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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.

22. maijā Ciblas novadā, sadarbojoties
ar Ludzas Tūrisma un informācijas centru, organizējām Purva dienu. Pirmoreiz
mūsu pusē Līdumniekos Tematisko dienu ietvaros notika Purva dienu pasākums.
Lai dalībniekiem būtu lielākas izvēles
iespējas, piedāvājām vairākus variantus.
Biotopu ekspertes Renātes Kaupuţas
vadībā daţādu paaudţu cilvēki devās
Klešniku purvā iepazīt augus un purva
veidus. Pārsteigumi un atklājumi bija
visiem! Pat saule apmirdzēja ziedošo
purvu. Apguvām prasmi pārvietoties purvā pa cinīšiem, meklējām augus, vērojām
tos caur lupu, ieskatījāmies teleskopā,
papildinājām savas zināšanas, piedalījāmies viktorīnā, un ieguvām arī balvas.
Paldies Renātei par pārdomāto, piesātināto pasākumu un visiem dalībniekiem par
atsaucību!
Garākā un ekstrēmākā pārgājienā, Kristapa Kizika vadībā ar purva kurpēm kājās, devās lielākā grupa. Pārvarot negaisu
un krusu, pieauga fiziskā slodze, bet rūdījās griba un izturība. Purva bridējos bija
gan pieredzējuši gājēji, gan iesācēji, bet

visi sasniedza Peiteļa pilskalnu, sajuta
purva neparastumu, daudzveidību un vilinājumu. Paldies Kristapam par iespēju
iebrist tur, kur parasti neejam!
Līdumnieku sakoptajā centrā Dagnija,
Anita, Laila kopā ar bibliotekāri Santu
parūpējās par nelielu informatīvu un savu
darinājumu izstādi (fotogrāfijā). Paldies
par dalību pasākumā!
Domājams, ka purvu iepazīt dosimies
arī citos gadalaikos. Pagaidām pošamies
nākamajam Tematisko dienu pasākumam
Pļavu dienai. Arī tur būs jaunumi un atklājumi. Sekojiet informācijai un tiekamies 26. jūnijā!
Ināra MIEZĪTE, tūrisma speciāliste
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Skolās noslēdzas mācību gads
Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās noslēdzas 2020./2021.
mācību gads.
Vidusskolniekiem – eksāmenu laiks, obligātie centralizētie eksāmeni (CE) jau
nokārtoti. CE rezultāti būs zināmi tikai jūnija beigās.
Sakarā ar joprojām visai plašo Covid-19 infekcijas izplatību nav iespējams
organizēt izlaidumus. Tomēr skolās tiks organizēta svinīga dokumentu izsniegšana. Zināmi datumi, kad tas varētu notikt, bet pasākumu scenārijs vēl tikai top
– tas būs atkarīgs no tajā brīdī Latvijā spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem.

Ciblas vidusskolu šogad absolvē
11 jaunieši:
Aigars Ciganskis,
Madara Domarka,
Jānis Kalvāns,
Kristaps Missa,
Kristīne Missa,
Artis Rimša,
Izabella Stelikova,
Sandis Stelikovs,
Viktorija Zborovska,
Laura Ţagņevska
Laima Ţubule.
12. klases audzinātāja –
Dzintra Toporkova.
Svinīga dokumentu izsniegšana tiks
organizēta 1. jūlijā.

Ciblas vidusskolas 9. klasi absolvē
14 jaunieši:
Kristaps Bartulāns,
Mārtiņš Bartulāns,
Alīna Ciganska,
Raitis Gudakovskis,
Kristaps Kramiņš,
Madara Lubāne,
Ruta Ļagušnika,
Lauris Medvickis,
Valērija Ozoliņa,
Marija Puisāne,
Inta Seimuškina,
Antra Toporkova,
Ilārija Čubreviča,
Andris Neulāns.
9. klases audzinātāja – Rūta Trukšāne.
Svinīgs pasākums – 11. jūnijā.

2021. g. 28. maijs

Šis mācību gads nebija viegls.
Mums visiem pietrūka kopābūšanas
un darīšanas prieka. Visi varam labāk
novērtēt savas ģimenes spēku.
Kāds kļuva daudz patstāvīgāks,
kāds – atļāvās vairāk slinkot.
Katrs skolēns 31. maijā saņems
liecību – sava padarītā darba vērtējumu. Lai visiem ir prieks un lepnums
par paveikto!
Vēlu ikvienam siltu, jauku, drošu
vasaru!
Pušmucovas pamatskolas
direktore Aija Jonikāne

Pušmucovas pamatskolu absolvē
7 jaunieši:
Maksims Lazarevs,
Odrija Mironova,
Dominiks Mironovs,
Sintija Onukrāne,
Mareks Petrovskis,
Aurēlija Aleksa Puļa,
Ksenija Sidļaruka.
Audzinātāja – Sandra Laganovska.
Svinīgais pasākums, absolventiem
atvadoties no skolas, iecerēts 16. jūnijā.

Skolēni iepazina Kūkoja daiļradi

Konkurss bērniem ―Esi vesels - ej dabā!‖
Latgales plānošanas reģions aicina bērnus piedalīties radošajā konkursā ―Esi
vesels – ej dabā!‖. Bērni tiek aicināti, izmantojot daţāda veida uzskates līdzekļus
(nofilmējot nelielu video – līdz 3 min., nobildējot fotogrāfiju vai citos darbos
utt.), atainot, kā tiek pavadīts brīvais laiks, ejot dabā un veicot labus darbus.
Darbi līdz 02.06.2021. jāiesūta uz e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.
Tie tiks izvietoti sociālā tīkla Facebook lapā ―Es atgrieţos Latgalē‖ un nodoti
publiskajai balsošanai. Konkursa rezultātu paziņošana — 2021. gada 11. jūnijā.

Pušmucovas pamatskolas 1.-5. un
6.-9. klašu skolēniem 21. maijā interneta vietnē Zoom notika "Skolas somas"
nodarbības, kurās iepazinām mūsu novadnieka Antona Kūkoja daiļradi.
Vecāko klašu skolēniem bija iespēja
noskatīties Kūkoja 80 gadu jubilejai
veltīto dzejas izrādi – filmu ―Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ‖ un sarunu ar
filmas veidotājiem. To vadīja Sandra
Vorkale un Kristaps Rasims.
Izrāde ir latgaliešu kultūras gada balvas BOŅUKS 2020 laureāte.
Jaunākie skolēni šajā nodarbībā ar
spēlēm un savu aktīvu darbošanos guva
priekšstatu par slaveno Latgales dēlu un
viņa radošo mantojumu.
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3. lappuse

Domes sēdēs skatītie jautājumi
Ciblas novada pašvaldības kārtējā domes sēde notika 27. aprīlī. Tajā tika skatīti 19 jautājumi, pārsvarā
ar nekustamajiem īpašumiem saistīti jautājumi.
Izsolē – pašvaldība īpašumi
Tika nolemts atsavināt divus pašvaldības nekustamos īpašumus, 18. jūnijā rīkojot mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli.
Izsole tiks rīkota īpašumam „Muiţkungi‖ Felicianovā. Noteikta sākumcena – 5 000 eiro.
Izsolē nolemts atsavināt arī nek.īp. „Dzērves‖ Zvirgzdenes
pag.. Izsoles sākumcena – 2 200 eiro.
Izsoļu noteikumi publicēti Ciblas novada pašvaldības
internetvietnē.

Dota atļauja sadalīt īpašumus
Domes sēdē atzīts par nepiecienāmu izstrādāt zemes ierīcības projektu septiņu nekustamo īpašumu sadalīšanai: Katlu
māja, Ezersala, Zandari, Jaundūjas, Vaboles, Jaunozoli,
Riekstiņi.
Domes sēdē tika dotas atļaujas piecu privātu zemes īpašumu sadalīšanai, no esošajiem īpašumiem atdalot zemes vienības, izveidojot jaunus īpašumus, kam piešķirti nosaukumi
un zemes lietošanas mērķis. Tiek sadalīti īpašumi daţādos
Ciblas novada pagastos: Matīši, Minkas, Tīrumnieki, Tiltiņi,
Priedītes. Saskaņā ar Zemes ierīcība likumu šo īpašumu
sadalījumam nav jāizstrādā zemes ierīcības projekts, jo reāli
dabā īpašumi ir atdalīti, zemes robeţu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pašvaldības zemes iznomāšana
Domes sēdē skatīti daţi jautājumi, kas saistīti ar pašvaldības zemes iznomāšanu vai nomas līgumu izbeigšanu.
SIA „Blonti‖ vērsusies domē ar iesniegumu par nomas
tiesību pārtraukšanu attiecībā uz četrām zemes vienībām (1,7
ha, 2,4091 ha, 2,9 ha un 1,79 ha).
Arī kāda privātpersona vēlējās pārtraukt zemes nomas tiesība uz 0,1 ha platību.
Savukārt divām personām uz 6 gadiem piešķirtas nomā
apbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības (3,7 ha un
1,4 ha).

Citi jautājumi
Domes sēdē apstiprināti divi normatīvie akti:
* „Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs‖;
* Ciblas novada domes 2021. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Ciblas novada domes 2017. gada
29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums‖‖ (publicēti šī izdevuma 5.lpp.).
Ar biedrību „Strauts‖ tiks pagarināts patapinājuma līgums
par nedzīvojamās telpas „Vecmuiţa‖ Muiţas ielā 9, Ciblā,
lietošanu uz 10 gadiem.
Apmierināti personu iesniegumi par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu pašpatēriņa zvejai 2021. gadā, piešķirot katram
1 murdu no kopējā zivju tīklu limita:
10 personām – Lielajā Ludzas ezerā;
2 personām – Zvirgzdenes ezerā.

11. maijā notika Ciblas novada pašvaldības domes
ārkārtas sēde, kurā tika skatīti 6 jautājumi.
Tika nolemts no 2021. gada 1. jūnija Pušmucovas pamatskolas direktores amatā iecelt Aiju JONIKĀNI, šīs skolas
direktores pienākumu izpildītāju.

Tiks atsavināti divi zemes starpgabali
Skatīti divi jautājumi par Ciblas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. Nolemts atsavināt divus īpašumus, kas atrodas Zvirgzdenes pagastā, jo kā zemes starpgabali tie ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešami pašvaldības
un tās iestāţu funkciju nodrošināšanai. Abiem starpgabaliem
sagatavot novērtējums un ir noteikta to tirgus vērtība:
nek. īp. „Āboli”, kas sastāv no 3,85 ha lielas zemes vienības, nosacītā cena – 6 700 eiro;
nek. īp. „Zirņi‖, kas sastāv no 0,8761 ha lielas zemes vienības, nosacītā cena – 1 000 eiro.
Atsavināšana notiks, piemērojot pārdošanu par brīvu cenu
ar tūlītēju samaksu.
Paziņojums par pirmpirkuma tiesībām tiks nosūtīts piegulošo zemesgabalu īpašniekiem, norādot konkrētā zemes
starpgabala nosacīto cenu. Pirmpirkuma tiesīgajai personai
rakstisks apliecinājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jāiesniedz domē ne vēlāk kā 7 dienu laikā no Atsavināšanas paziņojuma saņemšanas.

Citi jautājumi
Domes sēdē atzīts par nepieciešamu izstrādāt zemes ierīcības projektu privāta nekustamā īpašuma „Veldzes‖ sadalīšanai.
Pašvaldība ir saņēmusi zvērinātās tiesu izpildītājas G. Rutkovskas vēstuli, kurā lūgts sniegt informāciju par nek.īp.
„Upmala” (Zvirgzdenes pag.) nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) parādu un iesniegt lēmumu par NĪN parāda piedziľu.
Domes sēdē tika nolemts piedzīt no īpašnieka V. M. parādu
664,06 eiro apmērā.
Apmierināti 7 personu iesniegumi par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu pašpatēriņa zvejai 2021. gadā, piešķirot katram
1 murdu no kopējā zivju tīklu limita Lielajā Ludzas ezerā.

Izsolē — „Muiţkungi‖ !
Ciblas novada
pašvaldība piedāvā iegādāties
nekustamo īpašumu „Muiţkungi‖,
kas atrodas Felicianovas ciematā.
Izsoles sākumcena
– 5 tūkstoši eiro.
Izsolei jāreģistrējas līdz š.g.
16.jūnija plkst.12.00, iesniedzot pašvaldībā izsoles notiekumos minētos dokumentus
(https://ciblasnovads.lv/pasvaldiba/izsoles)
Izsole notiks 2021. gada 18. jūnijā Blontos, pašvaldības
administratīvā centra ēkā.

4. lappuse

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 5 (183)

2021. g. 28. maijs

Svarīgākais par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanām
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks jaunajās
administratīvajās teritorijās - 35 novados un 6 valstspilsētās. Domēs ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā (2021. gada 21. janvārī) ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.
Novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 jāievēl 15 deputāti. Arī Ludzas novadā, kur reģistrēti 23255 iedzīvotāji, jāievēl
15 deputāti.
***
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti 5 deputātu kandidātu saraksti (pilnībā tos publicējām iepriekšējā informatīvajā izdevumā):
1. ”Saskaľa” sociāldemokrātiskā partija,
2. LATGALES PARTIJA,
3. Latvijas Sociālistiskā partija,
4. „Latvijas Krievu savienība”,
5. Zaļo un Zemnieku savienība.
***
Noteikti šādi iepriekšējas balsošanas laiki:
31. maijs (pirmdiena) no pulksten 16.00 līdz 20.00;
3. jūnijs (ceturtdiena) no pulksten 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs (piektdiena) no pulksten 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs - Pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi
vēlētājiem atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem,
kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām. 1., 2.
jūnijā vēlēšanu iecirkņi darbosies deţūrreţīmā četras stundas
dienā: 1. jūnijā no 9.00 līdz 13.00, 2. jūnijā no 16.00 līdz
20.00. Balsošana šajās dienās vēlēšanu iecirkľos nenotiks.
Bet varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.
***
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas
un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā
pieder nekustamais īpašums. Mainīt vēlēšanu apgabalu uz
pašvaldību, kurā pieder īpašums, varēja līdz 27. maijam.
Vēlētāji varēs balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēti.
Piemēram, jebkurā Ludzas novada
iecirknī. Ciblas pašvaldības teritorijā
iecirkņi ir visos pagastu centros.
Noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu
un iecirkľus iespējams pa CVK uzziņu
tālruni 67049999 vai e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”.
Svarīgi!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
NESŪTĪS pa pastu katram vēlētājam
uz deklarētās dzīvesvietas adresi vēstuli
ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī
vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām.

BALSOŠANA SAVĀ ATRAŠANĀS VIETĀ
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas
nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.
! Lai balsotu atrašanās vietā, vēlētājam jāatrodas tā vēlēšanu
apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī:
- vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā
ar Covid-19,
- slimojošu personu aprūpētāji, ja viľi attiecīgā vēlēšanu
apgabala vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā.
- aizdomās turētās, apsūdzētās un tiesājamās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja
atrodas apcietinājumā sava vēlēšanu apgabala teritorijā.
Kā pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā?
1. Jāuzraksta iesniegums. Tajā jānorāda: vārds, uzvārds;
personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
telefona numurs; vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas
karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem; iesniegums jāparaksta.
2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00
(arī pēc 12.00, ja komisija paspēj izbraukt pie vēlētāja līdz
balsošanas beigām), iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās
vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja
uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.
3. Iesnieguma var nosūtīt arī sava vēlēšanu apgabala pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Balsošanas atrašanās vietā pieteikšana iespējama, adresējot
iesniegumu Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai:
* pa e-pastu (jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu): iveta.gajevska@ludza.lv
* pa pastu: Raiľa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701.
***
Pēc vēlēšanām - līdz 8. jūnijam Ludzas novadu vēlēšanu
komisijai vēlēšanu rezultāti jānosūta publicēšanai CVK mājaslapā, pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā, jāizliek pilsētu un pagastu informācijas sniegšanas vietās.
1. jūlijā jānotiek pirmajai jaunievēlētās domes sēdei.
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Atsākušies darbi uz ceļiem
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte Romanovska informē, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākušies ceļu pārbūves darbi uz diviem
pašvaldības ceļiem:
– Saskaņā ar būvdarbu līgumu un būvnieka SIA
"Pamatceļš" 18.05.2021. iesniegumu par darbu atsākšanu, uz
autoceļa C-2 Cibla - Felicianova tiek atsākti būvdarbi. Primāri paredzēts sakārtot ūdens noteces jautājumu pirms HES
tilta, sakārtot grāvjus, bet viens no pēdējiem darbiem – veikt
virsmas atjaunošanu. Atgādinām, ka būvdarbi šajā ceļā tiek
veikti, pateicoties iespējai aizņemtiem līdzekļus Valsts kasē
Covid -19 seku mazināšanai. Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un iespēju robeţās izvēlēties apvedceļus. Ja kāds
no ceļa posmiem tiks slēgts pilnīgi uz kādu brīdi būvdarbu
veikšanas vajadzībām, tad pašvaldība ziņos par to atsevišķi.
Ciblas novada pašvaldība veic pašvaldības autoceļa Z-6
Franapole - Raţanova 2.kārtas pārbūvi. Šie darbi tiek veikti
no pašvaldības budţeta, izmantojot mērķdotāciju autoceļiem. Pārbūves iepirkumā vinnēja VAS "Latvijas autoceļu
uzturētājs", būvuzraudzību veiks SIA "R4F" būvuzraugs
Armīns Saidāns.

Blontos pārbūvēta
uzľēmējdarbībai piemērota ēka

Ciblas novada pašvaldība ziņo, ka ir pabeigti būvdarbi ēkā
Darbnīcu ielā 6, Blontos!
Ēkas dokumentācija tiek gatavota, lai varētu to nodot ekspluatācijā. Šobrīd notiek teritorijas sakārtošanas darbi, kas
nebija plānoti būvdarba līgumā, tie tiek veikti par pašvaldības līdzekļiem.
Ēkai tiks nodrošināta videonovērošana un ugunsdrošības
pasākumi.
Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, tiks veikts tās novērtējums, pieaicinot sertificētu vērtētāju. Rezultātā ēka tiks nodota nomā, nodrošinot iespēju tajā veikt uzņēmējdarbību.
Atgādinām, ka ēkas pārbūve notika projekta
“Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobeţas novadu teritorijā‖ ietvaros (Nr.
5.6.2.0/20/I/007). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
Projekts īstenots Darbības programmas ―Izaugsme
un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa ―Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām‖ 3. kārtas
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 pašvaldību attīstības programmām.
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Saistošie noteikumi Nr.4
„Grozījumi Ciblas novada domes
2017.gada 29. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums‖‖
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada pašvaldības domes
2021. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 16.§)

Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2017. gada
29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums‖:
1. Precizēt saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu un izteikt
šādā redakcijā: „7.1. Ciblas novada administrācija - Blontu
pagasta pārvalde;‖
2.Svītrot saistošo noteikumu 7.8.apakšpunktu.
3. Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 7.30. apakšpunktu
un izteikt šādā redakcijā: „7.30. Blontu klientu apkalpošanas centrs.‖
4. Precizēt saistošo noteikumu 8.punktu un izteikt šādā redakcijā: „8. Ciblas novada administrācija (turpmāk tekstā –
pašvaldības centrālā administrācija) ir pašvaldības iestāde,
kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:‖
5. Precizēt saistošo noteikumu 10.punktu un izteikt šādā redakcijā: „10. Pašvaldības centrālā administrācija darbojas
uz domes apstiprināta nolikuma pamata un pilda arī Blontu
pagasta pārvaldes funkcijas. Centrālās administrācijas nodaļas darbojas, pamatojoties uz pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu.‖
6. Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 13.5. apakšpunktu
un izteikt šādā redakcijā: „13.5.Blontu pagasta pārvalde.‖

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ciblas novada domes 2021. gada 27. aprīļa saistošo
noteikumu Nr.4 projektam „Grozījumi Ciblas
novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Atbilstoši
likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.
panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc
iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido.
Pārskatot Ciblas novada pašvaldības nolikumu, nolemts precizēt nolikuma tekstu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi precizē Ciblas novada pašvaldības nolikuma iestādes, administrāciju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budţetu. Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzľēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.
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Future Heroes Latvia meitenes
„No Veidenbauma neizbēgsi”
piedalās Cambridge Camp
No 2021. gada
24. maija līdz
18. jūnijam
5 jaunietes no
meiteľu līderības
un uzľēmējdarbības programmas ―Future
Heroes‖ piedalīsies RīgasKembridţas
uzľēmējdarbības
nometnē (Riga-Cambridge Venture Camp).
Piecas skolnieces: Tīna RUBEZE no Liepājas Valsts
1.ģimnāzijas, Antra TOPORKOVA no Ciblas vidusskolas,
Reina ROČĀNE no O. Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas,
Paula PRINCE no Rīgas Juglas vidusskolas un Katrīna Kate
MILLERE no Ķekavas privātās pamatskolas “Gaismas tilts
97” ieguva iespēju piedalīties šajā 4 nedēļu tiešsaistes nometnē, jo saņēma RTU MBA balvu par izveidoto sociālo
projektu ―Food pick-up point‖, lai nākotnē attīstītu savu biznesa ideju.
Programma ir daļa no Rīgas uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvām, lai izveidotu pilsētu pievilcīgāku un radītu konkurētspējīgus uzņēmumus.
Jaunietes šobrīd ne tikai piedalās daţādos kursos un darbojas sociālā projekta ―Food pick-up point‖ attīstīšanā, bet arī
aktīvi piedalās Liepājas Biznesa inkubatora nodarbībās. Tomēr iespēja piedalīties šāda mēroga nometnē bija milzīgs
pārsteigums. Viņas to vērtē kā vērtīgu pieredzi visai dzīvei.
Aicinām ikvienu no Jums vairot labo un ļaut Jūsu sapņiem
piepildīties!
Tīna RUBEZE,
Iniciatīvas komunikācijas vadītāja

Projekts „Skolas soma‖ tika īstenots arī šogad. Protams, bez jaukajiem braucieniem uz teātriem un muzejiem. Tomēr skolēniem tika piedāvātas daţādas izrādes
un raidījumi attālināti, tos varēja vērot internetā.
Ciblas vidusskolas 7. - 12. klašu audzēkņi noskatījās Latvijas skolas somas piedāvāto muzikālo dzīvesstāstu „No Veidenbauma neizbēgsi‖. Tajā par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu daudz ko stāsta un dzied aktieris Gatis Maliks un
dziedātājs Ralfs Eilands. Tas ir pieejams 3 stundas no koda
aktivizēšanas brīţa. Izrādes garums – 34 minūtes. Producenti
– “Liepaja Music” sadarbībā ar “GingerCat”.
Ciblas vidusskolas audzēkņi pēc izrādes noskatīšanās rakstīja recenziju. Ieskatīsimies, ko tajā raksta 9. kl. audzēkne
Antra TOPORKOVA (publicēti fragmenti no recenzijas):
Mūsdienās, 2021. g., tika atdzīvināta daļiņa Latvijas 19.gs.
beigās – Eduards Veidenbaums. To paveicis mūziķis, šoreiz
arī režisors un aktieris Ralfs Eilands. Muzikālā izrāde parādīja E. Veidenbauma īso mūžu un viņa personības šķautnes.
Veids, kādā pasniedza lielāko daļu stāsta, mūzika un dzeja,
tika radīta uz paša rakstnieka Eduarda Veidenbauma rakstītajiem vārdiem. Šajā izrādē tika sakombinēti vairāki mākslas
veidi – mūzika, dzeja, pat tika ievīti mēmā kino elementi.
Protams, visvairāk informācijas sniedza tieši aktierspēle un
aktiera Gata Malika monologs, taču dziesmas, kuras tika
rakstītas, izmantojot Veidenbauma tekstus, palīdzēja nošķirt
iepriekšējo ainu no nākamās, dodot iespēju skatītājam izprast tikko redzēto, pirms doties tālāk uz nākamo dzīves posmu. Pati izrāde nelikās tik smagnēja un drūma kā Veidenbauma dzeja, jo jau minētie mēmā kino elementi likās komiski un atviegloja visa priekšnesuma atmosfēru. Izrāde, lai arī
viegla un īsa, lika pārdomāt, vai es rīkojos pareizi un taisnīgi, kā to būtu mēģinājis darīt Veidenbaums. Eduarda Veidenbauma dzejas spēja izdzīvot mūsdienās un joprojām būt
aktuālai daudz ko izsaka par mūsdienu pasauli.

Ciblas vidusskola ir sportiľā!
"Olimpiskā diena 2021" tika rīkota,
godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.
Devīze – "Mēs esam sportiņā!".
Pasākuma dalībnieki – Ciblas vidusskolas skolēni un pedagogi. Šogad bija papildus aktivitātes – "Olimpiskais mēnesis'' – no 2021. gada 23. aprīļa līdz
2021. gada 21. maijam. Katrs Ciblas
vidusskolas skolēns, sākot no 2. kl. un
līdz 11. kl. varēja iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. Uzsvars šogad tika likts
uz "Soļu izaicinājumu", kur sacentās
Ciblas vidusskolas klases savā starpā.
Apsveicam uzvarētājus:
3. kl. – 6. kl. konkurencē
1. vietā – Ilze SIDORČENKO (5. kl.);
2.v. - Veronika ZAŠČERINSKA (6.kl.);
3.v. – Adrians MIKLUCĀNS (4. kl.);

7. kl. – 11. kl. konkurencē
Katrs dalībnieks saņēma Olimpiskās
1. vietā – Vitālijs ZEĻČS (11. kl.);
dienas sertifikātu un piemiņas balvas.
2. v. – Darja RUTKOVSKA (7. kl.);
Skola ieguva Olimpiskās dienas kausu.
3. v. – Ilvars PURINS, 11. kl.!
Paldies klases audzinātājām par dalīKopvērtējumā starp klasēm konkursā bu, sadarbību un centību!
"Soļu izaicinājums" 1. vietā ierindojās
Ineta MIKLUCĀNE,
11. klase, 2. v. – 8. kl., 3. v. – 6. klase.
sporta skolotāja
Ciblas vidusskolas
audzēkņi
iesaistījās arī
citās aktivitātēs: Olimpisko pastaigu fotokonkursā, Olimpiskās dienas vingrojumos, Rīta
rosmē.
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Blontu PII aktualitātes

Vieni no skaistākajiem svētkiem bērnudārzos ir Māmiņas
diena. Bērni centās izpausties ļoti radoši: deklamēja un dziedāja. Audzinātājas savās grupiņās veidoja videoapsveikumus, ko sūtīja bērnu māmiņām. Grupiņas „Mārīte‖ pedagoģe
Kristīne izveidoja brīnišķīgu animācijas filmiņu, kam sekoja
bērnu apsveikumi.
Fotogrāfijā: vecākās grupas bērni ar skolotāju I. Puļu un
skolotājas palīdzi T. Ţeikari.
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Mācību gada noslēgums Ciblas PII
Maija sākums nāca ar gatavošanos Māmiņu dienai. Jaunākās grupas bērni kopīgi ar skolotāju Lolitu gatavoja māmiņām apsveikumus. Vecākās grupas bērni iepriecināja savas
māmiņas ar pašu gatavotām dāvaniņām, dzejoļiem un pārsteidz ar ierakstīto video sveicienu.
Izmantojām patīkamo un silto laiku, kad bērni cenšas vairāk pavadīt svaigā gaisā, veido burtiņus, ciparus smiltīs, uz
zemes, aktīvi sporto savā laukumiņā. Notiek garākas pastaigas, vērojot un izzinot apkārtējo dabu un dzimto ciematu.
Arī mūsu bērnudārzā būs izlaidums 7 audzēkņiem: Kristīne, Veronika, Amanda, Laura, Natālija, Tomass un Ernests.
Bērni ir sekmīgi apguvuši mācību programmu un gatavi uzsākt skolas gaitas. Izlaidums šiem bērniem būs 28. maijā,
ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Audzēkņus skolai
sagatavoja Dita Miklucāne un Rita Kozlovska, mūzikas skolotāja Inta Augustova, logopēde Lauma Caune.
Noslēdzot mācību gadu, sakām paldies visiem vecākiem,
kas, izprotot šo sareţģīto laiku, izpildīja nepieciešamo ierobeţojumus, atbalstīja bērnus un skolotājas.
No 1. jūnija iestādes darbinieki dodas pelnītā atvaļinājumā.
Bērnudārzs uzsāks savu darbu 1. jūlijā.
Mīļi gaidīsim bērnus!

Izlaidumu nācās atcelt
Blontu pirmsskolas izglītības (PII) iestādi šogad absolvē
13 bērni: Ľikita, Gabriela, Ilvars, Artjoms, Kirils un Alīna
no Blontu pagasta; Patriks Harvijs, Evita un Ivita no Pušmucovas pagasta; Daniels un Rinalds no Kārsavas novada;
Leila un Dominiks no Ludzas novada. Viņus mācībām skolā
gatavoja skolotājas Inese Puļa un Jana Petrova, skolotājām
palīdzēja Tatjana Ţeikare.
Maija beigās bija jānotiek izlaidumam, kad bērni ar audzinātājiem skaisti atvadītos no bērnudārza (bez vecākiem un
radiem). Diemţēl šai iecerei treknu svītru pārvilka Covidinfekcija, jo saslima viena no pedagoģēm un visai izlaiduma
grupiņai nācās steidzami atstāt iestādi, jo visi tika atzīti par
slimnieka kontaktpersonām. Skumji – bet bērni pat nepaspēja atvadīties viens no otra!
PII vadītāja Gunta Stolere: – Paldies vecākiem par jauko
sadarbību, par atbalstu, par sapratni un iejūtību!
Lai Jūsu bērniem un Jums silta, veselīga un patīkamiem
piedzīvojumiem bagāta vasara!

Par darbu vasarā
Blontu PII nestrādās no 1. jūnija līdz 9. jūlijam. Bērniņus
bērnudārzā gaidīs 12. jūlijā. Darba laiks vasaras mēnešos:
darbdienās no plkst. 7.00. līdz 19.00. Līdz 1. septembrim
nebūs diennakts grupiņas.
Jau tagad sākas gatavošanās jaunajam mācību gadam.
Ieplānoti remonti: gan kosmētiskais remonts telpās, gan
jaunu griestu montāţa gaiteņos un zālē.
Daļa no Blontu PII pedagogiem diemţēl ir izslimojuši
Covidinfekciju, citi uzsākuši un arī pabeiguši potēšanos pret
šo vīrusu. Tāpēc var teikt, ka jauno darba posmu Blontu PII
uzsāks drošākā epidemioloģiskā situācijā.
Bērnus no 1,5 gada vecuma nākamajam mācību gadam
pieteikt var, zvanot iestādes vadītājai pa tālruni – 29230090.

Ciblas PII audzēkľu sveiciens Māmiľu dienā!
Gluţi kā sniedziņš, kas ziemā krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga,
Māmiņa, mīļā, tev saku labrīt.
Un pieglauţu vaigu pie vaiga.
Informāciju sagatavojusi
Velta SEIMUŠKINA,
Ciblas PII vadītāja

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Blontos un Ciblā ir iespēja pieteikt audzēkľus!
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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Kapusvētki
2021. gadā Ciblas novada kapsētās
Blontu pagastā:
SKRADEĻU k. – 3. jūlijā plkst. 13:00 (pl. 10.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā par apbedītajiem šajos kapos).
Ciblas un Līdumnieku pagastā:

VABAĻU k. – 30. maijā plkst. 13.30 (pl. 12.00 – sv. Mise
Istalsnas baznīcā).
VJARUMU k. – 26. jūnijā pl. 12.00.
KURJANOVAS k. – 3. jūlijā pl. 12.00.
CIBLAS k. – 17. jūlijā pl. 12.00.
AIZPŪRES kapsētā – 28. augustā: pl. 12.00 – sv. Mise
baznīcā, pl. 13.00 – lūgšanas kapsētā.

Pušmucovas pagastā:
MEŢARNIEKU k. – 29. maijā pl.14.00.
PUŠMUCOVAS kapsētā – 31. jūlijā: pl. 12.00 – sv. Mise
baznīcā, pl. 13.00 – lūgšanas kapsētā.

Zvirgzdenes pagastā:
VIERĽU k. – 6. jūnijā pl. 13.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
LAUČU k. – 6. jūnijā pl. 14.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
UTIČEVAS k. – 13. jūnijā pl. 13.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
RUDZĪŠU k. – 13. jūnijā pl. 14.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
KAĻVU k. – 20. jūnijā pl. 12.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
BLEIVU k. – 20. jūnijā pl. 13.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
SEĻEKOVAS k. – 20. jūnijā pl. 14.00 (pl. 11.00 – sv.Mise
Ludzas baznīcā).
ZVIRGZDENES k. – 27. jūnijā pl. 13.00 (pl. 11.00 –
sv. Mise Ludzas baznīcā).
MEŢA k. – 27. jūnijā pl. 14.00 (pl. 11.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
FRANAPOLES k. – 3. jūlijā pl. 14.00 (pl. 10.00 – sv. Mise
Ludzas baznīcā).
VASARĀNU k. – 17. jūlijā: pl. 11.00 – sv. Mise Sarkaľu
baznīcā, pl. 12.00 – lūgšanas kapsētā.
RAŢANOVAS k. – 24. jūlijā pl. 12.00.
LĪTAUNĪKU k. – 24. jūlijā pl. 15.00.
Sakarā ar COVID-19 krīzi kapusvētku laiks var tikt mainīts.
Noteikti ir jāievēro visā Latvijā noteiktie ierobeţojumi, lai
neizplatītos slimība. Būsim piesardzīgi, aizlūdzot par savu
mirušo tuvinieku un draugu dvēselēm!

2021. g. 28. maijs
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Lielgabarīta atkritumiem - ALAAS konteineri
Ciblas novada lielākajos ciematos tiek uzstādīti konteineri lielgabarīta atkritumu savākšanai.
Pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne informē:
– Katrā ciematā tie būs pieejami divas nedēļas. Līdz 24.
maijam konteineri atrodas Blontos un Lucmuiţā, nākamās
divas nedēļas tie atradīsies Ciblā un Pušmucovā. Pēc tam –
citos ciematos.
Pašvaldība lūdz šajos konteineros nemest sadzīves atkritumus – tiem ir paredzēti parastie konteineri. Tāpat šie lielie
konteineri nav domāti zariem, bioloģiskajiem un bīstamajiem atkritumiem, arī ne riepām.
Konteinerus nodrošina uzņēmums ALAAS.
Šo lielgabarīta atkritumu savākšana tiek finansēta no pašvaldības budţeta.

Par mājputnu turēšanu
Zemkopības ministrija informē, ka nolemts atļaut mājputniem uzturēties ārpus slēgtām telpām, bet putnu īpašniekiem obligāti ievērojami vairāki piesardzības pasākumi,
lai mazinātu risku pārnest augsti patogēnās putnu gripas
ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem.
Šie ierobeţojumi ir:
1. mājputnus, kas ir ūdensputni, ir aizliegts izlaist dabīgas
izcelsmes ūdenstilpēs;
2. ir aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma
tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
3. mājputnu dzirdināšanai atļauts izmantot tikai tādu ūdeni,
kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvē;
4. darbiniekiem ir jānēsā darba vai maiľas apģērbs un
apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

Вакцина защитит Вас от
симптоматического заболевания COVID-19,
и это наша общая возможность одолеть
пандемию и вернуться к привычному ритму жизни.

Manavakcina.lv это страница,
созданная для регистрации жителей
на вакцинацию против COVID-19.
Записаться бесплатно — по телефону 8989!
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