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Aicināti visi novada
iedzīvotāji un viesi,
īpaši ģimenes ar bērniem!
Būs stafetes un rotaļas ārā,
arī atrakcijas halles zālē
(līdzi – maiņas apavi).

Sācies stabils darba posms
2016. gads Ciblas novada pašvaldībā,
skatot aizvadītajā gadā paveikto un plānotā budžeta skaitļus, būs stabils. Tā
uzskata domes priekšsēdētājs Juris
DOMBROVSKIS. Pašvaldības budžets
šim gadam tiks pieņemts janvāra beigās,
patlaban rit tā projekta izstrādāšana –
domes vadība organizē sanāksmes ar
iestāžu un dienestu vadītājiem, uzklausa
deputātu un arī iedzīvotāju domas.
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis par šī gada iecerēm: – Ir skaidras tās
jomas, kuru sakārtošana novada iedzīvotājiem liekas vissvarīgākā – ūdenssaimniecība un dzīvojamais fonds ciematos, grants
ceļu stāvoklis un dažādu pakalpojumu pieejamība. Arī šogad plānots katrā no šīm
jomām veikt uzlabojumus. Tomēr visās ir
apstākļi, kas bremzē efektīvu risinājumu.
Piemēram, daudzdzīvokļu māju remonts
un uzturēšana. Kā zināms, šīs mājas ciematos ir visai nolietotas, ja runā nevis par atsevišķiem dzīvokļiem, bet par jumtiem, kāpņu telpām, ārsienām, ūdensvadiem u.c.. To
remontu pašvaldība iespēju robežās veic –
arī šogad katrā pagastā plānots kapitāli saremontēt vismaz vienas daudzdzīvokļu

mājas jumtu. Bet … kopumā šo namu normālu uzturēšanu bremzē dzīvokļu īpašuma
formu daudzveidība. Tiekoties ar ciematu
iedzīvotājiem, aicinām dibināt dzīvokļu
īpašnieku biedrības, slēgt līgumus ar pašvaldību par namu apsaimniekošanu un uz
to pamata risināt jautājumus par pašvaldības budžeta naudas ieguldīšanu un pašu
iedzīvotāju līdzdalību namu remontā. Cita
ceļa nav, cienījamie novada iedzīvotāji!
Pašvaldībai ir nācies savā bilancē pārņemt arī ārkārtīgi kritiskā stāvoklī esošus
ciematu ūdensapgādes sistēmas objektus.
Aizvadītajā gadā daudzi tūkstoši eiro izlietoti, cenšoties uzlabot ūdens kvalitāti. Jauns
dziļurbums Felicianovā, renovēta ūdens
atdzelžošanas sistēma Pušmucovā, nomainīts kanalizācijas posms Līdumniekos un
vēl citi mazāki darbi šajā jomā. Lai sakārtotu līdz perfektam stāvoklim ūdensapgādes,
t.sk. attīrīšanas, sistēmu novada ciematos,
būtu nepieciešami simtiem tūkstoši eiro.
Budžetā tādu līdzekļu nav, tāpēc veicam
pašus neatliekamākos darbus un ik gadu
plānveidīgi turpinām sakārtot komunālās
saimniecības infrastruktūru.
(Turpinājums 2. lappusē)
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Sācies stabils darba posms
(Sākums 1. lappusē)

Namu apsaimniekošanas jomā varētu
paveikt vairāk, ja iedzīvotāju savlaicīgi
maksātu par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem. Parādu kopsumma ir
ievērojama. Diemžēl nāksies uzsākt šo
parādu piedziņu.
Gadu no gada vislielākie izdevumi tiek
plānoti izglītības jomai. Runa nav par
pedagogu algām, kam valsts dod mērķdotāciju. Pašvaldībai jānodrošina izglītības iestāžu uzturēšana, skolēnu transportēšana. Darām visu iespējamo, lai skolas
pastāvētu, lai tajās būtu stabils skolēnu
skaits. Skolu audzēkņus nodrošinām ar
mācību piederumiem un grāmatām, kopš
šī mācību gada visiem piešķirtas brīvpusdienas. Bez tam sekmīgākos un sabiedriski aktīvākos bērnus un jauniešus
apbalvojam ar stipendijām un naudas
balvām par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās. Vidusskolniekiem
pašvaldība apmaksā autoapmācību.
Kā zināms, pērn izdevās veikt Ciblas
vidusskolas ēkas renovāciju, piesaistot
finansējumu no valsts (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) un ieguldot arī
80 tūkstošus no pašvaldības budžeta. Šai
sakarā diemžēl piedzīvots arī viens no
skumjākajiem gada notikumiem – zibens
novadīšanas sistēmas zādzība no skolas,
ko veica vietējie jaunieši. Šogad nāksies
sistēmu atjaunot acīmredzot par pašvaldības naudu, prasot tiesā zādzības veicējiem atmaksāt zaudējumus.
Ir uzsākta Ciblas vidusskolas apkārtnes
sakārtošana. Attīstības nodaļa meklēs
kādu piemērotu projektu, lai varētu rekonstruēt skolas stadionu, jo daudzi
jaunieši aizraujas ar sportu.
Arī Pušmucovas pamatskola tiek uzturēta labā stāvoklī – ik gadu tiek veikti
kādi remonti. Vasarā tika nomainīti vēl
palikušie vecie logi klasēs. Šogad plānots remontēt sporta zāli, kur parasti
notiek arī daudzi svētku sarīkojumi.
Es gribētu noraidīt visas spekulatīvas
spriedelēšanas par to, ka viena vai otra
skola tiks slēgta. Mērķis tuvākajiem
gadiem – saglabāt visas mācību iestādes!
Abas skolas, abi bērnudārzi funkcionē
stabili. Var mainīties Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktie kritēriji, bet
centīsimies noturēt skolas jebkuros apstākļos. Pašvaldībai bez izglītības iestādēm nav nākotnes. Ap skolām virmo
dzīvība. To tuvumā cenšas dzīvot ģimenes, kam tuvs ir lauku dzīvesveids. Sko-

las ir novada attīstības garants!

2. lappuse

niski (par 7% gadā) tiek palielināts, tomēr joprojām nav pietiekams. Ceļi nolietojas. Visus vienlaicīgi sakārtot vienkārši nespējam. Tomēr ļoti pārdomāti un
plānveidīgi ierobežotā finansējuma apstākļos pašu komunālais dienests atjauno
grants segumu, nomaina caurtekas…
Attīstības nodaļa plāno arī lielākus
darbus. Tuvākajos gados būs pieejami
līdzekļi divās programmās. Pavisam
droši var teikt, ka katrā pagastā tiks saremontēts kāds nozīmīgs ceļa posms, piesaistot finansējumu caur Lauku atbalsta
dienestu. Ceram arī uz iespēju piesaistīt
Latgales programmas naudu ceļa posma
no Ciblas uz Felicianovu remontam, lai
gan prasības šim projektam kļūst arvien
stingrākas.

Nozīmīga ir arī kultūras joma. Iedzīvotāju skaits mūsu novadā nav liels, bet
mūsu cilvēku radošās izpausmes ir visai
daudzveidīgas. Dziedam, dejojam, spēlējam teātri, arī sportojam… Ikvienu
aktivitāti kultūras un sporta jomā pašvaldība gatava atbalstīt. Rīkojam pagastu
un novada mēroga svētkus. Arvien atpazīstamāki topam ar rikšošanas sacensībām, par ko paldies Ciblas pagasta entuziastēm, kas gūst panākumus starptautiskās sacensībās. Pašvaldība atbalsta arī
privātās iniciatīvas, piemēram, nu jau
tradicionālo „Stipro skrējienu” Ciblā.
Tiešām ir liels prieks par cilvēkiem, kas
ir aktīvi, iegulda savu darbu, savu mūžu
Ļoti pozitīvi vērtēju to, ka pirms disev svarīgās lietās, reizē stiprinot visu viem gadiem izveidota Uzņēmēju padonovadu.
me. Ar to varam runāt par daudziem
Sociālajā jomā budžets būs saspringts. novada attīstības jautājumiem. Vēlētos
To nākas palielināt, jo novadā ir daudz gan aktīvāku pozīciju no vietējiem uzņēcilvēku bez ienākumiem, bez darba. mējiem un zemniekiem darbavietu radīVisus gadus no pašvaldības budžeta šanas jomā. Piemēram, vasarā bija iespēnodrošinām gan valdības noteiktos, gan ja nodarbināt skolu jauniešus, bet ganpašvaldības Saistošajos noteikumos pa- drīz nebija piedāvājuma no uzņēmējiem.
redzētos pabalstus. Nemainīgs palicis Aicinu aktīvāk izmantot programmas, ko
Garantētā minimālā ienākuma pabalsta piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra!
apmērs – 49 eiro cilvēkam no trūcīgās Varbūt uzņēmēji redz iespējas, kā varam
ģimenes. Pieprasīts ir dzīvokļa jeb apku- atbalstīt darbavietu veidošanu? Mums
res pabalsts, ko mūsu pašvaldībā tiesīgi ļoti noderētu priekšlikumi bezdarba nosaņemt ne vien trūcīgie, bet arī I un II vēršanai. Jaunu darbavietu radīšana ir
grupas invalīdi, arī ģimenes, kurās aug būtisks apstāklis arī Latgales programmas finansējuma piesaistīšanai.
bērns invalīds.
Iedzīvotāji uztraucas par medicīnisko
pakalpojumu pieejamību. Katrā Ciblas
novada pagastā ir feldšerpunkts. Lai gan
pašreiz strādā pieredzējušas feldšeres,
pieņemšanas organizē arī ģimenes ārsti,
uztraukums ir par nākotni, jo mūsu feldšeres ir jau cienījamā vecumā. Ir grūti
iedomāties, ka šie ļoti zinošie un pieredzējušie, un izpalīdzīgie mediķi varētu
nebūt ierindā, bet gadi prasa savu. Ko
varam darīt? Mēs pašvaldībā labprāt
tiktos ar jauniešiem, kuri studē vai vēlas
studēt medicīnu, konkrēti – apgūt ārsta
palīga specialitāti, un kuri vēlas strādāt
Ciblas novadā. Pakāpeniski, ar mūsu
pieredzējušo mediķu atbalstu un padomu, jaunie cilvēki varētu iepazīt darba
specifiku. Esam gatavi runāt par stipendijām u.c. jautājumiem. Paaudžu pārmantojamībai jābūt arī šajā jomā.
Ceļu uzturēšana visos laikos ir sarežģīts jautājums. Galvenā mūsdienu problēma – finansējuma nepietiekamība.
Pirms 7 gadiem krīzes iespaidā tas strauji (3 – 4 reizes) tika samazināts, pakāpe-

Uzskatu, ka mūsu pašvaldība ļoti veiksmīgi sadarbojas ar visām valsts iestādēm. Veiksmīgākais pērnā gada darbs –
vienotā Klientu apkalpošanas centra
izveide. Ticu, ka tuvākajā laikā šī iestāde, ko patlaban finansē valsts ar ES fondu atbalstu, kļūs arvien populārāka.
KAC ir izvietots Blontos, domes ēkā, un
ir pieejams iedzīvotājiem katru darbdienu.
Ciblas novada pašvaldības darbinieki
vienmēr gatavi uzklausīt konstruktīvus
priekšlikumus, ierosinājumus, kritiku.
Cenšamies vismaz divas reizes gadā
rīkot īpašas tikšanās pagastos ar iedzīvotājiem. Šajās sanāksmes dzirdam cilvēku
vēlmes un domājam, kā tās budžeta iespēju robežās īstenot. Gribu pateikt paldies visiem pašvaldības darbiniekiem
par ieguldīto darbu, jo ikviens ir centies
veikt uzliktos pienākumus.
Ceru, ka, strādājot saliedēti pašvaldības iestāžu vadītājiem un deputātiem,
izdosies pieņemt sabalansētu 2016.gada
budžetu.
Novēlu visiem veiksmīgu Jauno gadu!
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Lemj Ciblas novada pašvaldības deputāti
28. decembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tajā tika
skatīti 14 jautājumi.
Veikti nebūtiski grozījumi
2015. gada pašvaldības budžetā.
Apstiprināts aktualizētais
Attīstības programmas 2012.2018. gadam Investīciju plāns
turpmākajiem diviem gadiem
un Rīcības plāns tiem saskaņā
ar pielikumiem. Tas publicēts
pašvaldības mājas lapā.
Izskatīts kāda Blontu pagasta iedzīvotāja iesniegums,
kurā tas lūdz anulēt savā īpašumā deklarēto dzīvesvietu
vedeklai un mazmeitai. Gatavojot lēmumu, veiktas datu
pārbaudes Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē un
Iedzīvotāju reģistrā. Cita starpā konstatēts fakts, ka laulība
nav šķirta. Līdz ar to personām, ko iesniedzējs lūdz izdeklarēt, ir tiesisks pamats būt
deklarētām konkrētajā adresē,
jo tās iegūtas uz radniecības
pamata. Domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena
mēneša laikā.
Lemts par vairāku pašvaldībai piekrītošu zemes vienību
nomas tiesību pārtraukšanu,

kā arī par zemes piešķiršanu
nomā. Cita starpā deputātam
Aleksejam Ivanovam nomā
piešķirti divi zemes gabali:
0,44 ha uz 10 gadiem, 0,3 ha
uz 2 gadiem. Apmierināts
deputātes Ineses Birskas lūgums pārtraukt zemes nomas
tiesības uz 1,7 ha lielu pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu.
Šie deputāti balsojumos par
minētajiem jautājumiem nepiedalījās.
Izskatot SIA „Austrumu mērnieks” iesniegumu, pēc kadastrālās uzmērīšanas precizēta
un apstiprināta kāda īpašuma
zemes platība – 8,76 ha.
Tāpat lemts par divām pašvaldībai piekritīgām un iznomātām zemes vienībām: no
viena gabala atdalīta un otram
pievienota 6 ha liela zemes
vienība. Apstiprinātas abu zemes vienību jaunās platības
un lemts par zemes robežu
grozīšanu.
Izskatot privātpersonas iesniegumu, no tai piederoša
īpašuma Līdumnieku pagastā
atdalīta zemes vienība un tai
piešķirts nosaukums.
Domei bija jālemj par nekustamā īpašuma parāda piedziņu 883,13 eiro apmērā no
kādas privātpersonas, pret
kura īpašumu „Vilnīši” Pušmucovas pagastā Zvērināts

Paziņojums par
Ciblas novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam aktualizāciju
Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam
ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to
īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmas Investīciju plāna un Rīcības plāna
aktualizācija tiek veikta pēc nepieciešamības, kad tiek izsludināti jauni projekti, un pašvaldība, pamatojoties uz budžeta
iespējām, lemj par piedalīšanos tajos.
Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Ciblas novada Attīstības programmu 2012. – 2018. gadam un
Vides pārskatu, un visiem ar tiem saistītajiem dokumentiem
Ciblas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Blontos katru
darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00 un pašvaldības
mājas lapā – www.ciblasnovads.lv, sadaļā Attīstības programma.

Deputāti uz sēdi pulcējās Ciblā, biedrības “Strauts” telpās.
Pirms tam visi novērtēja vidusskolas ēkas siltināšanas
rezultātus un aplūkoja vietējā muzeja ekspozīciju.
tiesu izpildītājs uzsācis parādu piedziņu un vērsies ar iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu sniegt informāciju par
personas parādiem un lemt
par parādu piedziņu. Diviem
deputātiem balsojumā atturoties, nolemts piedzīt minēto
NĪN parādu, piedziņu vēršot
pret īpašumu „Vilnīši”.
Kādam Līdumnieku pagasta
iedzīvotājam nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Zilezerā
2016. gadā, iedalot 1 murdu
no kopējā limita.
Diviem individuālajam komersantam nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības

komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz 2018. gada 31.
decembrim, iedalot limitu
2016. gadam: viena IK – 100
kg (2 rāmji), otram IK – 150
kg (3 rāmji).
Veiktas izmaiņas Saistošajos noteikumos „Par sociālās
palīdzības pabalstiem” un
„Par pārējiem pabalstiem Ciblas novadā”. Jaunie Saistošie
noteikumi nosūtīti uz Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju saskaņošanai. Pēc tam tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Ciblas Novada
Ziņas”.

Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos
Ciblas novadā iesaistīti 19 bezdarbnieki
Arī šogad Ciblas novada iedzīvotājiem, kas ir bezdarbnieki,
ir iespēja iesaistīties valsts finansētajā pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Patlaban šī iespēja piešķirta 19 bezdarbniekiem: pa 5 Ciblas un Zvirgzdenes pagastā, pa 3 Blontu,
Līdumnieku un Pušmucovas pagastā.
Bezdarbnieks var savā NVA filiālē (Ludzā) paziņot par vēlmi iesaistīties šajā pasākumā, ja bezdarbnieka statusā ir bijis
reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēts
mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis.
Bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem
ne ilgāk kā 4 mēnešus 12 mēnešu periodā. Par darbu veikšanu
viņš ik mēnesi saņem 150 eiro lielu atlīdzību. Ja bezdarbnieks
darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās,
pašvaldība atlīdzību izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks strādājis. Par bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai,
tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.
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Par bezmaksas vietējās pierobežas satiksmes atļaujām
2013. gada 6. jūnijā stājās spēkā Latvijas Republikas
valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas
teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.
Arī 2016. gadā šī vienošanās ir spēkā.
Latvijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem atļaujas izsniedz
KF vēstniecība Rīgā un KF ģenerālkonsulāts Daugavpilī.
Ciblas novada pašvaldība, īstenojot minēto vienošanos, veido iedzīvotāju sarakstus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas
saņemšanai un šos sarakstus iesniedz Valsts robežsardzes
amatpersonām, kas šos dokumentus tālāk iesniedz KF ģenerālkonsulātam Daugavpilī.
Atgādinām Ciblas novada
iedzīvotājiem svarīgākos
minētās vienošanās terminus un tajā noteiktās prasības.
~ Pierobežas teritoriju
iedzīvotāji – LR pilsoņi, KF
pilsoņi, kā arī trešo valstu
pilsoņi un personas bez pilsonības, kuri pastāvīgi un likumīgi dzīvo pierobežas teritorijās.
~ Bez maksas tiek izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas personām, kas
pastāvīgi un likumīgi dzīvo
Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās ne mazāk kā 3
gadus, kā arī viņu laulātajiem,
nepilngadīgajiem bērniem un
personām, kas atrodas viņa
apgādībā/aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās
nodzīvotā laika. Laulības,
radniecība ir dokumentāli
jāpierāda. Par laulāto tiek
uzskatīta arī persona ar kopīgi
deklarēto dzīvesvietu.
~ Atļaujas dod iespēju to
turētājiem ieceļot un uzturē-

ties otras valsts pierobežas
teritorijā (konkrētās apdzīvotās vietās) līdz 90 dienām 180
dienu laikā.
~ Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas tiek izsniegtas
bez maksas ar derīguma termiņu no 1 līdz 2 gadiem, bet
ne ilgāku kā derīgā ceļošanas
dokumenta derīguma termiņš.
~ Lai saņemtu vietējās pierobežas satiksmes atļauju,
pierobežas iedzīvotājiem
Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī
jāiesniedz šādi dokumenti:
* derīgs ceļošanas dokuments;
* aizpildīta vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketu (tiek aizpildīta
ģenerālkonsulātā);
* fotogrāfija (3,5x4,5);
* medicīniskās apdrošināšanas polise, kas derīga uz
pirmā brauciena laiku;
* dokumentu kopijas, kas
apliecina laika periodu, no
kura laika persona likumīgi
dzīvo pierobežas teritorijā.

Sarakstu sastādīšana pašvaldībā
KF diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz
atļaujas, pamatojoties uz iesniegtajiem pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem.
Tos sastāda pierobežas teritoriju vietējo pašvaldību institūcijas, pārbaudot sarakstos
norādāmo ziņu pilnību un
pareizību.
Pamatojoties uz Valsts robežsardzes 25.02.2014. vēstuli
Nr. 23-1/14 „Par vienošanās prasību izpildi”, Ciblas novada pašvaldība vietējās pierobežas
satiksmes atļaujas saņemšanai
iedzīvotāju sarakstos iekļauj
tikai tās personas, kuras iesniegs pamatojumu pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai. Pamatojums ir šādos
gadījumos:
a) nekustamais īpašums
pierobežas teritorijā;
b) radinieku apmeklējums;
c) radinieku apbedījumu
vietu apmeklējums;
d) medicīniskās palīdzības
saņemšana;

e) piedalīšanās kultūras,
izglītības vai sporta pasākumos, ko regulāri rīko Pušu
valsts pārvaldes iestādes un
institūcijas;
f) piedalīšanās reliģiskos
rituālos;
g) regulāra kontaktu īstenošana saimnieciskās darbības
jomā, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām
strādāt.
Informējam, ka Ciblas novada pašvaldība ir tiesīga
iedzīvotāju sarakstus iesniegt
Valsts robežsardzes LR Pilnvarotajam robežas pārstāvim
uz Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts
robežas vienu reizi ceturksnī
– tas notiks 2016. gada martā,
jūnijā, septembrī, decembrī.
Lūdzam iedzīvotājus iesniegt iesniegumus savlaicīgi
– līdz katra minētā mēneša
20. datumam: 20. martam,
20. jūnijam, 20. septembrim, 20. decembrim.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
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Likumu izmaiņas no 2016. gada 1. janvāra
2016. gada 1. janvārī stājās spēkā 120 tiesību aktu un zaudēja spēku 67.
Vienkopus ar šo sarakstu var iepazīties valsts vietnē Likumi.lv, savukārt LV
portālā Par likumu un valsti (lvportals.lv) apkopoti noderīgi skaidrojumi.
Spēkā stājās jaunie Ceļu satiksmes noteikumi. Minēsim tikai nelielu daļu
no jaunajos noteikumos paredzētā:
* Noteikts atļautais maksimālais braukšanas ātrums uz grants ceļiem – 80 km/h
(iepriekš – 90 km/h).
* Aizliegts pārvadāt bērnus līdz 3 gadu vecumam automobilī, kas nav aprīkots ar
drošības jostām.
* Transportlīdzekļa vadītājam nav atļauts lietot tālruni (izņēmums – ja tas tiek
izmantots brīvroku režīmā), piezīmjdatorus, planšetdatorus un viedierīces, ja
transportlīdzeklis atrodas kustībā.
* Braukšana ar velosipēdu atļauta pa tiem paredzēto infrastruktūru (piemēram, pa
velojoslu.), ja tās nav, velosipēdistiem jābrauc pa brauktuvi. Braukšana ar velosipēdu pa ietvi atļauta kā izņēmuma gadījums un tā atļauta bērniem līdz 12 g.vec..
* Braukt ar velosipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi atļauts no 10 gadu vecuma, jābūt
velosipēdista apliecībai.
* Nodalītas uz velosipēdistiem un mopēdistiem attiecināmās normas. Piemēram,
mopēdi ir mehāniskie transportlīdzekļi, tādēļ uz tiem attiecināmas tādas pašas
normas, kā uz pārējiem motorizētajiem transportlīdzekļiem.

Va r d a r b ī b a ģ i me n ē n a v j ā p a c ie š
Ģimenes konflikti, kas nonāk līdz
skandālam, nav retums. Gada laikā Ludzas policijā tiek reģistrēti vairāk kā 300
šādi izsaukumi. Reālā situācija ir dramatiskāka, jo policijā vēršas tikai daļa
vardarbības upuru. Daudzi, visbiežāk tās
ir sievietes, gadiem ilgi pacieš vardarbību, uzskatot, ka neko izmainīt nevar.
Pāridarītāja lomā visbiežāk ir vīrietis
alkohola reibumā, kaut ir arī gadījumi,
kad varmāka izrādās sieviete.
Viens no argumentiem, kāpēc cilvēki
šais gadījumos nevēršas pēc palīdzības,
ir uzskats, ka cilvēks nemainās: drīz vien
atgriezīsies no policijas un tāpat viss
sāksies no jauna.

Varmāku var nošķirt
no ģimenes
Jeļena RUTKOVSKA, Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore, aicina cilvēkus, kas ģimenē ir kļuvuši
par vardarbības upuriem, nesamierināties ar šo situāciju. Ir iespējams ar to
cīnīties. Pašreiz likumdošanā ir mehānismi, kas ļauj ātrāk un efektīvāk palīdzēt
vardarbības upurim. Kad policijas darbinieki ir ieradušies notikuma vietā un
konstatē reālus tūlītējus draudus, likums
paredz iespēju uzreiz, turpat uz vietas,
pieņemt policijas lēmumu par nošķiršanu. Tiek sastādīts administratīvais akts,
kas stājas spēkā nekavējoties: 30 minūšu
laikā draudu radītājam ir jāsavāc nepieciešamās mantas un jāatstāj mājoklis. Ir

norādīts attālums, kādā nedrīkst mājoklim tuvoties. Var pieņemt aizliegumu
kontaktēties ar aizsargājamo personu.
Lēmums par nošķiršanu var tikt pieņemts uz laiku no dažām stundām līdz 8
diennaktīm. Ja pāridarītājs lēmumam
nepakļaujas, policijas darbinieki var
pielietot tiešu spēku, lai piespiestu cilvēku atstāt mājokli.
2014. gadā pieņemti 10 policijas lēmumi par nošķiršanu, 2015. gadā – 8. Šis
soda mērs izrādās pietiekami efektīvs,
un tiek ievērots.

Pagaidu aizsardzību
nosaka tiesa
Likumdošanā ir vēl viena mūsu novados līdz šim gan maz izmantota iespēja –
pieprasīt tiesā pagaidu aizsardzību pret
vardarbību. Piemēram, tāda situācija var
rasties pirms šķiršanās, kad sieviete izjūt
reālus draudus no sava dzīvesbiedra.
Tādā gadījumā tiesa pēc iesniedzējas
pieteikuma var pieņemt lēmumu par
pagaidu aizsardzību. Lai iesniegtu šo
prasību, nav jāveic sarežģītas juridiskas
darbības: ir jāaizpilda attiecīgā veidlapa
un jāatklāj, kādi ir bijuši reālie draudi.
Tam noder informācija par policijas
izsaukumiem un tml. Tiesa var piemērot
dažādus pagaidu aizsardzības pret vardarbības līdzekļus: pienākumu varmākam atstāt mājokli un aizliegumu tuvoties mājoklim, aizliegumu jebkurā veidā
sazināties ar prasītāju, utt., šai gadījumā
– līdz lēmumam par šķiršanos, vai pat
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Valsts nodrošina
atbalstu cietušajiem
Latvijas Pašvaldību savienība iesaka
iepazīties ar LPS mājaslapā un Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapā
(www.jpa.gov.lv) ievietoto informāciju
par valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
Kopš šā gada 1. janvāra cietušajiem
un viņu tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 116006, kas darbojas katru dienu no plkst. 7.00 līdz 22.00,
nodrošinot iespēju cietušajām personām
saņemt emocionālu un psiholoģisku atbalstu, kā arī informāciju par tiesībām
un citiem atbalsta dienestiem.
Sīkāk ar informāciju par atbalstu cietušajiem var iepazīties šeit:
http://www.cietusajiem.lv/.
vēl uz kādu noteiktu laiku pēc
šķiršanās.
Par tiesas lēmuma neievērošanu
iestājas kriminālatbildība.
Pie mums pagaidām ir bijuši tikai 2 tādi tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kaut citur Latvijā šī iespēja izvairīties no vardarbības tiek izmantota daudz
biežāk.

Meklējiet palīdzību!
Vardarbības upuriem nav jābaidās, bet
jārīkojas. Likums ir jūsu pusē. Jālauž
sabiedrības attieksme par vardarbību kā
nesodāmu rīcību.
Pietam, jāatceras, ka vardarbības akti
var būt dažādi: tā var būt ne tikai fiziskā,
bet arī psiholoģiskā, seksuālā, ekonomiskā vardarbība starp esošajiem vai
bijušajiem laulātajiem, partneriem civillaulībā, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo
kopā.
Ja nepieciešama konsultācija, palīdzība
dokumentu aizpildīšanā, var vērsties gan
sociālajā dienestā, gan pie sava iecirkņa
inspektora, protams, arī pie juristiem.
Jāpiezīmē, ka reāla palīdzība ģimenes
skandālos, kad tie izraisīti alkohola reibumā, tagad ir atskurbtuves pakalpojumi, kur konflikta izraisītājs izguļ reibumu, un mājās atgriežas jau skaidrā prātā.
Daudzos gadījumos līdz arī tas.
Galvenais: nesamierināties, neciest,
neklusēt, bet meklēt palīdzību.
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Informācija dzīvnieku īpašniekam un turētājam!
„Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē”
ar atskaites datumu 01.01.2016.
jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.
Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.
Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā
pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi
pusgadā līdz 31. janvārim un no 1. jūlija līdz 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.
Visērtāk Pārskatuun Kopsavilkumuir ievadīt elektroniski
LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu
ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. Informācija
šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/
par_liguma_noslegsanu/
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas – http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/,
tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē.
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

Par dzīvnieku kustības reģistrēšanu
Atgādinām, ka, elektroniski reģistrējot dzīvnieku kustību
- pārvietošanu starp novietnēm vai īpašumtiesību maiņu
(Iziešana), - obligāti jāievada arī Ienākšana, tas ir, jāapstiprina dzīvnieku saņemšana novietnē vai ganāmpulkā. Pretējā
gadījumā dzīvnieku kustība nebūs pabeigta.
Datu ievade jāveic ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc notikuma.
Ievadot dzīvnieka pārvietošanu elektroniski, obligāti nepieciešams izdrukāt pārvietošanas deklarāciju un vienu eksemplāru iedot dzīvnieka pircējam.

Krotālijas jāpasūta savlaicīgi

LAD pieņems projektu iesniegumus
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Ludzas nodaļa informē, ka
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.
Plašāku informāciju par pasākuma nosacījumiem var saņemt SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
LUDZAS NODAĻĀ, Ludzā, Raiņa ielā 16a, 20. kab. vai,
sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultanti
Beāti NARNICKU (mob. tālrunis: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv).

Izveidots būvmateriālu izmaksu katalogs
LLKC Inženiertehniskā
nodaļa izstrādājusi būvmateriālu izmaksu katalogu,
kas pieejams elektroniskā
formātā www.llkc.lv.
Katalogs veidots ar mērķi,
lai strukturēti vienuviet būtu
pieejamas būvmateriālu vidējās cenas attiecīgi pa grupām
un interesenti varētu aprēķināt potenciālās iecerēto objektu būvniecības izmaksas.
Te vienkopus ātri var noskaidrot populārāko būvmateriālu vidējās cenas un saprast,
vai iespējamie ieguldījumi

būs pietiekami, lai īstenotu
būvniecības ieceri. Ir arī iespēja salīdzināt, kādas cenas
piedāvā konkrētas būvfirmas
un kādas tās ir vidēji Latvijā.
Tā kā būvmateriālu cenas
nemitīgi mainās, 2016. gada
februārī paredzēts tās atkal
aktualizēt un katalogu papildināt ar vairākām jaunām
būvmateriālu grupām. Pastāv
iecere nākotnē katalogu pārvērst arī par interneta rīku, lai
cilvēki varētu ievadīt datus
un saņemt aprēķinus automātiski.

SVARĪGI: Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas) apzīmēšanas datums ir diena, kad krotālijas tiek iestiprinātas dzīvnieka abās ausīs. To paredz
MK noteikumu Nr. 393 p.
42, 54 un 55. Septiņu dienu
laikā pēc notikuma (apzīmēšanas) īpašniekam vai
turētājam tas ir jāpaziņo Datu
centram, ievadot šo informāciju elektroniski vai iesniedzot papīra formā.
Lūdzam savlaicīgi –
2 mēnešus pirms atnešanas
– pasūtīt un saņemt izgatavotās krotālijas!
Ganāmpulki, kuri izmanto
LDC elektronisko ziņojumu
ievades sistēmu, identifikācijas līdzekļus var pasūtīt LDC

mājas lapas autorizētajā sadaļā.
Informējam, ka ir iespēja
izvēlēties pasūtījumu piegādi
ar kurjeru "no durvīm līdz
durvīm", tas nozīmē, ka pasūtītās krotālijas saņemsiet
mājās. Piegāde ar kurjerpastu
notiek nākamajā darba dienā
pēc identifikācijas līdzekļu
izgatavošanas. Maksa sūtījumam Ciblas novada teritorijā
ir šāda:
pakas svars līdz 0,5 kg (līdz
20 kompl.) - 6.20 EUR.
Identifikācijas līdzekļu
pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai
zvaniet darba dienās:
tel. 67095064,
mob. 26352914 (LMT)
mob. 28891636 (TELE2)

No 2016. gada 1. janvāra, veicot maksājumu LDC
kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs.
Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var saņemt e-pastā vai
pa pastu.
Informējam, ka veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu
elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā.
Informē Marina BARKĀNE, lauku attīstības speciāliste
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Noslēdzas humanitārās palīdzības projekts Ukrainai
LPS Valde 2015. gada 1. decembrī iepazinās ar humanitārās palīdzības Ukrainai projekta virzību, kas tuvojas noslēgumam. Par Latvijas pašvaldību pārskaitītajiem līdzekļiem,
kurus saskaņā ar LPS parakstīto vienošanos administrē Latvijas Sarkanais Krusts, iepirkti trīs mākslīgās elpināšanas aparāti un cita medicīnas aparatūra kopumā 24 950 eiro vērtībā.
Ukrainas Sarkanais Krusts par saziedotajiem līdzekļiem
iegādājies arī gaisa sterilizatoru 800 eiro vērtībā, kā arī Latvijas uzņēmumā “Grindeks” ražotos medikamentus 10 984 eiro
vērtībā. Vēl 1500 eiro izmaksās iegādāto preču transportēšana uz Ukrainas Čerņigovas apgabalu.
Decembra laikā humanitārās palīdzības kravu nogādās Ukrainā, bet pirms tam jāsaņem nepieciešamie saskaņojumi, lai
sūtījumu noformētu kā humanitāro palīdzību un par to nebūtu
jāmaksā nodokļi.
Kopumā LPS un LSK palīdzības projektā iesaistījās 63
pašvaldības. Starp tām – arī Ciblas novada pašvaldība, kas ar
2015. gada 29. jūnija domes sēdes lēmumu palīdzības projektam no rezerves fonda piešķīra 500 eiro.
2015. gada 12. maijā LPS saņēma Ukrainas Reģionālo un
vietējo pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt Čerņigovas
kara hospitālim ar materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Palīdzības projekta īstenošanai LPS noslēdza līgumu ar
Latvijas Sarkano Krustu, lai ērtāk un efektīvāk koordinētu
palīdzības sniegšanu, ņemot vērā organizācijas lielo pieredzi
un starptautiskos kontaktus.
Ziņa no LPS infolapas nr.45 (2015.g.)

MALNAVAS KOLEDŽA
2016./2017. mācību gadā uzņems izglītojamos
projekta Jauniešu Garantijas programmās
Projekts līdzfinansēts Jaunatnes
Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros
IP “Banku zinības un finanses” kvalifikācija - finanšu darbinieks (uzņems decembrī un janvāra sākumā)- ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu
vecumam, mācību ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115 EUR
mēnesī). Mācības uzsāks 2016. gada 11. janvārī.
IP “Dārzkopība” kvalifikācija - dārzkopis (uzņems janvārīfebruārī) ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo
vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums
- 1 gads, stipendija 115 EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016.
gada 22. februārī.
Izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi
IP “Lauksaimniecība” kvalifikācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs (uzņems decembrī un janvāra sākumā) ar
vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz
29 gadu vecumam, mācību ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115
EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016. gada 11. janvārī.
Iestājoties jāiesniedz: izglītības dokuments, iesniegums,
3fotokartiņas, apliecinājums, medicīnas izziņa.
Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.
Mūsu adrese:
Kārsavas novads, Malnava, LV 5750
e- pasts: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv
kontakttelefons:.65733274, fakss 65733100
Višķi:25476051; 26585845
mājas lapa: www.malnava.lv

Nr.1 (88)
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Ja jums ir jautājumi par pieteikšanos valsts atbalstam,
lai saņemtu “Latvenergo” atlaides — griezieties Ciblas
novada pašvaldības Sociālajā dienestā (t. 65700870),
savu pagastu pārvaldēs vai
Valsts un pašvaldības vienotajā KAC (29613699)!

„Latvenergo” turpina sniegt atbalstu
norēķiniem par elektroenerģiju.
Atsevišķām kategorijām jāpiesakās elektrum.lv
No 1. janvāra AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt
elektroenerģiju par
zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem,
kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas
ietvaros 2016. gadā daudzbērnu ģimenes (ģimenes,
kurās aug 3 un vairāk bērni,
arī - līdz 24 gadu vecumam,
ja bērni mācās) katru mēnesi
par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs
norēķināties par subsidētu
cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par
pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Savukārt maznodrošinātas
un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā
arī ģimenes, kuru aprūpē ir
bērns invalīds, katru mēnesi
var saņemt atbalstu pirmajām
100 patērētajām kilovatstundām.
Tieši tāpat kā 2015. gadā,
arī 2016. gadā maznodrošinātām un trūcīgām personām
atbalstu AS „Latvenergo”
piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ
šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns
invalīds, kā arī 1. grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015. gadā, tirgotājs
atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug
bērni līdz 24 gadu vecumam

un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.
Vienlaikus ir iespējams
saņemt tikai vienu atbalsta
veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai
atbalstu, kas ir paredzēts
daudzbērnu ģimenēm, bet
nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām.
Svarīgi, ka valsts atbalstu
var
attiecināt uz jebkuru
Latvenergo līgumu. Atbalstu
var saņemt arī tad, ja atbalsta
saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā
vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju.
Šajā gadījumā klientam ir
jānorāda Latvenergo līguma
numurs, uz kuru atbalstu
nepieciešams attiecināt.
Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumā noteiktajām prasībām
organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības
pakalpojuma sniegšanu, kurā
izvēlēsies elektroenerģijas
tirgotāju, kas būs piedāvājis
sniegt aizsargātā lietotāja
tirdzniecība pakalpojumu ar
viszemāko valsts budžeta
līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā
lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais
aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs AS “Latvenergo”.
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh
- un attiecīgajā norēķinu
periodā spēkā esošais tarifs
par sistēmas pakalpojumiem,
OIK un PVN likme
Ilvija Līvmane,
AS “Latvenergo” Komunikācijas projektu vadītāja
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Jau piecus gadus Blontu kultūras dzīve
rit jaunajā Tautas namā
Blontu Tautas namam
jauna ēka tika uzbūvēta
2010. gadā. Tas pavēra
jaunas iespējas vietējiem
pašdarbības kolektīviem.
Visus 5 gadus Blontu TN
vada Jana PETROVA.
Viņa stāsta: – Pašlaik darbojas pieci stabili pašdarbības kolektīvi: folkloras
kopa „Ma-dara” (vad. Ināra
Sprudzāne), amatierteātris
„Adugs” un bērnu amatierteātris „Burbulīši” (vad. Anita Grahoļska), sieviešu deju kopa
„Kaprīzes” (vad. Dainis Jezupovs)
un sieviešu un meiteņu vokālie ansambļi „Lāses” un „Lāsītes” (vad.
Jana Petrova).
30. decembrī ar svinīgām runām,
koncertu un balli tika atzīmēta
Blontu Tautas nama jubileja. Svinībās domes izpilddirektore Ināra
Sprudzāne atzīmēja, ka Blontos
kultūras nams ir pastāvējis jau
pirms 48 gadiem, 2017. gadā varētu
svinēt tā 50 gadu jubileju. Tomēr ir
liels prieks, ka pašvaldībai ir izdevies uzbūvēt jaunu, modernu ēku
kultūras pasākumu rīkošanai. Un
prieks, ka nams nestāv tukšs, te rit
gan pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, te tiek svinēti novada mēroga
svētki, Tautas nama zālē tiek demonstrētas filmas, telpas tiek izīrētas dažādiem pasākumiem. Viens no

populārākajiem sarīkojumiem Blontu Tautas namā ir ikgadējā Ciblas
novada zemnieku un uzņēmēju balle.
Blontu TN kļūst arvien populārāks arī ārpus novada robežām. Par
to liecina apstāklis, ka pieaug ciemiņu skaits uz koncertiem un ballēm. Aizvadītajā decembrī Blontos
divus savus svētkus rīkoja arī Valsts
robežsardzes darbinieki. Zāle ir ļoti
plaša, tā spēj uzņemt 250 skatītājus.
Jana Petrova sapņo, ka kādreiz
Blontos atdzimtu tautas deju kolektīvs un ka visiem pašreizējiem kolektīviem izdotos sarūpēt labus skatuves tērpus.
– Saviem Blontu TN pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem Jana
novēl darba sparu, radošas idejas un
veiksmi, kā arī atbalstu no ģimenēm
un kolēģiem, protams – labu veselību! – novēl Jana Petrova.

Pilnīgāka informācija par dažādiem kultūras un sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Sākusies pieteikšanās apbalvojumam
"Laiks Ziedonim" 2016
6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”
izsludināja pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”.
Apbalvojums jau trešo gadu tiks pasniegts 5 nominācijās:
zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un literatūrā.
Pieteikšanās līdz 26.februārim.
Vairāk – www.laiksziedonim.lv

8. lappuse

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Ir apkopoti dati par demogrāfisko situāciju
novada pašvaldībā aizvadītajā gadā. Diemžēl joprojām mirstība pārsniedz dzimstību.
Ciblas novadā 2015. gadā piedzimuši 24 bērni,
kas ir par 2 mazāk nekā 2014. gadā. Miruši 47
iedzīvotāji, kas ir par 4 mazāk kā 2014. gadā.
***
2015. gada decembrī novadā reģistrētas trīs
jaundzimušas meitenes: Blontu pagastā Estere
(3. decembrī), Ciblas pagastā – Adrija (8. decembrī) un Adelīna (14. decembrī).
Decembrī reģistrēti 4 nāves gadījumi.
5. decembrī miris Pušmucovas pag. iedzīvotājs
Rūdolfs Timoškāns (dz. 1940.g.3.maijā);
6. decembrī – Līdumnieku pag. iedzīvotāja
Zenta Osipova (dz. 1954.g. 6.oktobrī);
8. decembrī – Ciblas pag. iedzīvotājs Jānis
Golubovskis (dz. 1945.g. 1.janvārī);
13. decembrī – Ciblas pag. iedzīvotājs Antons
Lapiņš (dz. 1953.g. 19.maijā).

Ciblas novada Sociālais dienests aicina!
* Aicinām novada iedzīvotājus, kam ir noteikta invaliditāte, informēt par to sociālos darbiniekus. Dienestam nav pieejama Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras datu bāze, kur būtu
redzami dati par personām, kam ir noteikta invaliditāte. Lai saņemtu dažādu pašvaldības Saistošajos noteikumos paredzēto sociālo palīdzību,
personām, kam uz to tiesības, pašām jāpiesakās.
* Aicinām ziedot lietotas mēbeles un sadzīves
tehniku (steidzami nepieciešamas dīvāns), ko
Sociālais dienests nodos grūtā dzīves situācijā
nonākušām personām. Tālrunis — 28786334.

Barikāžu dalībnieki aicināti pieteikties
bezmaksas atceres pasākumam –
koncertam “Bulvārī brīvība”!
Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju un 1991. gada barikāžu dalībnieku
biedrību organizē atceres pasākumu 1991. gadā
notikušajām barikādēm. Pasākums notiks
16. janvārī plkst. 15.00–19.30 Ķīpsalas hallē.
Atceres pasākumam aicināti pieteikties barikāžu
dalībnieki ar tuviniekiem.
Programmā — piemiņai veltīti video stāsti un
dzeja, ko ierunājuši Daugavpils teātra Jaunā dramatiskā teātra aktiera mākslas kursa studenti un
Latvijas Kultūras akadēmijas studenti.
Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc
lūgums pieteikties savlaicīgi, rakstot uz
e-pastu barikades@lka.edu.lv vai
zvanot pa tālruni 67213525.
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