkņiem: februārī un aprīlī ceturtdienās no
pl. 14.40 līdz 15.20.
Skolotāja aicina iepriekš pieteikties, viľa labprāt palīdzēs
karjera jautājumu risināšanā.
Piesakies zvanot: 26120900, sakot vai rakstot īsziľu
mob.t., e-klases pastā, e-pastā: elvira.rimicane@inbox.lv !

Ciblas vidusskolas audzēkņu panākumi
10. decembrī notika Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības vēstures olimpiāde, uz kuru bija izvirzīti
arī četri Ciblas vidusskolas pedagoģes Zojas Dembovskas
audzēkľi:
no 9. kl. Inta SEIMUŠKINA un Antra TOPORKOVA,
kura ieguva 2.vietu,
no 12. kl. – Kristaps MISSA, kurš ieguva 1.vietu, un Artis
RIMŠA, kurš ieguva 3.vietu.

2021. g. 18. janvāris

8. lappuse

Bibliotēkās 2021. gadā abonētie preses izdevumi
Ciblā
Ludzas Zeme
Praktiskais Latvietis
Ievas Padomu Avīze
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ievas Veselība,
Ievas Virtuve,
Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Ilustrētā Junioriem,
A 12 - Ceļš uz Latgali,
Avene,
Dari Pats,
Leģendas,
Mājas Viesis,
Santa,
100 Labi Padomi,
100 Labi Padomi PAR VESELĪBU
Felicianovā
Santa,
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ievas Veselība,
Ievas Dārzs,
Ievas Padomu Avīze,
100 Labi Padomi,
Lauku Māja,
Privātā Dzīve,
Annas Psiholoģija,
Praktiskais Latvietis,
A 12 – ceļš uz Latgali,
Dari Pats,
Leģendas,
Ludzas Zeme,
7 суперсекретов.
Pušmucovā
Ludzas Zeme,
A12-Ceļš uz Latgali,
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ievas Dārzs,
Ievas Padomu Avīze,
Lauku Māja,
Patiesā Dzīve,
Una,
Praktiskais Latvietis,
Mājas Viesis,
Likums un Taisnība,
Pavards,
Zintnieks,
100 labi padomi,
Privātā Dzīve,
Лиза.

Blontos
Ieva,
Ievas stāsti,
Ievas veselība,
Lauku Māja,
Leģendas,
Astes,
Likums un Taisnība,
Spicīte,
Mājas Viesis,
A 12 ceļš uz Latgali
Praktiskais Latvietis,
Zintnieks,
Mājas Virtuve,
Ludzas Zeme,
1000 секретов.
Līdumniekos
Ieva,
Ievas Stāsti,
Ievas Dārzs,
Ievas Veselība,
Ievas Padomu Avīze,
Lauku Māja,
Patiesā Dzīve,
Santa: Ievas Virtuve,
100 labi padomi+Speciālizlaidumi
Zintnieks,
Praktiskie Rokdarbi+Pielikumi
Praktiskais Latvietis,
Padoms Rokā,
A12- ceļš uz Latgali,
Ludzas Zeme,
Mājas Viesis.
Zvirgzdenes pag. Lucmuižā
100 Labi Padomi,
100 Labi Padomi PAR VESELĪBU
Ludzas Zeme,
Praktiskais Latvietis,
Avene,
Ievas Padomu Avīze,
Семеро с ложкой,
Толока. Садовод и огородник,
МК – Латвии,
Азбука вязание,
Люблю,
О чем врачи вам не говорят,
Коллекция Караван Историй,
Толока. Сваты,
1000 секретов,
Толока. Цветок,
Люди и судьбы,
Тайны ХХ века.
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