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Sabiedrības līdzdalības iespējas kopā plānot
jaunveidojamā Ludzas novada attīstību
Aicinām Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un
Zilupes novada
iedzīvotājus izmantot sabiedrības līdzdalības iespējas
saistībā ar Ludzas
novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas
2021. – 2037. gadam
un Ludzas novada
Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam izstrādi!
Līdz 25. februārim iespējams iesniegt
aizpildītas aptaujas veidlapas, kas publicētas pašvaldību mājaslapās. Ir Iedzīvotāju aptauja un Uzņēmēju aptauja.
Atbildot uz aptaujas jautājumiem, mēs
kopīgi definēsim jaunā novada prioritātes.
Anketas var iesniegt:
1) aizpildot tiešsaistē (saite publicēta
pašvaldību mājaslapās);
2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu
uz e-pastu ilona.igovena@ludza.lv;
3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra
formā pašvaldībās vai tuvākajā pagasta
pārvaldē.
Aptaujas anketu var lejupielādēt pašvaldību mājaslapās.
Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Ludzas novada attīstības dokumentu izstrādē.
Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts
pašvaldību mājaslapās.
Februāra beigās – martā plānots rīkot
vairāku tematisko darba grupu dar-

bu. Pieteikties nozaru darba grupām varēja līdz š.g. 19. februārim.
Jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037.
gadam un Ludzas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes
(provizoriski, šī gada maijā - jūnijā).
Paziņojums par attīstības dokumentu
izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks
publicēta
pašvaldību
mājaslapās
(www.ludza.lv, www.karsava.lv un
www.ciblasnovads.lv, www.zilupe.lv)
sadaļā ―Plānošanas dokumenti‖.
Kontaktinformācija:
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā
kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir
Ludzas novada pašvaldības Attīstības
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Ilona IGOVENA
(e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv,
tālrunis 65707134).
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Informācija par pašvaldību vēlēšanām
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Administratīvi teritoriālā reforma
paredz, ka Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā. Tajā skaitā –
jaunveidojamajā Ludzas novadā
iekļausies līdzšinējās 4 pašvaldības:
Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām
notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim. Saraksti iesniedzami jaunā novada
vēlēšanu komisijai. Kopš 22. februāra
pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas
lietojumprogramma kandidātu sarakstu
un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanai.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs
būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas. Savu vēlēšanu
apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot, sākot no
27. marta Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā internetā vai arī pa uzziņu tālruni.
No 27. marta līdz 27. maijam vēlētāji

varēs arī mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu
apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.
No 27. marta līdz 24. aprīlim vēlētāji
var pieteikties pašvaldību vēlēšanās
balsot pa pastu no ārvalstīm.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot
jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja
pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās
pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā
jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos
vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības
balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par
vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur
vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
6. februārī ir sācies pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periods.

2021. g. 25. februāris

Ģimenes valsts pabalsta
saņēmēja maiņa –
līdz 1. martam
ar bāriņtiesas lēmumu
Vienreizēju atbalstu ģimenēm par
katru bērnu 500 eiro apmērā, Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
(VSAA) izmaksās līdz 2021. gada 31.
martam personām, kuras laika posmā
no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās
situācijas beigām saņem vienu no šiem
VSAA piešķirtajiem pabalstiem:
 bērna kopšanas pabalstu par bērnu
līdz viena gada vecumam;
 ģimenes valsts pabalstu;
 piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Svarīgi!!!
Ja vecākiem pastāv domstarpības
par kāda no pabalsta izmaksu otram
vecākam, aicinām personas līdz 2021.
gada 1. martam vērsties Ciblas novada pašvaldīas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam.

Plašāka informācija – Situācijā, kad bāriņtiesa līdz 2021.
CVK mājaslapā (www.cvk.lv) gada 1. martam saņems iesniegumu no
personas ar lūgumu par kāda no pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu perUzziniet sava ķermeņa sastāvu!
sonai, kura faktiski audzina bērnu,
.
Īstenojot pros
bāriņtiesa nekavējoties par to informēs
jektu “Veselības
tik
VSAA, un VSAA uz minētā iesnieguo
n
veicināšana iedzīma pamata būs tiesīga veikt jau piešķire
votājiem Ciblas
tā pabalsta, kā arī vienreizēja atbalsta
sn
novadā” (proj.nr.
m
izmaksas apturēšanu līdz brīdim, kamēr
u
k
9.2.4.2./16/I/067),
ā
s BĪBĀ PAR VESELĪGU bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš no
ikvienam ir iespēja piedalīties NODARa
P ķermeņa masas analīze ar vecākiem ir bērna faktiskais audzinātājs
UZTURU. Tā iekļauj sevī divas daļas:
un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus
ACCUNIQ BC300 analizatoru un lekcija
par veselīgu uzturu ar analīpar bērnu.
zes iztirzājumu.
Pēc minētā iesnieguma saņemšanas,
Pasākums ir bez maksas.
bāriņtiesa uzsāks administratīvo lietu un
Šo iespēju piedāvā fizioterapeite Marita JOŅINA un
atbilstoši bērna labākajām interesēm,
uztura speciāliste Nelda KARPENSKA – ALLAŽA. izvērtēs, kuram no vecākiem būs turpĶermeņa masas mērījumi notiks 12. martā no plkst. 12.00 Blontos.
māk tiesības saņemt kādu no iepriekš
Obligāti iepriekš jāpierakstās, piezvanot – tālr. 27431363. (Tiks ievēroti visi minētajiem pabalstiem, tostarp vienreiCovid-19 pandēmijas ierobežojošie nosacījumi).
zējo 500 eiro atbalstu par bērnu. Ja perLekcija par šo tēmu notiks 20. martā plkst. 13.00 internetā, ZOOM platfor- sonas iesniegums par pabalsta izmaksas
mā. Ikvienam, kas būs veicis ķermeņa masas mērījumu 12. martā, tiks nosūtīta maiņu tiks saņemts pēc 2021. gada
saite, lai varētu pievienoties lekcijai. Pēc lekcijas individuāli katram tika izskaid- 1.marta, bāriņtiesa ziņas par adminisrots mērījumu rezultāts, un minētās speciālistes atbildēs uz jautājumiem.
tratīvās lietas ierosināšanu nesniegs
ACCUNIQ BC300 analizators izmanto visprogresīvāko bioelektrisko impedan- VSAA un vienreizējo atbalstu saņems
ces analīzes (BIA) tehnoloģiju, lai iegūtu precīzus un ticamus rezultātus. vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz
Ķermeņa masas analīze neparāda konkrētu diagnozi, taču viennozīmīgi norāda kādu no minētajiem pabalstiem.
virzienu kādā ārstējošajam ārstam darboties attiecībā uz tiem pacientiem, kas
Ciblas novada bāriņtiesas
sirgst ar dažādām saslimšanām, kuru viena no blakusdiagnozēm ir aptaukošanās,
KONTAKTINFORMĀCIJA:
nepietiekams svars, vielmaiņas traucējumi u.tml.
e-pasts: cibla.borintisa@inbox.lv,
Plašāk lasiet: http://www.fiziopro.lv/pakalpojumi/kermena-masas-analize/
m.t. 26174832 (Astrīda Kozlovska)
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3. lappuse

Domes sēdēs skatītie jautājumi
26. janvārī notika Cibla novada pašvaldības domes
sēde. Tajā tika skatīti četri jautājumi.
Tika nolemts Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Renāti Mikaskinu deleģēt kā Ciblas novada domes
pārstāvi darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Izskatot privātpersonas iesniegumu, tai dota atļauja atdalīt
no nekustamā īpašuma „Kristiāna‖ (Zvirgzdenes pag.) zemes vienību 3,41 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, tam piešķirt nosaukumu „Lapenīte” un noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 (galvenā saimnieciskā darbība –
lauksaimniecība).

Palielināts sociālās palīdzības pabalstu apmērs
Tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem. Pamats šiem grozījumiem –
2020. gada 17. decembrī LR Ministru kabineta pieņemtie
Noteikumi nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu‖, kas stājas spēkā ar šī gada 1. janvāri. Tajos ir noteikti
mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji,
kas ir vienoti visā valsts teritorijā, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt papildus labvēlīgākus kritērijus.
Ir palielināts no 200 eiro uz 327 eiro pašvaldībā noteiktais
maznodrošinātās ģimenes ieņēmumu līmenis vienai personai
mēnesī (noteikumu 5. punkts).
No saistošajiem noteikumiem izslēgti divi punkti (15. un
16. punkts), kuros bija noteikti tādi kritēriji kā kredīti un
nekustamā īpašumu apmēri, kas personai tomēr deva iespēju
pretendēt uz pabalstu Garantētā minimālā ienākuma (GMI)
līmeņa nodrošināšanai.
Būtiski grozījumi veikti arī 29.punktā, kur noteikti pabalsti
bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem:
palielinātas pabalstu summas. Piemēram, vienreizējai pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai palielināts līdz 218 eiro
no 130 eiro; palielināti arī pārējie šajā punktā minētie pabalsti.
Veikti arī citi grozījumi.
26. janvāra domes sēdē pieņemtie grozījumi Ciblas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības
pabalstiem ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Grozījumi pēc to galīgas apstiprināšanas
tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā, būs pieejami pagastu pārvaldēs.

Izsolei tiks gatavots īpašums
Pamatojoties uz to, ka pašvaldības nekustamais īpašums
„Katlu māja”, kas atrodas Zvirgzdenes pagasta Lucmuižā,
nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Nek. īp.
„Katlu māja” sastāv no ēkām un 1,4 ha lielas zemes platības.
Pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no privātpersonas, kas
vēlētos šo īpašumu iegādāties.
Domes sēdē tika nolemts uzsākt nek. īp. „Katlu māja‖ atsavināšanas procesu. Tā secība: 1) zemes ierīcības projekta
izstrāde nekustamā īpašuma sadalei; 2) nekustamā īpašuma
vērtēšanu; 3) atsavināšanas veida (izsole ar augšupejošu
soli) noteikšana; 4) izsoles komisijas izveidošana; 5) izsoles
noteikumu sagatavošana.

Pašvaldības domes sēdes notiek attālināti,
interneta platformā ZOOM
9. februārī notika Ciblas novada pašvaldības ārkārtas
domes sēde, kuras laikā tika skatīti 4 jautājumi.
Galvenais no tiem – pašvaldības budžeta apstiprināšana
(plašāk – šī izdevuma 4. lappusē). Bez tam tika nolemts
sniegt ēdināšanas pabalstu visiem Ciblas novada izglītības
iestāžu audzēkņiem (plašāk – šī izdevuma 5. lappusē).

Izveidoti jauni īpašumi
Apmierināti divu personu iesniegumi par jaunu īpašumu
izveidošanu, atdalot no esošajiem nekustamajiem īpašumiem
zemes vienības. Dome atļāva izveidot jaunus īpašumus, piešķirot tiem nosaukumus un zemes lietošanas mērķi:
Zvirgzdenes pag. no nek.īp. „Pauguri‖ atļauts atdalīt 10 ha
un 2,9 ha lielas zemes vienības, uz jaunizveidotā nek.īp.
„Jaunpauguri” plānots nodarboties ar lauksaimniecību;
Zvirgzdenes pag. no nek.īp. „Rudzupuķe‖ atļauts atdalīt
1,5 ha lielu zemes vienību, uz jaunā nek.īp. „Meža puķe”
plānotā galvenā saimnieciskā darbībā – mežsaimniecība.

Atcelts Medību koordinācijas komisijas lēmums
Domes sēdē nolemts atcelt Ciblas novada Medību koordinācijas komisijas 11.12.2020. lēmumu, pret kuru iebilst
Valsts meža dienesta (VMD) Austrumlatgales virsmežniecība. SIA „MARKOS‖ vērsās pašvaldībā sakarā ar tā īpašumos konstatētajiem pārnadžu postījumiem – noēsti un izbradāti ziemas sējumi 9,7 ha platībā. Pašvaldības Medību koordinācijas komisija lēma ierosināt VMD piešķirt biedrībai
MMK „Arbalets‖ 8 terminētas virslimita staltbriežu nomedīšanas atļaujas. Virsmežniecība skatījumā, šis lēmums pieņemts prettiesiski, neievērojot normatīvo aktu prasības.
Domes sēdē deputāti nolēma uzdot Medību koordinācijas
komisijai SIA „Markos‖ iesniegumu skatīt atkārtoti.

Visā Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim izsludināta
ārkārtējā situācija. Epidemioloģiskās drošības nolūkā
Ciblas novada pašvaldības speciālisti strādā attālināti.
Klientu apkalpošanas centrā un kasē Blontos
apmeklētāji tiek pieņemti
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Tālr. 66954814.
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrāciju veic tikai pēc
iepriekšēja pieraksta. Zvanīt 65700834 vai rakstīt uz
e-pastu: parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski
(ciblasnovads@ciblasnovads.lv) vai pa pastu („Domes
nams‖, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706), vai
atstāt tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē
pašvaldības domes ēkas 1. stāvā.
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Ciblas novada pašvaldības budžets 2021. gadam
9. februārī notika Ciblas novada pašvaldības ārkārtas
domes sēde, kuras laikā tika apstiprināti Saistošie noteikumi nr. 1 „Ciblas novada pašvaldības budžets 2021.gadam‖.
Apstiprināti:
Pamatbudžeta ieņēmumi – 2 705 010 eiro apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi – 3 478 178 eiro apmērā.
Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2021. – 853 168 eiro.

Ciblas novada 2021. gada budžeta prioritātes:

 Novada infrastruktūras un teritoriju attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt ES struktūrfondu līdzfinansējumu
projektu īstenošanai;
 Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, papildinot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi atbilstoši attālinātā
mācību procesa apstākļiem;
 Sociālo pabalstu paaugstināšana maznodrošinātajai
sabiedrības daļai;
 Atalgojuma fonda nodrošināšana atbilstoši valdības
lēmumiem.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus paredzēti nozīmīgi
budžeta līdzekļu ieguldījumi:
~ 15410 eiro novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar
datortehniku un citu biroja tehniku;
~ 10000 eiro pašvaldības dzīvokļu remontiem;
~ 58000 eiro notekūdeņu tīkla izbūve Blontu un Ciblas
ciemos;
~ 11000 eiro Blontu PII telpu remontam;
~ 175000 eiro sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem;
~ 8000 eiro pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanai un
reģistrēšanai Zemesgrāmatā;
~ 95000 eiro realizējamo projektu līdzfinansējumam;
~ 80000 eiro pašvaldības autoceļu kapitālremontam.

2021. gadā plānots realizēt vairākus projektus:

 Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā
2.kārta – 12870 eiro;
 Ciblas novada pašvaldības grants ceļa C-2 pārbūve,
2.kārta – 95600 eiro;
 Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā – 175000
eiro;
 From Hobby to Business-Developing Entrepreneurship in
the Latvia- Russia Border Area – 3000 eiro.

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti EUR 2705010.
Plānotais budžeta ieņēmumu samazinājums pret 2020. gada
sākotnējo budžetu, atskaitot mērķdotācijas, ir 6.7 %.
Kopumā pašvaldība 2020. gadu noslēdza labā finansiālā
stāvoklī, naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2021.gada
sākumā EUR 853168.
Vislielāko ieņēmumu daļu – 1547299 eiro veido valsts
budžeta transferti. No tiem 16% (EUR 243783) sastāda mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, 62% (EUR 966868) – dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, 12% (EUR 180852 –
mērķdotācija autoceļu uzturēšanai.
Pašvaldību budžetu transferti plānoti EUR 70000.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielu daļu – 36,2% veido tiešās iemaksas no nodokļiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 805177 un nekustamā īpašuma nodoklis EUR
173584. Visi pārējie budžeta ieņēmumi veido tikai 4.0% no
kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem: ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR
96200 un nenodokļu ieņēmumi EUR 12700.

IZDEVUMI
Budžeta izdevumi 2021. gadā tiek plānoti EUR 3478178.
Vislielākais izdevumu īpatsvars 2021. gadā ir paredzēts
izglītībai – 32%, jeb EUR 1139940, pie tam pedagogu atalgojums paredzēts tikai sešiem mēnešiem.
Kultūras darba (tautas nami, bibliotēkas, sporta komplekss) nodrošināšanai budžeta ieplānotā finansējuma apjoms ir EUR 311090.
Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai EUR 446919.
Vides aizsardzībai un pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti EUR 675240. Šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 19%. Šajos izdevumos EUR 347710 apmērā
ietilpst dzīvokļu un komunālās saimniecības uzturēšanai
paredzētie līdzekļi.
Sociālās aizsardzības plānotie izdevumi ir EUR 449200,
sociālo pabalstu summa, atskaitot bezdarbnieku stipendijas
ir EUR 211420, kas ir par 15.6% lielāka kā iepriekšējā gadā.
Paredzētas brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem un visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī ēdināšanas atbalsts jeb pārtikas pakas visiem
Ciblas novada skolu audzēkņiem, kas mācās attālināti.
Salīdzinoši mazāks līdzekļu apjoms paredzēts veselības
aizsardzībai – EUR 718025.
EUR 383965 ir ieplānoti ekonomiskai darbībai. Šajos izdevumos ietilpst pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumi, lauksaimniecības, tūrisma darbības un pašvaldības
autoceļu uzturēšana.
Izdevumi autoceļu apsaimniekošanai plānoti EUR 290000.
Lielākā daļa šo līdzekļu – EUR 204000 tiks izlietota ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanai, bet EUR 80000 ceļu pārbūves
projektu līdzfinansējumam. Plānotās izmaksas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai – EUR 6000.
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām 2021.gadā (%)
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Visiem Ciblas novada skolu un PII audzēkņiem tiek sniegts ēdināšanas atbalsts!
Sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas
situācijas ierobežojumiem joprojām
skolēni mācās attālināti.
Ciblas novada pašvaldības deputāti
domes ārkārtas sēdē 9. februārī nolēma sniegt ēdināšanas atbalstu visiem
skolēniem, kas mācās Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā, un
IESTĀDES KARANTĪNAS GADĪJUMĀ - visiem Blontu pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) un Ciblas PII
audzēkņiem.

Ēdināšanas atbalsts skolēniem
Pārtikas komplekta apmērs – 30 eiro
mēnesī jeb 7,50 eiro nedēļā. Piešķirot
šo atbalstu, netiks izvērtēts ģimenes
ienākumu līmenis, vienīgais nosacījums
– tas nepienāksies, ja atbalsts ēdināšanai ir saņemts citā pašvaldībā.
Ciblas novada pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem no daudzbērnu
ģimenēm un ģimenēm, kam ir noteikta
atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusam, 30 eiro liels ēdināšanas atbalsts pienākas arī tad, ja tie mācās kādā no Ciblas, Ludzas, Kārsavas
un Zilupes novada skolām.

Lai saņemtu minēto atbalstu, skolēna
likumiskajam pārstāvim (vecākiem) vai
arī pašam skolēnam, ja viņš ir jau pilngadīgs, jāveic šādas darbības:
* jāaizpilda pašvaldības mājaslapā
publicētā pieteikuma veidlapa,
* pieteikums jāiesniedz pašvaldībai
elektroniski vai pa pastu, vai personīgi
kādā no pagastu pārvaldēm.
Uz visu attālinātā mācību procesa
laiku iesniedz vienu pieteikumu.
Pārtikas komplektu saņemšana organizēta vienu reizi divās nedēļās tirdzniecības vietās (veikalos), ar kuru īpašniekiem pašvaldība noslēdz līgumu un
paziņo atbalsta pretendentiem.
Veikalu darbinieki nodrošinās pārtikas komplektu sagatavošanu un izdali,
ievērojot noteiktās higiēnas prasības,
drošības un aizsardzības pasākumus,
kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Kompensācija PII audzēkņiem karantīnas periodā
Kompensācija 1 eiro par karantīnas
perioda darba dienu tiks aprēķināta kat-

ram Blontu pirmsskolas izglītība iestādes (PII) un Ciblas PII audzēknim,
neizvērtējot ģimenes ienākumu līmeni.
Izmaksa tiks veikta vienu reizi mēnesī, līdz 15.datumam.
Šī kompensācija tik aprēķināta tikai
tajā gadījumā, ja pirmsskolas izglītības
iestādē vai grupiņā ir noteikta karantīna.
Lai saņemtu atbalstu:
* jāaizpilda pašvaldības mājaslapā
publicētā pieteikuma veidlapa un
* pieteikums jāiesniedz pašvaldībai.

Finansējums no pašvaldības budžeta
Lēmuma izpildei par ēdināšanas
atbalstu izglītojamajiem tiks atvēlēti
Ciblas novada pašvaldības budžeta
līdzekļi.
Ar domes lēmumu noteiktas
atbildīgās personas:
Ciblas novada skolās –
sociālais pedagogs;
Skolās Ludzas, Kārsavas un Zilupes
novadā – sociālais dienests;
Pirmskolas izglītības iestādēs –
PII vadītāja.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates Ciblas novadā – no 1. aprīļa
Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu,
t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
TA Ciblas novadā sāksies no 1. aprīļa:
Pušmucovā, pie pagasta pārvaldes: 1. aprīlī 11.45 un 21. maijā 10.45.
Blontos, pie darbnīcām: 1. aprīlī 10.10 un 21. maijā 9.00.
Ciblā, pie pagasta pārvaldes: 23. aprīlī 11.00 un 18. jūnijā 11.00.
Felicianovā, pie darbnīcām: 23. aprīlī 12.00 un 18. jūnijā 12.00.
Laučos, pie bijušās fermas: 23. aprīlī 9.30 un 18. jūnijā 9.30.
Līdumniekos, pie pagasta pārvaldes: 23. aprīlī 14.00 un 18. jūnijā 14.00.
Lucmuižā, pie darbnīcām: 23. aprīlī 10.00 un 18. jūnijā 10.00.
Ozupinē, pie veikala: 23. aprīlī 13.00 un 18. jūnijā 13.00.
Zvirgzdenē, pie pagasta pārvaldes: 23. aprīlī 9.00 un 18. jūnijā 9.00.
TA laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.
Pakalpojumu cenas noteiktas saskaņā ar VTUA maksas pakalpojumu cenrādi, kas stājās spēkā 2018.gada 20.aprīli.
Īsumā:
* izbraukums uz TA vietu – 7 eiro no personas,
* Traktora un l/s pašgājējmašīnas ikgadējā TA (vienai vienībai) – 21,88 eiro (ieskaitos tehniskās kontroles uzlīmi un
atļauju piedalīties ceļu satiksmē); atkārtota TA – 9 eiro.
* Piekabes ikgadējās TA izmaksas: 17,76 eiro; atkārtota – 6 eiro.
* Traktortehnikas (izņemot traktoru un l/s pašgājējmašīnu) ikgadējās TA izmaksas: 29,71 eiro; atkārtota – 15 eiro.
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Bezmaksas konsultācijas –
mežu īpašniekiem
LLKC “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” meža īpašniekiem
sniedz BEZMAKSAS konsultācijas
par meža apsaimniekošanu, ekonomisko vērtību un dabisko dzīvotņu
un putnu aizsardzību.
Diāna Agafonova, Ludzas un Rēzeknes nodaļas Mežsaimniecības konsultante, informē: – Konsultāciju ietvaros
meža īpašniekiem BEZMAKSAS sniedzam meža apsaimniekošanas ieteikumus, cirsmu novērtēšanu galvenajā cirtē, mežaudzes iespējamo biotopu novērtēšanu ar eksperta atzinumu, apsaimniekošanas ieteikumus meža putnu aizsardzībai, cirsmu stigošanu un novērtēšanu
ūdens objektu un purvu aizsargjoslās,
kā arī meža vērtības noteikšanu.
Lai saņemtu bezmaksas konsultācijas,
droši varat sazināties ar D. Agafonovu,
zvanot (tālr. 26119398) vai rakstot (epasts: diana.agafonova@mkpc.llkc.lv).
Bezmaksas konsultācijas ir iespējamas, īstenojot Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību
atbalsta pakalpojumi‖ apakšpasākumu
"Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanas‖.

Putnu gripa!
Šogad laboratorisko izmeklējumu
rezultāti liecina, ka augsti patogēnā
putnu gripa jau cirkulē Latvijas savvaļas ūdensputnu populācijā, un ar mājputnu inficēšanās riski pieaug. Tāpēc
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām
konstrukcijām, lai nepieļautu to kontaktu ar savvaļas putniem.
Ja mājputniem novērotas slimības
pazīmes – mājputni atsakās no barības
un ūdens, ir samazinājusies dējība vai
novērojama putnu mirstība, nekavējoties par to jāziņo veterinārārstam un
PVD, kas veiks visas nepieciešamās
pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ganāmpulku nav skārusi putnu gripa.
Iedzīvotāji par atrastiem beigtiem
savvaļas ūdensputniem aicināti ziņot,
zvanot uz PVD uzticības tālruniautomātisko atbildētāju 67027402 vai
informējot tuvāko PVD terit. pārvaldi.

Nr. 2 (180)

2021. g. 25. februāris

Pieejams atbalsts par bioloģiski vērtīgo
zālāju apsaimniekošanu
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
(Pārvalde) īstenotās dabas skaitīšanas
četrās sezonās Latvijā ir apsekoti vairāk
nekā 130 tūkstoši hektāru zālāju. No
tiem 45% jeb nepilni 60 tūkstoši hektāru aizņem bioloģiski vērtīgie zālāji.
Diemžēl šo biotopu īpašnieki ziņo, ka
vairāk nekā 4 tūkstoši hektāri dabā
vairs nepastāv, jo ir uzarti vai apmežoti.
Lai mudinātu cilvēkus turpināt apsaimniekot un uzturēt bioloģiski vērtīgo
zālāju (BVZ) platības, to īpašnieki vai
apsaimniekotāji Lauku atbalsta dienestā
(LAD) var saņemt atbalsta maksājumus, uzņemoties saistības par zālāju
apsaimniekošanu. LAD atbalsta maksājumu dati apstiprina, ka līdz ar dabas
skaitīšanā konstatēto BVZ īpašnieku
informēšanu par šo dabas vērtību īpašumā un to piemērotu apsaimniekošanu,
atbalsta pasākuma ―Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos‖ klientu
skaits ir pieaudzis par 44%, bet pieteiktās platības palielinājušās par 35%.
Pārvalde šī mēneša sākumā ir izsūtījusi noslēdzošās sezonas datus BVZ īpaš-

niekiem, kuru zālāji tika apsekoti pērn.
Līdz ar to zālāju īpašnieki ir pirmā no
sešām biotopu grupām, kuriem izsūtīti
visu četru sezonu dati un tie vienlaikus
pieejami arī Pārvaldes dabas datu pārvaldības
sistēmā
Ozols
(https://ozols.gov.lv/pub).
Savukārt informācija, kā vispiemērotāk apsaimniekot BVZ, pieejama tīmekļa vietnē http://bit.ly/biotopi.
Lai saņemtu atbalsta maksājumu,
BVZ īpašniekam vai apsaimniekotājam
ir jāsazinās ar LAD, jo atbalsta maksājums netiek piemērots automātiski.
Plašāku informāciju par atbalsta
maksājumiem var saņemt, zvanot
LAD pa tālruni 67095000.
Dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas
fonda projekta ―Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā‖ visas paredzētās aktivitātes tiks
īstenotas līdz 2023. gadam.
Plašāka informācija pieejama vietnē
www.skaitamdabu.gov.lv,
www.daba.gov.lv.

Kas ir bioloģiski vērtīgi zālāji?
Visi zālāji nav vienādi,
jo atšķiras tajos esošā augu
dažādība un daudzums.
Ja zālājs gadu desmitiem
ticis pļauts vai noganīts un
ne reizi šai laikā nav arts,
izveidojas bieza, stabila
velēna, kas palīdz neizžūt
un neizgāzties zālājā esošo
augu saknēm, pārziemot
augu sēklām un dod iespēju augt daudzgadīgiem
ziedaugiem, ārstniecības
un aizsargājamiem
augiem, ko novērtē apputeksnētāji.
Diļļu pļava
Šādus zālājus sauc par bioloģiski vērtīgiem un tajos atrodama trešā daļa Latvijas augu sugu, no kurām daudzas nespēj dzīvot citur. Turklāt BVZ palīdz arī regulēt klimatu, piesaistot ogļskābo gāzi, mazina plūdu un erozijas risku, veicina ūdeņu pašattīrīšanos un nodrošina dzīvotni kultūraugu apputeksnētājiem.
Pirms simts gadiem BVZ aizņēma trešo daļu Latvijas teritorijas. Līdz ar dzīvesveida un saimniekošanas maiņu, kā arī iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām BVZ
palikuši novārtā. Šādi daudzveidīgie zālāji bez cilvēku līdzdalības nevar iztikt, jo
nepļauti un nenoganīti, ar laiku aizaug ar krūmiem, kokiem un izzūd to bioloģiskā daudzveidība. Tādēļ BVZ platības ar katru gadu samazinās, padarot šo dabas
vērtību par visapdraudētāko biotopu grupu Latvijā.

Ilze REINIKA, pārvaldes Dabas skaitīšanas vadītājas asistente
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Pašvaldības izglītības iestādēs turpinās projekts „PuMPuRS”
Ciblas novada pašvaldība 2020.gada
jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
Izglītības kvalitātes valsts dienestu par
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai‖ īstenošanu novadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu
un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu
viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi
vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku
un risinājumiem.
Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogi izveidoja
individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un pare-

dzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni ir saskaņoti ne
tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, IKVD, bet arī ar skolēniem un
viņu vecākiem. Projektā ―PuMPuRS‖
pedagogi sniegs skolēniem papildus
konsultācijas mācību priekšmetos un
psiholoģisko atbalstu.
Projekts ―PuMPuRS‖ veidots ar mērķi
ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi
veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes novadā
2020./2021.māc.
g. Ciblas novada
pašvaldības skolās
turpinās projekta
―Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai‖ (projekta
Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek
sniegts atbalsts skolēniem mācībās
STEM un vides jomā.
2. semestrī, ņemot vērā attālināto
mācību procesu, prioritāri tiek sniegts
atbalsts mācību satura apguvei.
Ciblas vidusskolā tiek attālināti
sniegts atbalsts
izglītojamajiem ar
mācīšanās grūtībām matemātikā, tiek
organizēts individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem
mācīšanās sasniegumiem.

Ieplānotās datorpulciņa nodarbības
notiks, kad tiks atcelti ārkārtas pasākumi infekcijas Covid-19 ierobežošanai.
Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību mācību stundās
apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā
attālināti notiek pedagoga palīga nodarbības.
Interešu izglītības nodarbības programmēšanā notiks saskaņā ar MK
rīkojumu.
Projekta koordinatore
Sarmīte LEŠČINSKA

Gan Ciblas vidusskolas, gan Pušmucovas pamatskolas skolotāji ir piedalījušies supervīziju nodarbībās – tā bija
iespēja profesionāli pilnveidoties un
stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.
2020./2021.māc.g. 2.sem. projektā
iesaistās 17 Ciblas vidusskolas skolēni
un 6 Pušmucovas pamatskolas skolēni.
Konsultācijas skolēniem notiek attālināti no 25.janvāra.
Projekta koordinatore Ciblas novadā
Sarmīte LEŠČINSKA

Projekta "Latgales uzņēmējs"
gaitā –
attālināti ZOOM semināri!
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība" ietvaros tiek realizēts
projekts ―Tūristam draudzīgs Latgales
uzņēmējs digitalizācijas laikmetā‖.
Projekta Nr.
19-00-A019.332-000007.
Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana.
Semināru grafiks, darba kārtības un
pieteikšanās saites pieejamas publikācijās internetā.
Biedrība “Ludzas rajona partnerība”
www.ludzaspartneriba.lv

Karjeras izglītības aktualitātes Pušmucovas pamatskolā
Pušmucovas pamatskolā, jau uzsākot
jauno mācību gadu, bija apstiprināta
Karjeras izglītības programma, ko veidoja pedagoģe – karjeras konsultante
Elvīra Rimicāne.
Programma tika papildināta, ņemot
vērā Valsts izglītības attīstības aģentūras
norādījumus, ka ar šo mācību gadu karjeras izglītība tiek integrēta pilnveidotajā mācību saturā un interešu izglītībā.
Programma publicēta pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).

Februārī Pušmucovas
skolā 9. klases audzēkņiem ir pieejamas individuālas karjeras konsultācijas. Martā tās būs pieejamas 7. kl skolēniem:
attālināti ceturtdienās no plkst. 13.55
līdz 15.20. Pedagoģe E. Rimicāne ir
gatava palīdzēt karjeras jautājumu risināšanā, arī attālināti – sazinoties Skype
vidē. Pieteikties var zvanot (26120900),
rakstot īsziņu, e-klases pastā,

e-pastā: elvira.rimicane@inbox.lv
E. Rimicāne informē, ka šogad nenotika "ēnu diena", bet izglītības iestādes
piedāvāja ikvienam, kas vēlas mācīties
un apgūt kādu profesiju, apmeklēt atvērto durvju dienas attālināti – tiešsaistēs.
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8. lappuse

Mācību priekšmetu olimpiādes
Šoziem notiek Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes
9. - 12. klašu skolēniem. Šajās olimpiādēs ar labām
sekmēm piedalās arī Ciblas vidusskolas audzēkņi.

Ciblas novada pašvaldība arī šogad organizē veselības
veicināšana pasākumus, īstenojot Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projektu Nr. 9.2.4.2./16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”.
Ārkārtas situācijas laikā, kad ir ierobežota pulcēšanās iespējas, ne tikai skolas un augstskolas organizē mācības un
nodarbības internetā. Attālināti ZOOM vai citā platformās
notiek arī dažādi semināri, konferences, diskusijas. Sporta
speciālisti piedāvā arī dažādus vingrinājumu kompleksus.
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar fizioterapeiti Maritu Joņinu aicina iedzīvotājus pieslēgties vingrošanas nodarbībām ZOOM platformā!
Nodarbības ir bez maksas, jo tiek finansētas no ESF.
Lai pieslēgtos, nepieciešams dators vai tālrunis ar interneta
pieslēgumu. Ieeja nodrošināta bez paroles. Vienīgā prasība,
ienākot interneta saitē, uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu (tas
nepieciešams projekta pārskatiem, jo jāatskaitās par nodarbībām izlietoto finansējumu). Kad dalībnieks ir reģistrējies,
jānospiež poga joint the meeting, un ekrānā būs redzama
nodarbību vadītāja. Varam sākt sportot!
Vingrošanas nodarbības sākās 26. janvārī. Arī turpmākajos
mēnešos – februārī un martā – tās notiek otrdienās un sestdienās. Katra nodarbība sākas plkst. 11.00 un turpinās vienu
stundu.
Vingrošanas nodarbību grafiks februārim un martam ir
pieejams pašvaldības mājaslapā.
Bez tam aktuālo informāciju ir iespēja saņemt arī e-pastā
(pirms tam ir jāatsūta pieprasījums uz adresi:
marite.romanovska@ciblasnovads.lv ).
Šobrīd aicinām pielāgoties pārmaiņu laikam un izmantot
iespēju vingrot attālināti un bez maksas.
Vingrosim ar Maritu Joņinu,
pieslēdzoties ZOOM vidē!
Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstība nodaļas vadītāja

17. decembrī notika filozofijas olimpiāde, kurā piedalījās
tikai Ciblas vidusskolas pedagoģes Malvīne Loces audzēkņi:
no 11. klases Elīza Paula IVANOVA (2. vieta), Egita
KOZLOVSKA (Atzinība), Vlada SEIMUŠKINA (2. v.); no
12. klases Aigars CIGANSKIS (Atzinība), Madara
DOMARKA (1. v.) un Kristaps MISSA.
17. janvārī notika fizikas olimpiāde, kurā piedalījās pedagoģes Renātes Mikaskinas 9. kl. audzēknes Antra TOPORKOVA (Atzinība) un Inta SEIMUŠKINA (3. v.); pedagoģes
Daces Ruško 12. klases audzēkņi Aigars CIGANSKIS un
Kristaps MISSA.
18. janvārī notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās ped. Ināras Kuzņecovas 11. kl. audzēknes Elīza Paula IVANOVA (3. v.) un Egita KOZLOVSKA;
ped. Sarmītes Streļčas 12. kl. audz. Madara DOMARKA.
26. janvārī notika ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās
pedagoģes Renātes Mikaskinas 11. kl. audzēknes Elīza
Paula IVANOVA (2. vieta) un Vlada SEIMUŠKINA; 12. kl.
audz. Madara DOMARKA (1. v.) un Kristaps MISSA.
29. janvārī notika matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās
pedagoģes Terēzijas Mizānes 9. kl. audzēknes Antra
TOPORKOVA (3. v.) un Inta SEIMUŠKINA; pedagoģes
Ināras Evertovskas audzēkņi no 12. kl. Madara DOMARKA
(2. v.) Aigars CIGANSKIS un Kristaps MISSA.
9. februārī notika ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās
pedagoģes Ineses Boļševičas audzēkņi: no 9. kl. Antra
TOPORKOVA (2.vieta); no 11. kl. Elīza Paula IVANOVA
(3. v.) un Vlada SEIMUŠKINA; no 12. klases Kristaps
MISSA (3. v.).

Atvērts pārtikas apmaiņas punkts
22. februārī Ludzā, Latvijas
Sarkanā krusta, ēkā tika
atklāts pārtikas apmaiņas
punkts ―Food pick up point‖.
Par to informē Antra
TOPORKOVA, Ciblas vidusskolas 9. kl. skolniece, kura ir
iesaistījusies līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes
programmā Future Heroes. Šo
programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā (sīkāka informācija – futureheroes.lv).
“Food pick up point” līdzautore Antra Toporkova stāsta: – Programmas ietvaros

dalībnieki realizē projektus,
kas saistīti ar kopēju sabiedrisku labumu. Mūsu komanda
realizē projektu, kura gaitā
Latvijas teritorijā tiek izveidoti pārtikas apmaiņas punkti
“Food pick up point”. Projekta virsmērķis ir samazināt
pārtikas produktu nonākšanu
atkritumos, šai nolūkā paredzēts izvietot publiski pieejamus ledusskapjus, kur būs
iespēja dalīties ar pārtikas
produktiem (ievietojot tos
ledusskapī), bet citiem cilvēkiem būs iespēja šos produktus paņemt un izmantot savām vajadzībām.
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