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Blontu PII savākti
gandrīz 400 kg
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Jaunie ciblānieši
sporto “Ziemas
festivālā”
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Turpinās projekts
“Latvijas skolas
soma”
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Līdz 06.04.2021.
izsludināta
ārkārtējā situācija.
Ciblas novada pašvaldības speciālisti strādā attālināti.
Klientu apkalpošanas
centrs un
kase Blontos
strādā darba dienās
plkst. 9.00 - 13.00.
Tālr. 66954814.
Dokumentus aicinām
iesniegt elektroniski
(ciblasnovads@
ciblasnovads.lv) vai
pa pastu, vai atstāt tos
pastkastē pie domes
ēkas Blontos.

Katoļu Baznīcā ar vārdu Lieldienas ap- Lielajā sestdienā, 3. aprīlī,
zīmē trīs dienas – latīņu valodā: Triduum. Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija:
Lieldienas sākas ar Kunga Pēdējo vakari- Aizpūrē – pl. 12.00,
ņu SV. misi Lielās ceturtdienas vakarā. Eversmuiţā – pl. 15.00,
Kopīgās lūgšanās Lielajā piektdienā pie- Pušmucovā – pl. 18.00.
minam Kristus nāvi, jāievēro stingrs gavēVisās baznīcās šajā dievkalpojumā
nis. Lielajā sestdienā esam aicināti turpitiks svētīta Lieldienu maltīte.
nāt lūgšanas pie Vissvētākā Sakramenta
Ludzas baznīcā Lielajā sestdienā:
vai individuāli.
Sestdien vakarā sākas vissvinīgākais no visu dienu – adorācija;
visiem dievkalpojumiem: Lieldienu vigilija pl. 11.00 – Sāpju Mātes stunda;
pl. 20.00 – svētku vigilija.
(no latīņu val. - “būšanu” nomodā).
Lieldienu maltītes svētīšana – pl. 11.00,
Lieldienu dievkalpojumi sāksies
15.00 un 20.00.
1. aprīlī – Lielajā ceturtdienā.
Lieldienās,
4.
aprīlī,
–
Kunga Pēdējo vakariņu Sv. mise:
Kunga Augšāmcelšanās svētki:
Pušmucovā – pl. 14.00,
Eversmuiţā (Ciblā) – pl. 9.00,
Eversmuiţā (Ciblā) – pl. 18.00,
Pušmucovā – pl. 14.00.
Ludzā – pl. 18.00.
Ludzā – pl. 7.00 Rezurekcijas Sv. Mise,
Lielajā piektdienā, 2. aprīlī –
pl.
10.00 Sv. Mise.
Kunga ciešanu liturģija:
Pušmucovā – pl. 14.00,
Otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, Sv. Mise:
Eversmuiţā (Ciblā) – pl. 18.00,
Eversmuiţā (Ciblā) – pl. 11.00;
Ludzā – pl. 15.00.
Ludzā – pl. 10.00.

– Kristus ir augšāmcēlies! – Patiesi augšāmcēlies!
Ciblas novada katoļu draudţu prāvests Antons Justs sirsnīgi sveic ticīgo tautu
lielajos svētkos un novēl izturību šajā laikā, kad cilvēki pārdzīvo slimības un
nošķirtību. Lai ir gaišas un līksmas Lieldienas!

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos pulcēšanās baznīcās ir ierobežota.
Rekomendēts piedalīties Lieldienu dievkalpojumos, kas tiks translēti radio, TV un internetā.
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Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām
Deputātu
kandidātu
sarakstu
iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām uzsākta š. g. 17.
martā un turpināsies līdz 6. aprīlim.
Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu
komisijas adrese: Raiņa ielā 16, Ludzas
novada pašvaldība, 2.stāva konferenču
zāle.
Vēlēšanu komisijas darba laiks:
Trešdien, 17.03. plkst. 12.00 – 16.00,
Ceturtdien, 18.03. plkst. 9.00 – 13.00,
Trešdien, 24.03. plkst. 12.00 – 16.00,
Ceturtdien, 25.03. plkst. 9.00 – 13.00,
Trešdien, 31.03. plkst. 12.00 – 16.00,
Otrdien, 06.04. plkst. 9.00 – 18.00.
LŪGUMS! Kandidātu sarakstu
iesniedzējiem iepriekš saskaņot kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku ar
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu
komisijas
priekšsēdētāju
Ivetu
Gajevsku (tālr. 29285407).
Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt:
1. reģistrēta politiskā partija,
2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība;
3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās
reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Saraksta iesniegšanas procedūra
Lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības CVK lietojumprogrammai, kurā sagatavojami
deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kas jāiesniedz
pašvaldības vēlēšanu komisijai. Ciblas
novada pašvaldības mājaslapā ir publicēta attiecīga iesnieguma veidlapa.
Tikai pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam
piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības,
šim pārstāvim būs iespēja sākt kandidātu sarakstu sagatavošanu.
Vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus
kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji
par attiecīgo sarakstu speciālā domes
vēlēšanu komisijas kontā būs iemaksājuši drošības naudu par kandidātu
sarakstu 2021. gada domes vēlēšanām:
15 eiro par katru domē ievēlējamo deputātu. Tā ir jāieskaita īpašā pašvaldības vēlēšanu komisijas kontā. Drošības
nauda tiks pilnībā atmaksāta, ja kandidātu saraksts domē iegūs vismaz vienu
deputāta vietu. Ja dalība vēlēšanās nebūs veiksmīga, drošības nauda tiks ieskaitīta pašvaldības budţetā.

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās,
DEPUTĀTA KANDIDĀTAM JĀATBILST ŠĀDIEM NOSACĪJUMIEM:
 jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
 jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
 jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
 vēlēšanu dienā (05.06.2021.) ir jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.
Deputāta kandidāts(-e) drīkst kandidēt, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā:
1) viņam (-ai) ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz kopš 2020. gada
26. jūnija
vai
2) viņš (-a) ir nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši
likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz kopš 2020.gada 26. decembra
vai
3) viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā
reģistrēts nekustamais īpašums.
Ir 8 ierobežojumi, kuros noteikt, kādas personas NEVAR KANDIDĒT
pašvaldību vēlēšanās (publicēti internetā). Daži no ierobežojumiem:
 izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,
 ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir
reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību,
 pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļauţu
internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba
Ciblas novada pašvaldības mājaslaveterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā,
pā ir publicēta plaša informācija par
 ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, EP, pašvaldību vēlēšanās, izņemot dokumentiem, kas jāpievieno kandipersonas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta u.c..
dātu sarakstam u.c. informācija.
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Domes sēdē skatītie jautājumi
25. februārī notika Cibla novada pašvaldības domes
sēde. Tajā tika skatīti 11 jautājumi.
Domes sēdē tika lemts par deputātu un domes komisijas
locekļa darba stundas likmi. Budţeta ekonomiste Zinaīda
Pavlova, kas sagatavojusi lēmuma projektu, skaidroja, ka šī
likme ir rēķināta saskaņā ar Likumu par valsts un pašvaldību
darbinieku atalgojumu. Valstī noteiktajai bāzes mēnešalgai
piemērots koeficients 1,2. Apstiprinātas darba stundas likmes: deputātu darbam – 7,32 eiro, domes komisijas locekļu
darbam – 3,23 eiro.

Tiek izstrādāts Reorganizācijas plāns
Veidojot jauno Ludzas novadu, kurā iekļausies arī Ciblas
novada pašvaldība, jāizstrādā Reorganizācijas plāns.
Domes sēdē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska deputātus informēja, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robeţu grozīšanas vai sadalīšanas”, Ciblas novada pašvaldības pienākums ir Reorganizācijas plānam sagatavot vairākas sadaļas. Tās jāiesniedz
iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
Domes sēdē 25. februārī tika apstiprināta Ciblas novada
pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa. Pielikumos ietverta šāda informācija:
 par pašvaldības mantu (būves, dzīvokļa īpašumi, zemes
vienības, kustamie īpašumi – transports u.c.);
 par pašvaldības institūcijām (uzrādot darbinieku skaitu);
 par pašvaldības saistībām (aizņēmumi, galvojumi, ES
fondu u.c. projekti – īstenoti pēdējo 5 gadu laikā un vēl
īstenošanas stadijā esošie u.c.).
Šī informācija publicēta pašvaldības un VARAM mājaslapā.
Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē
Reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.

Izglītības iestāžu izmaksas – iepriekšējā līmenī
Deputāti apstiprināja savstarpējo norēķinu izmaksas par
Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem, kas būs spēkā šogad (mēnesī par vienu
audzēkni):
Blontu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) – 241,87 eiro;
Ciblas PII – 374,77 eiro;
Ciblas vidusskola – 124,12 eiro;
Pušmucovas pamatskola – 163,94 eiro.
Aprēķinot izmaksas, ņemti vērā izglītības iestādes kopējie
izdevumi: atalgojumi, pakalpojumu izmaksas (sakari, komunālie u.c. izdevumi), materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegāde. Visi šie izdevumi dalīti ar audzēkņu skaitu
iestādē. Līdz ar to pie apmēram vienādiem izdevumiem,
dārgākas izmaksas ir iestādēs ar mazāku audzēkņu skaitu.
Budţeta ekonomiste Z. Pavlova sēdē skaidroja: – Šīs izmaksas ir stipri līdzīgas tām, kas bija iepriekšējā gadā. Lielākā atšķirība tikai Blontu PII, kur pērn ir veikti ievērojami
remonti, un tāpēc kopējās izmaksas ir palielinājušās.

Pašvaldības īpašumu atsavināšana
Diemţēl neviens nepieteicās izsolei, kurā pašvaldība gribēja pārdot nekustamo īpašumu „Ezersala” – bijušās Ezersalas
speciālās pamatskolas ēkas un zemi ap tām. Tāpēc domes
sēdē 25. februārī nācās pieņemt lēmumu: „Atbilstoši izsoles
noteikumu 48.3.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole
uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens
izsoles dalībnieks.”
Ciblas novada pašvaldībai piekritīgajā nekustamajā īpašumā „PAGASTA CEĻI” ietilpst daudzas zemes vienības.
2020. g. 27. oktobrī domes sēdē tika nolemts uzsākt 0,1 ha
lielas zemes vienības atsavināšanas procesu. Tas ir starpgabals, ko nomā SIA „Cirmas pludmale”. 25. februāra sēdē
nolemts šo zemes vienību atdalīt, izveidot jaunu nek.īp. un
tam piešķirt nosaukumu „Cirmas pludmale”.
Jau iepriekšējā domes sēdē deputāti nolēma uzsākt nek. īp.
„Katlu māja” atsavināšanas procesu. Īpašums atrodas Zvirgzdenes pag. Lucmuiţā, tas sastāv no ēkām un 1,4 ha lielas
zemes platības. Atsavināšanas procesā ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Sēdē 25. februārī tika atzīta
šī nepieciešamība un nolemts sadalīt minēto vienību 2 zemes
vienībās, piešķirt tām nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi: 0,25 ha – „Zīlītes”, komercdarbības objekta apbūve; 1,15 ha – „Stāvlaukums”, lauksaimniecība.

Privāto īpašumu jautājumi
Domes sēdē tika skatīti trīs personu iesniegumi un dota
atļauja atdalīt no šo personu nekustamajiem īpašumiem zemes vienības, izveidot jaunus nek. īpašumus:
* Ciblas pagastā no nek. īp. „Taciņas” atdalītas 3 zemes
vienības 5,9 ha, 4,9 ha, 6,2 ha platībā. No tiem izveidots
jauns īpašums „Celiņš” (lauksaimniecība);
* Blontu pagastā no nek. īp. „Ciemiņi” atdalītas zemes
vien. 5,1 ha un 6,7 ha platībā, izveidojot divus īpašumus
„Ciemiņš” (mežsaimniecība) un “Gladiolas” lauksaimn.);
* Līdumnieku pag. no nek. īp. „Remtes” atdalītas 1,5 ha un
6,9 ha lielas zeme vien., jauns īpašums „Avīši” (mežsaimn.).
Pašvaldība izskatīja Valsts Zemes dienesta (VZD) vēstuli
ar lūgumu atcelt pašvaldības 2005. gada 31. oktobra lēmumu
par kāda privāta zemes īpašuma lietošanas tiesību pārreģistrēšanu. VZD ieskatā, lēmums bijis nepamatots. Domes sēdē
25.februārī nolemts atcelt un pārskatīt minēto lēmumu, lai
mantinieki varētu pilnā apmērā realizēt mantošanas tiesības.
2020. gada beigās domes sēdē tika lemts par nek. īp.
„Kurmju mājas” (Pušmucovas pag.) sadali un jauna īpašuma
izveidošanu. Atdalītajai zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Atlikušajai, uz kuras atrodas ēkas, 0,134 ha platībā, tika nolemts noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Dažādi jautājumi
Domes sēdē tika nolemts ņemt grāmatvedības uzskaitē un
iekļaut pašvaldības bilancē rezerves zemes fondā un zemes
reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības. Attīstības
nodaļas vadītāja M. Romanovska sēdē atzina, ka jautājums
sagatavots, ņemot vērā Zemes pārvaldības likuma 17. panta
6. daļu un ievērojot revidentu rekomendācijas.
Domes sēdē nolemts nodot P.R. nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Zilezerā 2021. gadā, iedalot 1
murdu no kopējā 200 metru šī ezera zivju tīklu limita.
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Rokdarbi no pērlītēm

Līdz 1. aprīlim Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā, kas atrodas
Lucmuiţā, var apskatīt Jūlijas Madalānes pērļu rotu izstādi.
Jūlijai ir 33 gadi. Pēdējos 6 gadus viņa ļoti aizrāvusies ar
rokdarbiem. Sākusi ar adīšanu un tamborēšanu, un nepārtraukti viņa mēģina iemācīties kaut ko jaunu. Jūlija tamborē
bērnu mantiņas, taisa šambalas, rokassprādzes, pin krelles,
atslēgu piekariņus u.c..
Pēdējā viņas aizraušanās ir pērlītes. Tapušas skaistas brošas un auskari.
Protams, visam ir vajadzīgs laiks, jo īpaši – rokdarbiem.
Bet Jūlija vienmēr atrod laiku savai sirdslietai.
Jolanta PRĪDĀNE, bibliotēkas vadītāja

LLKC Ludzas konsultāciju birojs rīko
ATVĒRTO DURVJU DIENU tiešsaistē,
pasākums notiks 31. martā.
Ja plānojat
uzsākt saimniekošanu, bet jūtat,
ka nepieciešams
plecs, uz kura
atbalstīties, vai
padoms, kurā
ieklausīties, ir
vērts griezties pēc
profesionālas palīdzības interesējošās jomās.
LLKC speciālisti
var palīdzēt!
Tā kā šogad Atvērto durvju dienās nav iespējams interesentus uzņemt klātienē, Ludzas konsultāciju birojs rīko Atvērto durvju dienas tiešsaistē ZOOM platformā 31. martā.
Aicinām ikvienu interesentu pieteikt savu dalību
pasākumā telefoniski, vai rakstot e-pastā.
LLKC Ludzas konsultāciju biroja vadītāja
Karīna Koroļonoka,
tel. 28632059, e-pasts karina.korolonoka@llkc.lv
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No 7. aprīļa varēs pieteikties
platību maksājumiem
7. aprīlī sāksies Vienoto iesniegumu pieņemšana
2021.gada platību maksājumiem, kā arī iesniegumu
pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE).
Ciblas novada pašvaldībā platību maksājumu un ADE
pieteikumu aizpildīšana, iesniegšana, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, notiks KLĀTIENĒ:
* Ciblas pagasta pārvaldē, sēţu zālē – noteikti iepriekš
jāpiesakās, zvanot konsultantam Agrim TRUKŠĀNAM.
Tālruņa numurs 28612349! E-pasts: agris-t@inbox.lv
* Blontos, Domes ēkā – pirmdienās un trešdienās konsultēs Marina BARKĀNE.
* Pušmucovas pagasta pārvaldē – otrdienās konsultēs
Marina BARKĀNE.
M. Barkānes tālrunis: 26403122;
e-pasts: marinabarkane@inbox.lv
Ja kāda lauksaimnieka kartē nekas nemainās, var sazināties ar Marinu Barkāni telefoniski, lai pieteikumu aizpildītu attālināti, bez konsultācijas klātienē.
Atcerieties – Ciblas novada pašvaldības algotie
lauksaimniecības nozares speciālisti
KONSULTĀCIJAS SNIEDZ ARĪ ATTĀLINĀTI.
Zvaniet un rakstiet elektroniskās vēstules!
No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties
platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.
Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā,
tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.
Lauku atbalsta dienests aprīļa sākumā plāno organizēt vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaiņām šajā
sezonā un citiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos vebināram būs pieejama marta beigās.
Svarīgi datumi 2021. gada sezonā:
1. aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu
iesniegšana;
7. aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem;
22. maijs – termiľš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
15. jūnijs – termiľš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā
par katru nokavēto darba dienu.
LAD atgādina! Līdz šā gada 1.aprīlim EPS jāiesniedz
lauku bloku precizēšanas pieprasījumi. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas
elementus.
Lauku atbalsta dienesta
klientu apkalpošanas tālrunis 67095000.
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Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka līdz ar pavasara šķīdoņa iestāšanos tiks noteikti satiksmes ierobežojumi
transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 5 t un 7 t uz šādiem Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:
Blontu pagastā
Ciblas pagastā
Līdumnieku pagastā
Pušmucovas pagastā
Zvirgzdenes pagastā

Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici; Dubrovka – Perevozki;
Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā; Jakuči – Tropci; Mediševa – Pupki; Bubnu kapsēta – Čodarāni; Bubini – Bubinu kapsēta.
Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā; Kondrati – Voloji – Ozupiene; Mjaiši – Vacumnieki – Greči.
Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki; Antonki –
Čižiki – Djatlovka.
Pušmucova – Zujeva; Skolas iela Pušmucovas ciemā; Pušmucova – Vornaiši – Šmati.
Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki; Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole –
Raţanova; Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova –
Mjakinki – Veserova.

Ceļu saraksts var tikt precizēts. Ciblas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu un noteiktās uzturēšanas klases skatīt
internetvietnē www.ciblasnovads.lv sadaļā Ciblas novads – Ceļi. Sīkāka informācija - pa tālr. 29492760, Ilga Grade.

Noliktavas ēkas pārbūve Blontos tuvojas noslēgumam
Jau iepriekš pašvaldība informēja, ka
2020. gada septembrī tika uzsākta noliktavas ēkas, kas atrodas Darbnīcu ielā
6, Blontu ciemā, Ciblas novadā, pārbūve.
Ēka, kuras kopējā platība ir 1666 m2,
pārbūvējot tiek pielāgota uzņēmējdarbības vajadzībām.
Būvdarbi norit pēc plāna, ik mēnesi
būvnieks atskaitās par paveiktiem darbiem. Uz vietas būvuzraudzību veic
SIA „Balt Line Globe” būvuzraugs Uldis Stuklis, kas uztur regulāru kontaktu
ar pašvaldību, informējot par darbu
gaitu.
Pārbūves laikā notiek būvsapulces,
kas tiek sasauktas pēc vajadzības, kad
jārisina kādi jautājumi.
Šobrīd var teikt, ka ir paveikti galvenie darbi un palikuši vien iekštelpu darTuvākie darbi ir ventilācijas un apku- Ēkas teritorija ir iežogota. Lūdzam
bi, kas jau drīzumā arī tiks izpildīti pilres
sistēmu izbūve. Pārbūves darbi jāpa- iedzīvotājus ievērot drošības prasības
nā apjomā.
beidz
līdz maijam.
un nenākt būvlaukuma teritorijā!
Šobrīd ir nomainīts jumts, ielikti vārti,
atjaunotas grīdas, sienas, griesti.
Mārīte ROMANOVSKA, Attīstības nodaļas vadītāja
Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/
I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās
teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo
infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.
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Blontu PII savākti gandrīz 400 kg makulatūras
Blontu bērnudārza audzēkņi
kopā ar vecākiem
piedalījās makulatūras vākšanas
konkursā "Tīrai
Latvijai", kuru
organizēja "Zaļā
josta".
Savākti 397 kg
makulatūras!
19. martā notika
makulatūras izvešana no Blontu
bērnudārza
(fotoattēlā). Blontu PII vadītāja
Gunta STOLERE
saka: – Paldies
visiem par piedalīšanos!
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PALDIES Bērnu žūrijas - 2020
dalībniekiem!

Ir beidzies grāmatu lasīšanas un vērtēšanas laiks Bērnu,
jauniešu un vecāku ţūrijas (BJVŢ) ekspertiem. Vairākus
mēnešus ţūrijas eksperti lasīja un vērtēja kolekcijā piedāvātās grāmatas, attiecīgā vecuma grupā. Septiņi vecāku ţūrijas
dalībnieki lasīja ne tikai savas, bet arī bērniem un pusaudţiem piedāvātās grāmatas.
Lasīšanai un vērtēšanai tika piedāvātas 28 kolekcijā iekļautās grāmatas visiem vecumposmiem. Grāmatu kolekcijai tiek
pievienoti augstvērtīgi latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju literatūras tulkojumi, kā arī darbi, kuri pēdējos gados
ir bijuši godalgoti vai nominēti starptautiskā vai nacionālā
līmenī.
Ierobeţojumu dēļ sadarbība ar dalībniekiem pārsvarā notika attālināti. Liels paldies jāsaka bērnu vecākiem par atbalstu un sadarbību ar bibliotēku, kas šajos apstākļos bija ļoti
būtiski.
Ľemot vērā šī brīža apstākļus, šis būs pirmais gads, kad
izpaliek BJVŢ dalībnieku kopā būšanas noslēguma pasākums. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sarūpējusi visiem dalībniekiem pārsteiguma dāvaniņas – zīmuli un lineālu,
Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 6. maijā, no- ar uzrakstu: Lasīt nozīmē domāt un just!
skaidrojot, kuras izglītības iestādes tiks pie vērtīgām balvām
no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – SIA
“Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, SIA “Pilsētvides serviss”
un "Lautus Vide PS", kā arī stādu iegādei, ko uzvarētājiem
sarūpējušas AS “Latvijas valsts meţi” kokaudzētavas.
Katra iestāde, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto
makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra.

VUGD piedāvā tiešsaistes lekcijas un
drošības padomus
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darba
neatņemama sastāvdaļa ir sabiedrības izglītošana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos. Laiks, kad pasākumi
nenotiek klātienē, ir licis palūkoties citādāk arī uz dienesta
prevencijas aktivitātēm, piedāvājot tiešsaistes lekcijas un
informatīvos materiālus tīmekļa vietnē.
Janvārī VUGD aicināja Latvijas izglītības iestādes pieteikties tiešsaistes lekcijām par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112. Pieprasījums pēc attālinātajām lekcijām bija ievērojams – februārī kopumā nolasītas
vairāk nekā 130 lekcijas un izglītoti gandrīz 5000 bērnu un
jauniešu. VUGD aicina pieteikties lekcijām arī turpmāk!
Papildus tiešsaistes lekcijām VUGD tīmekļa vietnē, sadaļā
Drošības padomi (https://www.vugd.gov.lv/lv/drosibaspadomi), ir izvietoti izglītojošie materiāli (darba lapas, testi),
kurus vecāki vai pedagogi var izmantot, lai stāstītu bērniem
un jauniešiem par daţādiem drošības jautājumiem.

Patīkams rādītājs, ka 17 lasīšanas eksperti (māsas, brāļi,
mammas) veidoja ģimeņu komandu.
Septiņu B/J ţūrijas dalībnieku mammas piedalījās vecāku
žūrijā, lasot un vērtējot grāmatas kopā ar bērniem:
Dzintra Toporkova (9+ Lauma 3. kl., 15+ Antra 9. kl. Toporkovas),
Liene Siņica (9+ Miks Reņko 3. kl., 11+ Patrīcija-Paula
Melbārde 5. kl.),
Sanita Deviķe (9+ Elīna Deviķe 4. kl.),
Ineta Miklucāne (9+ Adrians Miklucāns 4. kl.),
Inita Ļagušņika (15+ Vanesa-Beatrise Ļagušņika 8. kl.).
Māsas Veronika un Līga Ļagušņikas ar savu dalību atbalstīja jaunāko māsu Vanesu (15+).
Grāmata lasīja un vērtēja trīs vienas ģimenes dalībnieki:
15+ Sanda Augustova (10. kl.), 9+ Jānis Augustovs (3. kl.),
5+ Kristīne Augustova (PII).
Un pārējie BJVŢ eksperti: 5+ Reinards Caune (2. kl.);
9+ Samanta Karaševska, Simona Mikaskina (3. kl.); Keita
Cunska, Alise Leščinska (4. kl.); 11+ Lauma Kuzņecova (7.
kl.); 15+ Ilva Ţubule (8. kl.), Jānis Kalvāns (12. kl.).
PALDIES par izturību visiem 25 dalībniekiem, kuri
iesaistījās LNB Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/
jauniešu/ vecāku žūrija - 2020!”
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE
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Pirmā pieredze virtuālajās sporta sacensībās
No 19.februāra
līdz 4.martam
notika Latvijas
skolu Ziemas festivāls, kur no katras
Latvijas skolas
varēja pieteikties
30 skolēni (15 meitenes un 15 zēni).
Uzdevums bija
veikt jebkuru no
pieejamām ar GPS izsekojamām aktivitātēm cik ilgi un cik reizes iespējams,
lai kopumā sakrātu visvairāk kilometru!
Skolu un skolēnu sacensību kopvērtējuma rezultāti ar vārdiem un uzvārdiem
tika publicēti jau sacensību laikā Latvijas Sporta federāciju padomes internetvietnē (www.lsfp.lv/festivals). Ik pēc
trim dienām kopvērtējuma situācija tika
atjaunināta, papildinot to ar jaunākajiem rezultātiem. Pēc sacensību noslēguma tika publicēts noslēguma kopvērtējums.
Platformā bija iespējams redzēt savu
veikto distanci un visu dalībnieku kopīgi veikto distanci.
No 109 skolām, kuras pieteicās šim
festivālam, Ciblas vidusskola ierindojās
82.vietā.
Tika iesaistīti 3. – 12. klašu audzēkņi,
kas kopā veica 517 km. Ieguvēji ir visi
30 Ciblas vidusskolas skolēni, kas piedalījās Ziemas festivālā, jo soļošana
svaigā gaisā ir ļoti veselīgi, bet par medaļām vajadzēja pacīnīties.
Šoreiz tas izdevās zēniem:
1.v. – Vitālijs Zelčs, 11. kl. (127,47
km),
2.v. – Raitis Gudakovskis, 9. kl.
(120,34 km),
3. – Reinis Kurms, 7. kl. (46,4 km).
Meitenēm:
1.v. – Darja Rutkovska, 7. kl. (35,46
km),
2.v. – Antra Toporkova, 9. kl. (30,97
km),
3.v. – Kristīne Missa, 12. kl. (19,56
km).

Gribu atzīmēt tos skolēnus, kuriem
mazliet pietrūka soļu:
Lauris Medveckis, 9. kl. (41,41 km)
Jānis Kalvāns 12. kl (29,26 km). Zinu,
ka Jānis soļoja daudz, daudz vairāk, bet
tos soļus diemţēl neieskaitīja.
Ēriks Tihovskis, 5. kl. (20 km),
Elīza Paula Ivanova, 11. kl. (12,09
km),
Ivars Purins, 10. kl. (11,98 km).
Pirmie trīs skolnieki un pirmās trīs
skolnieces katrā skolā, kas būs veikuši
visgarāko attālumu, tiks apbalvoti ar
medaļām.
Kā arī liels, paldies, tiem skolēniem,
kuri piedalījās sacensībās, bet netika
iepriekš minēto vietu sarakstā. Paldies
par piedalīšanos:
Sintijai Rutkovskai, Haraldam Purinam, Reinardam Caune (2. kl.),
Laumai Toporkovai (3. kl.),
Adrianam Miklucānam (4. kl.),
Danielam Kizikovam (5. kl.),
Vanesai Beatrisai Ļagušnikai (8. kl.),
Egitai Kozlovskai, Vladai Seimuškinai (11. kl.).
Tā kā šīs sacensības pirmo reizi notika attālināti, bija grūtības ar reģistrēšanos un pievienošanos sacensībām, kā
arī ar interneta sakariem.
Lūk, tā ir mūsu pirmā pieredze sportā
attālināti.
Kopumā Ciblas vidusskolas bērni ir
malači! Paldies!!!
Ciblas vidusskolas sporta skolotāja
Ineta MIKLUCĀNE

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Blontos un Ciblā ir iespēja pieteikt audzēkņus!
Pašvaldība nodrošina bezmaksas audzināšanas un ēdināšanas pakalpojumus,
transportu no visiem ciemiem un no Ludzas.
Abos bērnudārzos ir diennakts grupiņas.
Plašāka informācija:
pa tālruni 29230090 (Blontu PII),
65729214 (Ciblas PII).
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Mācību priekšmetu olimpiādes
2. februārī Ciblas vidusskolas pedagoģes Rūtas Trukšānes audzēknes
Antra TOPORKOVA un Inta SEIMUŠKINA no 9. klases piedalījās ķīmijas
olimpiādē, kas bija organizēta Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
apvienības 9. - 12. klašu skolēniem.
Antra saņēma Atzinību.
26. februārī matemātikas olimpiādē 5.
-8. klasēm piedalījās Terēzijas Mizānes
audzēkņi no 5.kl.: Daniels KIZIKOVS
un Ēriks TIHOVSKIS (3.vieta).
Arī Pušmucovas pamatskolas audzēkľi piedalās mūsu novadu apvienības
mācību priekšmetu olimpiādēs:
* 4. janvārī notikušajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.kl.
skolēniem piedalījās pedagoģes Aijas
Katkevičas 9. kl. audzēknes Aurēlija
Aleksa PUĻA (3. vieta) un Odrija
MIRONOVA;
* 26. februārī matemātikas olimpiādē
pedagoģes
Sandras
Laganovskas
audzēknis Markuss KONOPĻAĽIKS
no 6. kl. ieguva 2.vietu.

Blontu Tautas namā –
attālinātā fotoizstāde
„Atmiņām pa pēdām”.
Atcerēsimies – cik daudz skaistu
svētku, tikšanos mēģinājumos un
dejās mēs esam piedzīvojuši
Blontu Tautas namā!
Vai esat

saglabājuši fotogrāfijas

ar šiem brīnišķīgajiem mirkļiem?
Atsūtiet līdz 4. aprīlim uz
e-pastu jana.barkane@inbox.lv
vai WatsUpp (t.nr. 28381416 )
1 līdz 3 attēlus!
Kopīgi mēs izveidosim fotoizstādi,
ko varēs skatīt Tautas nama telpās
vai logos (kamēr TN ir slēgts).
Neesi vienaldzīgs!
Dodies atmiņām pa pēdām!
Laikā, kad nevaram radīt skaistu
pasākumu, sildīsimies atmiņās!
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Skolēni iepazīst kultūru un zinātni
Arī šajā mācību gadā Ciblas novada skolas īsteno projektu
“Latvijas skolas soma”. Programmas mērķis ir nodrošināt
Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju izzināt un iepazīt
Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Par nesen notikušajām nodarbībām, kas notika
attālināti, informē Ciblas vidusskolas pedagogi.
12. martā Ciblas vidusskolas 4.-7. klašu skolēni
noskatījās “Latvijas
skolas soma” projekta
virtuālo video muzejpedagoģisko nodarbību
“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero””.
Nodarbības laikā burvju
mākslinieki Dace un Enrico
Pecoli (Pezzoli) iepazīstināja
skolēnus ar burvju skatuves
mākslas noslēpumiem un šīs
jomas attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē. Skolēni varēja
izzināt oriģinālās iluzionisma
skatuves
mākslas
ţanru
daudzveidību un izteiksmes
līdzekļus. Skolēni uzzināja,
kāds bija pirmais populārākais burvju triks pasaulē,
redzēja tā demonstrējumu,
ieskatījās iluzionisma vēsturē

Latvijā, uzzināja par spilgtākajiem Latvijas iluzionistiem
19. gs. un 20. gs sākumā.
Virtuālas ekskursijas laikā
skolēniem bija iespēja izstaigāt maģisko Iluzionisma muzeju, – teātri divos stāvos, kā
arī ieskatīties slavenā amerikāņu iluzionista Hudini atslēgu noslēpumu kambarī un
uzzināt, kurš burvju mākslinieks pirmais izdomāja burvju Kino trikus. Skolēniem
patika triki, ko varēja iemācīties visiem kopā.
Šajā laikā, kad klātienes
pasākumu apmeklēšana nav
iespējama, šādas virtuālās
nodarbības ir ļoti nepieciešamas. Skolēniem nodarbība
patika.
Skolotāja
Ināra Evertovska

12. martā Ciblas vidusskolā 1.-9. klasēm bija
izzinoši alternatīvās
stundas, kuru gaitā 1.- 3.
klašu skolēniem bija iespēja
noskatīties pasaulslaveno
iluzionistu Pecolli
cirka/teātra izrādi
“Alise Brīnumzemē” –
“Ah...Liz” video ierakstā,
pēc Luisa Kerola grāmatas
ar tādu pašu nosaukumu.
Izrādē piedalījās mākslinieki no Amerikas, Itālijas, Ukrainas un Krievijas. Īpašas
vizuālās dekorācijas nodrošināja netradicionālas formas
ekrāni, kuros video mākslas
ainavas tika projicētas ar īpašo 3D mapinga sistēmas palīdzību, turklāt visu vizuālo

videomākslas materiālu ir
izstrādājuši paši iluzionisti
Pecolli. Skatuves scenogrāfiju papildināja īpaši veidotas
dekorācijas, atbilstoši brīnumzemes un aizspogulijas
tēmai, un oriģinālie Elitas
Patmalnieces tērpi.
Izrādē „Ah ... Liz“ tika izmantoti daţādi specefekti –
piena dūmu paklājs, krāsaini
ziepju burbuļi un citi vizuāli
brīnumi.
Skatītājiem bija iespēja
doties piedzīvojumos “Maģiskajā dārzā” un “Karalienes
pilī”, sekot līdzi gaisa akrobātiskajiem šoviem un citiem
„Alises Brīnumzemes“ cienīgiem brīnumiem.
Protams, skatoties izrādi

Ciblas vidusskolas 8.-9.
klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes
nodarbībā
“Zinātnes un mākslas
krustpunkti”.
Nodarbībā skolēni uzzināja,
kā mūsdienās zinātne palīdz
veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas vēsturisko pilnmetrāţas
spēlfilmu “Dvēseļu putenis”,
nodarbības vadītāji stāstīja
un rādīja, kas nepieciešams,
lai radītu ticamus efektus un
pēc iespējas precīzāk attēlotu
filmā redzamos notikumus.
Skolēni uzzināja, kā gatavo
mākslīgās asinis, speciālus
degošos šķidrumus, kā daţā-

du darbību veikšanai trenējas
kaskadieri utt. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.
Pateicamies par šo iespēju!
Raitis (8. kl.) atzīst, ka bija
ļoti interesanti uzzināt par
lietām, kas notiek filmas uzľemšanas laikā, kā filmas
uzņemšanas laikā sadarbojas
māksla un zinātne, kā filmās
tiek panākti reālistiski, ticami
efekti.
7. klases skolēni saka, ka tā
bija ļoti laba nodarbība, kurā
uzzinājām vairākus veidus,
kā izgatavot mākslīgās asinis,
kā izgatavot un cilvēkam
uzlikt rētas, kā ugunī degt,
bet nesadegt
– nav nemaz
tik grūti, bet
piesardzīgiem arī
vajag būt.
Skolotāja
Rūta
Trukšāne

video ierakstā, nav iespējams
gūt tos iespaidus un emocijas
kā skatoties klātienē.
Cik skatītāju, tik viedokļu
un emociju. Lūk, daţu skolēnu domas par izrādē redzēto:
Lauma, 3. klase: – Kopumā
izrāde patika. Lai gan brīţiem
tā bija garlaicīga. Visvairāk
man patika, kad viens no zaķiem taisīja trikus ar krēsliem. Un interesanti bija vērot, kā varoņi pūta daţādus
burbuļus. Alises triki gan bija
miegaini.
2. klases skolēni pauž šādas
domas:
Ramona: – Ļoti patika zaķis
un dūmu apļi.
Deniels: – Likās neticami,
kā atdzīvojās spēļu kārtis -

gaisa akrobāti un veica daţādus trikus.
Sintija: – Ļoti patika maģiskie burbuļi, Alises gaisa akrobātika un krāšņais divgalvainais pūķis.
Rolands: – Skatījāmies visa
ģimene, mums patika. Mani
visvairāk pārsteidza triki ar
ziepju burbuļiem. Vēlāk mājās arī es mēģināju pūst ziepju burbuļus, bet tik labi man
nesanāca.
Bērni, vecāki un skolotājas pateicas skolai un projektam “Latvijas skolas
soma” par iespēju nokļūt
brīnumu un piedzīvojumu
pasaulē.
Anita Astiča,
2. klases audzinātāja

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

