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Informatīvie semināri par
sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām
Labklājības ministrija organizē reģionālos seminārus
par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta
saņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem uzņēmējiem. Semināri tiek organizēti sadarbībā ar AS “Attīstības
finanšu institūcija “Altum””.
Semināros aicināti piedalīties esošie un topošie ar sociālās uzņēmējdarbības
jomu saistītie uzņēmēji, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvji, kas vēlas padziļināt
izpratni par saimnieciskās darbības veidu, kas vērsts uz sociālu problēmu risināšanu, sniedzot ilglaicīgu labumu sabiedrībai.
Semināri notiks Kuldīgā, Cēsīs, Jelgavā, Rīgā.
1. februārī – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknes novada domes
1.stāvā, konferenču zālē (reģistrēšanās līdz 30. janvārim).
Reģistrācija semināriem vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/3598
vai rakstot e-pastā: Dace.Supule@lm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67021698.

Ciblas novadā suņu čipošanu veic vairāki veterinārārsti
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Izmaksas – ap 25 eiro
Aptaujājot dažus speciālistus, noskaidroju, ka maksa par suņu čipošanu un
reģistrācija, veterinārārstam ierodoties
klienta mājās, ir ap 25 eiro. Šajā summā
parasti ietilpst visi ar čipošanu un reģistrāciju saistīti izdevumi, bet ne potēšana
un suņa pases izgatavošana. Saprotams,
vajadzētu vienoties arī par ceļa izdevumiem (piemēram, ja veterinārārstam
jānobrauc liels attālums līdz viensētai,
kur mikroshēma ir jāimplantē tikai vienam sunītim).
Sazvanot veterinārārstu, var vienoties
par čipošanas laiku. Var gadīties, ka
mikroshēma jeb čips vēl jāpasūta, jo
veterinārārsti to iegādājas par saviem
līdzekļiem un neko lieku nepērk
(nepieciešamības gadījumā čips tiek
pasūtīts un piegādāts ar kurjerpastu).
Citāda situācija ir veterinārajās klīnikās. Mums tuvākā atrodas Ludzā: veterinārā
aptieka
–
klīnika
„LIOveta” (Ludzā, Tālavijas ielā 16), to
var sazvanīt pa tālruni 26016859 un
28370340. Klīnikas veterinārārste Olga
Maļavkina informē, ka suni var atvest uz
klīniku tās darba laikā, kur čipošana tiek
veikta arī bez iepriekšēja pieraksta (čipi
klīnikā ir pieejami). Maksa kopā ar reģistrāciju LDC – 17 eiro, bet ja vēl nepieciešama pase un obligātās potes, cena
ir augstāka (piemēram, LR derīga pase
maksā 1,50 €, tā saucamā „eiropase” – 5
€). Pēc O. Maļavkinas novērojumiem,
ļoti daudzi suņu īpašnieki jau līdz 1.
janvārim savus lolojumus ir sačipējuši.

Mikroshēmai noteikti jābūt
Citādi domā laukos praktizējoši veterinārārsti. Piemēram, Veneranda Krišāne
uzskata, ka vēl ļoti daudzi suņi lauku
sētās nav čipoti, bet to noteikti nāksies
darīt, jo to prasa normatīvie akti.
Viena lieta ir sodi, kas paredzēti. Otra
– turpmāk nebūs iespējams veikt suņa
vakcināciju, ja tas nav čipots.
Runājot par sodiem, tos ir tiesīgi uzlikt
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
darbinieki un arī pašvaldības pārstāvji.
PVD, kā zināms, regulāri veic pārbaudes
saimniecībās. Un gandrīz pirmais, kas
tiek prasīts – vai ir vakcinēti suņi un
kaķi, kas var pārnēsāt dažādas slimības.
Sodu apmērs noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107. pantā: par suņa nereģistrēšanu fiziskai personai ir no 7 līdz 210 eiro (atkārtoti 210
– 350 eiro), savukārt juridiskai personai
no 15 līdz 350 eiro (atkārtoti 350 – 700
eiro).
Mājdzīvniekam mikroshēma, kas ir
rīsa grauda lielumā, tiek implantēta kakla apvidus kreisajā pusē. Atsevišķos
gadījumos tā var arī neatrasties kakla
apvidus kreisajā pusē, jo pastāv atšķirības starp valstīm par mikroshēmas ievadīšanas vietu. Turklāt dzīvnieka dzīves
laikā mikroshēma var mainīt savu atrašanās vietu, kā arī pastāv anatomiskas
īpatnības, kuru dēļ mikroshēma neatrodas tai paredzētajā vietā.
Gadījumos kad suns, kuram ir mikroshēma un ir reģistrēts, noklīst un tiek
atrasts, patversmes darbinieks vai veterinārārsts var nolasīt mikroshēmu un atrast suņa saimnieku.

2. lappuse

Demogrāfija skaitļos
2017. gada 1. janvārī Ciblas novada
pašvaldībā bija 2855 iedzīvotāji:
Blontu pagastā – 432;
Ciblas pagastā – 784;
Pušmucovas pagastā – 573;
Līdumnieku pagastā – 305;
Zvirgzdenes pagastā – 761 iedzīvotājs.
2016. gada laikā Ciblas novadā
miruši 64 cilvēki (2015. gadā – 47);
piedzimuši 19 bērni (2015. gadā – 23).

Lūgums informēt par
aizdomīgām personām
Cienījamie Ciblas
novada iedzīvotāji!
Valsts robežsardze lūdz atbalstu
likumpārkāpumu
apkarošanas jomā.
Ja konstatējat, ka
pašvaldības teritorijā atrodas svešas
personas, personu grupas un transportlīdzekļi, kuru klātbūtne ir aizdomīga un
neatbilst ikdienas situācijai, lūdzam
informēt VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļu.
Diennakts kontakttālruņu numuri:
26318575 (mobilais tel.) un
65703938, 65703910 (Lattelecom).
E-pasts: krivandad@rs.gov.lv
Iepriekš pateicamies un ceram uz
Jūsu sapratni un turpmāku sadarbību.
VRS Krivandas
robežapsardzības nodaļa

Veido savas dzīves plānu ar
Jauniešu garantiju!
Ja esi 17 līdz 29 gadus vecs, izvēlies
kādu profesiju, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā!
Ar pamatskolas izglītību (9. kl.)
var apgūt šādas profesijas:
Autoatslēdznieks – mācības Zilupē
organizē Rēzeknes Tehnikums.
Dārzkopis – Malnavas koledžā.
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
– mācības Zilupē organizē RT
Mācību ilgums – 1 gads. Dokumenti
jāiesniedz līdz 17. februārim.
Tālrunis informācijai — 67854770.
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Atbalstīti Ciblas novada uzņēmēju un biedrību LEADER projekti
2016. gada maijā biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludināja LEADER
projektu iesniegumu konkursu pēc Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam noteikumiem. Interesi par šo iespēju izrādīja vairākas Ciblas novada
pašvaldības teritorijā darbojošās biedrības un arī uzņēmēji. Projektus vērtēja
„Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests (LAD).
Atbalstīti vairāki Ciblas novada uzņēmēju un biedrību LEADER projekti.
Par to informē Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
mam pieaugot darbinieku skaits varētu
Tiek vērtēts
tiks palielināts vēl par 2 līdz 4 darbinieLīdumnieku biedrības projekts
kiem. Projekta budžets – 33 179 eiro,
LEADER projektu konkursā vēl tiek
Atbalstīts zemnieku saimniecības ELFLA finansējums – 23 255,30 eiro,
vērtēts biedrības „Darba un kultūras
„Granti” (Ritvars Trons) projekts līdzfinansējums 9 923,70 eiro.
centrs Līdumnieki” (Igors Zabiļevskis)
„Kautuves būvniecība zemnieku saimprojekts „Amatnieku, mājražotāju un
niecībā „Granti””.
Rikšošanas sacensībām –
Zvirgzdenes pagasta Lucmuižā plānots
pašdarbnieku paraugdemonstrējumu,
zirglietu un ekipējuma iegāde apmācību zāles aprīkojuma iegāde pauzbūvēt un labiekārtot mājdzīvnieku
kautuvi, nodrošinot optimālākas produkAtbalstīts Rikšotāju braucēju kluba raugdemonstrējumu, apmācību, pasākucijas realizācijas iespējas ilgākā laika „Pegazs” (Sandra Soikāne) projekts mu nodrošināšanai un apkures sistēmas
periodā saimniecības konkurētspējas „Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu uzstādīšanai”.
veicināšanai. Kautuves būvniecību plā- rikšošanas sacensību dalībai”.
Ir lielas cerības, ka tas gūs atbalstu.
nots uzsākt 2017. gadā.
Projekta īstenošanas vieta: PušmucoProjekts tiks realizēts Līdumnieku
Kautuvē tika iegūta liellopu gaļa un uz vas pagasta Lielie Oši.
ciema „Kaktiņos” 2017. gadā. Projekta
vietas saimniecībā tiks uzsākta tās nogaMērķis – sekmēt rikšotāju zirgu rezul- kopsumma: 49 577,81 euro; ELFLA
tavināšana.
tātus sacensībās, saglabājot un pilnvei- finansējums – 43 455,64 eiro, līdzfinanRealizējot projektu, tiks radīta viena dojot tradīciju.
sējums 6 122,17 eiro. Pašvaldības dome
darbavieta algotam darbiniekam un saTiks iegādātas zirglietas un braucēju lēmusi par atbalstu šim projektam 2 200
glabāta darbavieta saimniecības īpašnie- ekipējums, kas nepieciešams dalībai
eiro apmērā.
kam.
zirgu rikšotāju sacensībās.
Projekta budžets – 100 tūkst. eiro, ELProjekta budžets – 9531,08 eiro, ELFLA finansējums – 70 tūkst. eiro, līdzfi- FLA finansējums – 8577,97 eiro, līdzfiAtbalstīti divi
nansējums 30 tūkst. eiro. Pašvaldības nansējums 953,11 eiro (tas tiks segts no
pašvaldības projekti
dome lēmusi par 5 000 eiro lielu līdzfi- pašvaldības budžeta).
Jau informējām, ka tika atbalstīti divi
nansējumu projekta īstenošanai.
projekti, ko izstrādājusi Ciblas novada
Folkloras kopai „Ilžeņa” –
pašvaldība, un šogad tie tiks īstenoti:
Plaudišos –
Pušmucovā tiks ierīkots bērnu rotaļu
jauni tērpi un instrumenti
tītaru pārstrādes ražotne
laukums (kopējās izmaksas – 14,8 tūkAtbalstīts biedrības „Ilžeņa” (Dzintra
stoši eiro) un deviņiem novada amatierAtbalstīts SIA „BIO FARM” (Jānis Toporkova) projekts „Tautas tērpu un
mākslas kolektīviem tiks darināti skatuEriņš) projekts „Tītaru gaļas pārstrāde”. mūzikas instrumentu iegāde folkloras
ves tērpi (kopējās izmaksas – 38,4 tūkBlontu pagasta Plaudišos uzņēmums kopas „Ilžeņa” dalībniekiem”.
stoši eiro).
„BIO FARM” veidos jaunu lauksaimProjekta īstenošanas vieta: Ciblas viLEADER projekti saņems programniecības produktu pārstrādes uzņēmumu dusskola.
mas
finansiālu atbalstu, vienīgi 10% no
– bioloģisko tītaru kautuvi un tītaru gaLīdz šī gada 31. oktobrim tiks iegādāti
izmaksām būs jāsedz no pašvaldības
ļas pārstrādes cehu. Tajā plānots izman- mūzikas instrumenti un etnogrāfiskie
tot vietējos resursus. Paredzēts, ka pro- tautas tērpi folkloras kopai „Ilžeņa”.
budžeta.
dukcija tiks realizēta tieši patērētājam.
Plašāku informāciju par šiem pašvaldīProjekta budžets – 13 943,10 eiro,
Galvenās aktivitātes: kautuves un tās ELFLA finansējums – 12 548,79 eiro,
bas izstrādātajiem projektiem publicēaprīkojuma iegāde, vakuuma fasētāja un līdzfinansējums 1394,31 eiro (tas tiks
jām „Ciblas Novada Ziņās” 2016. gada
kūpinātavas iegāde. Plānots, ka sākumā segts no pašvaldības budžeta).
30. novembrī (nr.20).
ražotnē tiks nodarbināti 2 cilvēki, apjo-

Lucmuižā –
mājdzīvnieku kautuve
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Uzņēmēji un zemnieki interesējas par Latgales SEZ iespējām
19. janvārī Ciblas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Blontos notika informatīvas seminārs par
Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) iespējām. Uz to pašvaldība aicināja vietējos uzņēmējus.
Interesi izrādīja 14 Ciblas novada zemnieku saimniecību un SIA īpašnieki.
Informāciju par Latgales SEZ iespējām sniedza Vladislavs
STANKEVIČS, Latgales SEZ pārstāvis. Saruna izvērtās dzīva un daudzpusīga. Radās jautājumi, ko uzņēmēji individuāli
pārrunās ar Latgales uzņēmējdarbības centra speciālistiem.
Galvenā vēsts par Latgales SEZ – īsās tēzēs:
 Nav noteiktas teritorijas. Reģiona uzņēmēji paši noteiks, kur būs Latgales SEZ teritorija, piesakoties Latgales
SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanai (pārņemta
kādas Krakovas apgabalā izveidotas SEZ pieredze).
 Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss var tikt piešķirts gan pastāvošajiem, gan jauniem uzņēmumiem,
kas līdz 2035. gadam plāno veikt materiālās un nemateriālās investīcijas (investējot jābūt plānam, ka būs peļņa).
 Nav noteikts minimālais investīciju apjoms, pretendējot uz Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu (liels pluss!
Piemēram, Lietuvas SEZ – 1 miljons eiro).
 Nav jāmaksā biedra nauda vai tamlīdzīgi maksājumi,
iegūstot Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu.
 Tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti
veiktajiem ieguldījumiem: 35 % – liela kapitālsabiedrība;
45 % – vidēja kapitālsabiedrība; 55 % – kapitālsabiedrība
atbilst kategorijai – maza vai mikro kapitālsabiedrība
(mazāk par 50 darba vietām, mazāk par 10 milj. eiro apgrozījums gadā). Noteiktā atbalsta procenta piemērošana
tiek izmantota UIeN atvieglojumiem un NĪN atlaižu kopsummai.
 Valsts piedāvātie nodokļu atvieglojumi – atlaide līdz
80% Uzņēmumu ienākumu nodoklim un Nekustamā īpašuma nodoklim.
 Ir noteiktas nozares, kuras nevar pretendēt uz atbalstu, t.sk. lauksaimniecības produktu primārā ražošana
(informācija publicēta Latvijas investīciju un attīstība
aģentūra mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/
noderiga-informacija/lauksaimniecibas-produktu-primara
-razosana Lauksaimniecības produktu saraksts – primārā
ražošana un apstrāde), arī akvakultūras, enerģētikas, tērauda ražošanas u.c. nozares.
 Piešķirot statusu, tiek ņemti vērā vairāki kritēriji:
teritorijā jābūt atļautai komercdarbībai (jāskata pašvaldības teritorijas plānojums); investīciju rezultātā jāizmanto
vietējie resursi vai jārada darba vietas; jābūt pozitīvai
nodokļu nomaksas dinamikai ilgākā periodā (5 – 10 – 20
gadi) u.c..
 Maksimāli vienkārši dokumenti, lai pieteiktos, izklāstītu biznesa ideju un sniegtu pārskatu.
 Statusu var anulēt konkrētai teritorijai, ja noteiktā
termiņā nav veiktas zināmas darbības (teritorija nav piemērota komercdarbības uzsākšanai, nav ekonomiskās
atdeves, ja gada laikā nav noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā, u.tml.).

V. Stankevičs sarunā Blontos uzsvēra, ka ir saprotams –
uzņēmējdarbība ir riskanta lieta un prognozes var mainīties,
apgrozījums var kristies u.tml., tomēr uzņēmējiem ir vērts
pārdomāt sniegto iespēju veidot Latgales SEZ statusa kapitālsabiedrību vai pacīnīties par šo statusu pieredzējušam uzņēmumam.
Viens no jautājumiem, kas izskanēja, tiekoties ar uzņēmējiem Ciblas novada pašvaldībā, skāra kādu tikko atbalstītu
LEADER projektu. Vai uzņēmējs var pretendēt arī uz Latgales SEZ kapitālsabiedrībai pienākošos atbalstu, realizējot šo
LEADER projektu? Likums paredz: ja kapitālsabiedrība papildus SEZ likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno
saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām
pašām izmaksām, tad saņemtais atbalsts komulējas un tiek
koriģēts maksimālais atbalsta apjoms. Tātad, ja uzņēmums
saņemt no LAD atbalstu konkrētajam LEADER projektam,
tas nevar pretendēt uz maksimālu atbalstu kā SEZ kapitālsabiedrība, būs jāatrēķina no LAD saņemtā summa.
Tikšanās reizē uzņēmēji noskaidroja arī, ka NĪN atlaide var
tikt piemērota tikai īpašumā esošai zemei (zemesgrāmatā
ierakstītai) vai zemes vienībai, kas tiek nomāta no pašvaldības.
Bez tam uzņēmēji tika mudināti būt elastīgākiem, plānojot
biznesu nākotnē, un arī piesaistīt sadarbībai partnerus ar iespējām, ko paver Latgales SEZ (atbalsts pieejams uzņēmumam ar vairākām ražotnēm, kas darbojas Latgalē).
Latgales SEZ pārstāvis V. Stankevičs aicināja uzņēmējus
konsultēties par iespējām iegūt atbalstu Latgales uzņēmējdarbība atbalsta centrā: – Sarunu ceļā risināsim problēmas un
meklēsim variantus attīstībai!
Uz sadarbību aicināja arī Latgales UAC konsultants Valdis
Mitenbergs, kurš strādā Rēzeknē un piektdienās ir sastopams
Ludzas novada domē.

Informācija par Latgales SEZ jāmeklē šādos avotos:
Latgales SEZ pārvalde
Tālr. 26511047, e-pasts: lsez@latgale.lv,
Latgales reģionālais portāls www.latgale.lv
sadaļa „Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ)”.
Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Komercdarbības konsultants Valdis Mitenbergs. T: 29277541.
e-pasts: valdis.mitenbergs@latgale.lv
Rēzeknes Biznesa inkubators
Baznīcas iela 19, Rēzekne. Tālr. 62401095.
BI vadītāja Skaidrīte Baltace (skaidrite.baltace@liaa.gov.lv )
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Veiktas izmaiņas
Ciblas novada sporta
kompleksa (Felicianovā)
nodarbību sarakstā:
No trešdienas uz otrdienas
vakaru pārcelts nodarbības
„Ģimenes sporto”, uz ko
aicinātas ģimenes ar bērniem.
– Sākot ar 31. janvāri,
tiksimies otrdienās plkst.
18.00! – aicina sporta organizatore Ineta Miklucāne.

Informācija par
mācību priekšmetu olimpiādēs
gūtajiem rezultātiem
Jaunais mācību semestris skolās
sācies ar olimpiādēm, kas notiek
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības ietvaros. Visās
mācību priekšmetu olimpiādēs sekmīgi piedalās arī Ciblas vispārizglītojošo skolu audzēkņi.
13. janvārī notika vēstures olimpiāde 9. klašu un 12. klašu audzēkņiem. Tajā piedalījās mazs skolēnu
skaits: 9.klašu grupā 9 jaunieši no Kārsavas un Ludzas novada skolām, 12.
klašu grupā – tikai 3 jaunieši.
No mūsu novada skolām vēstures
olimpiādē piedalījās tikai Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis Raivis
KOZLOVSKIS, kura sniegtās zināšanas atbilda 3. vietas prasībām. Pedagoģe – Zoja Dembovska.
16. janvārī notika Latviešu valodas
un literatūras 11.-12. klašu olimpiāde, kurā piedalījās 9 skolēni no 11.
klasēm un 5 no 12. klasēm.
Ciblas vidusskolas pedagoģe Ināra
Kuzņecova olimpiādei bija sagatavojusi
divus 11.klases audzēkņus, kuri uzrādīja labus rezultātus: Arvis ŠMATS – 2.
vieta, Sigita LAVRINOVIČA – 3. vieta.
17. janvārī notika informātikas
olimpiāde 11. klašu skolēniem (2.
posms).
Tajā piedalījās 14 skolēni, tajā skaitā
3 Ciblas vidusskolas pedagoģes Sarmītes Leščinskas audzēkņi. 2. vietai atbilstošu rezultātu sasniedza Linards
SADOVSKIS.
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Pašvaldību vēlēšanas 2017
Deputātu kandidātam jābūt Latvijas
2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes vai ES pilsonim, jābūt reģistrētam Latviun novada domes vēlēšanas, kurās būs jas Vēlētāju reģistrā un vēlēšanu dienā
jāievēl deviņu republikas pilsētu un jābūt vismaz 18 gadus vecam.
110 novadu domju deputāti.
Vēlētāju reģistrs
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēša- lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs
nās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs
gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalī- vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dietos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 nas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).
Līdz 25. dienai pirms vēlēšanu dienas
dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrēsākotnēji
piešķirto iecirkni varēs mainīt,
tiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
izvēloties
jebkuru citu iecirkni attiecīgās
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības
pašvaldības
teritorijā vai pašvaldībā, kur
vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu
vēlētājam
pieder
nekustamais īpašums.
reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms

Balsošanas kārtība
vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viIecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšaņiem pieder likumā noteiktā kārtībā renu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00.
ģistrēts nekustamais īpašums.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stunKandidātu sarakstu iesniegšana das dienā iespējams nobalsot iepriekš.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegša- Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nena 2017. gada pašvaldību vēlēšanām var nokļūt iecirknī, sākot no piektās dienotiks no 14. līdz 24. aprīlim. Kandidātu nas pirms vēlēšanām, var pieteikt balsosaraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas šanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atrabet jāsagatavo, izmantojot Centrālās dīsies sava iecirkņa teritorijā.
vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, neKandidēt iespējams tās republikas pil- pieciešama pase vai personas apliecība.
sētas domes vai novada domes vēlēšaPriekšvēlēšanu aģitācija
nās, kuras administratīvajā teritorijā
Priekšvēlēšanu
aģitācijas kārtība nosaraksta iesniegšanas dienā:
teikta
Priekšvēlēšanu
aģitācijas likumā.
1) kandidātam ir bijusi reģistrēta dzīPriekšvēlēšanu
aģitācijas
periods ir laika
vesvieta bez pārtraukuma vismaz pēdēposms
no
120.
dienas
līdz
vēlēšanu diejos 10 mēnešus;
nai.
2017.
gada
pašvaldību
vēlēšanās
2) kandidāts ir nostrādājis kā darba
ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies
likumam "Par valsts sociālo apdrošinā- 4. februārī un ilgs līdz 3. jūnijam.
Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšašanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus;
nām
Latvijā ir spēkā pilnīgs aģitācijas
3) kandidātam pieder likumā noteiktajā
aizliegums.
Savukārt 30 dienas pirms
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
vēlēšanām
ir
aizliegta priekšvēlēšanu
Katrs vēlētājs drīkst kandidēt tikai
aģitācija
televīzijā.
vienas pašvaldības domes vēlēšanās.

Vēlēšanu kalendārs februārim
3. februāris
- apstiprināts vēlēšanu iecirkņu saraksts
pašvaldībām, Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) iesniedz to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP);
- PMLP elektroniski apkopo un izsniedz
pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par
pašvaldībai piekritīgajās adresēs reģistrēto
vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās
reģistrēto iecirkni.
4. februāris - sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods.
24. februāris - pašvaldības atjaunina informāciju par vēlēšanu iecirkņiem
piekritīgajām adresēm un iesniedz šīs ziņas PMLP.

Plašāka informācija www.cvk.lv
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Blontu bibliotēkā – izcilā keramiķa Šmulāna jubilejai veltīta izstāde
No 20. janvāra līdz 28. februārim
Blontu bibliotēkā skatāma Antona
Šmulāna 90 gadu jubilejai veltīta foto
un literatūras izstāde. Izstādē ir skatāmi arī divi A. Šmulāna darbi.
Antons Šmulāns dzimis 1927. gada 21.
janvārī un radoši darbojies Ludzas apriņķa Mērdzenes (Blontu) pagasta Kucovkā. Pirmās amata prasmes apguva pie
sava tēva Jāzepa Šmulāna. 1951. gadā
A. Šmulāns sācis patstāvīgās podnieka
gaitas. Darinājis saimniecības traukus,
svečturus, bet pasaules slavu meistaram
atnesa sīkplastika – pasaku negatīvo
varoņu – velnu atveidojums, iemiesojot,
personificējot tajos cilvēka vājības un
trūkumus. A. Šmulāns izgatavojis kādus
piecus tūkstošus velnu un nekad nav
atkārtojies. Tagad šie rakari izklīduši pa
daudziem Latvijas un citu valstu muzejiem, privātkolekcijām, pabijuši pat Vispasaules izstādē Monreālā, Kanādā.
1960. gadā par ieguldījumu Latgales
podniecības centra tradīciju saglabāšanā
un sasniegumiem keramikā piešķirts
Antonam Šmulānam piešķirts Tautas
daiļamata meistara nosaukums.

Par izcilo keramiķi
daudz rakstīts, 1971. gadā
uzņemta Rīgas kinostudijas
animācijas
filma
"Ragainais
māls" (scenārija autors V.
Ļūdēns, režisors A. Burovs, komponists P. Plakidis). Filmas varoņi - Latgales lietišķās mākslas
meistars Antons Šmulāns,
slavenais latviešu aktieris
Ēvalds Valters un viņa
keramikas velniņi. Filmā
pasaku epizodes mijas ar
dokumentāliem kadriem.
Filmu var aplūkot www.
filmas.lv
Tautas daiļamata meistara dzīves gājums aprāvās traģiski 1972. gada 15.
septembrī – meistars aizgāja no dzīves
45 gadu vecumā, pašā spēku briedumā.
Turpinot Latgales keramikas klasiskās
tradīcijas, tēva pēdās kādu laiku veiksmīgi gājusi meita Emīlija. Tēva iespaidā arī bija pievērsusies sīkplastikai, taču
drīz vien to pārtrauca. Ar Emīliju arī

noslēdzas Kucovkas keramiķu dzimtas
loks.
Paldies meitai Emīlijai Šmulanovai par
vēsturiskiem foto, kurā redzams pats
mākslinieks, arī filmas „Ragainais māls”
darbība.
Aicinām apmeklēt Blontu pagasta bibliotēku un aplūkot šo izstādi!
Inta VONOGA,
bibliotēkas vadītāja

„Vinnijs Pūks un viņa draugi” – izstāde Ciblas bibliotēkā
18. janvārī iemīļotās bērnu grāmatas “Vinnijs Pūks un
viņa draugi” autoram, angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam (1882-1956) aprit 135.
Vinnijs Pūks ir viens no pazīstamākajiem 20. gadsimta bērnu literatūras varoņiem. Grāmatas par viņu un viņa draugu
piedzīvojumiem tulkotas teju visu pasaules tautu valodās.
Grāmatas par lācīti Pūku A. A. Milns rakstīja savam dēlam
Kristoferam Robinam, iekļaujot puisēnu grāmatās kā vienu no
galvenajiem personāžiem. Savu vārdu Vinnijs Pūks ieguva no
Kristofera Robina plīšu rotaļu lācēna. Savukārt tas dabūja
vārdu no Londonas zooparkā mītošās Amerikas melnās lācenes Vinipegas, saīsināti – Vinnijas. Bet vārdiņš Pūks (Pū) tika
aizgūts no gulbja, kas piederēja kādam Milna paziņam.
Pūks ir pazīstamākais un iemīļotākais lācis pasaules literatūrā un viena no spožākajām zvaigznēm pasaules kinematogrāfā. Par Vinniju Pūku un draugiem radītas dažādas animācijas
filmas, video un datorspēles, tāpat galda spēles, puzles un,
protams, mīkstās rotaļlietas.

Ciblas bibliotēkā no 16. līdz 30. janvārim ir skatāma Vinnija Pūka un viņa draugu mīksto rotaļlietu,
kā arī citu atribūtu izstāde.
Paldies par atsaucību: Intai Augustovai, Ilonai Bulavskai,
Tamārai Ļagušņikai, Inetai Miklucānei, Renātei Mikaskinai,
Evijai Karaševskai, Lilitai Šendo, Dzintrai Toporkovai, Elzai
Abramānei, Maijai Manukinai, Lienei Siņicai, Ritai Kozlovskai.
Pie izstādes piederas arī slavenie Vinnija Pūka citāti jeb

domugraudi par dzīvi, draudzību, mīlestību, laiku, draugiem,
rūpēm, iniciatīvu, kopā būšanu u.c.
Arī izstādes nosaukums ir Vinnija Pūka pārdomas par sevi:
„Tas, kas padara mani atšķirīgu no citiem, ir tas, kas padara
mani par mani.”
Fotogrāfijā: Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vecākās
grupiņas bērni 19. janvārī bibliotēkā apmeklēja tematisko rīta
stundu par Vinniju Pūku. Bērni iepazinās ar izstādi, parunāja
par Vinniju Pūku un noskatījās multfilmu.
Rita TRUKŠĀNE,
Ciblas bibliotēkas vadītāja
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Felicianovā svinējām
Pasaules Sniega dienu!
Svētdien, 15. janvārī,
Ciblas novada sporta
kompleksā Felicianovā
norisinājās Pasaules
Sniega dienai veltīts
pasākums “Ziemas
prieki visai ģimenei”.
Jau no pulksten 13.00 bija iespēja pie sporta halles iesaistīties dažādās rotaļās un sacensībās, vizināties zirgu vilktās
kamanās un motorkamanās. Bija viktorīna erudītiem un apbalvošana. Tradicionāli – arī neliels mielasts, šoreiz zupa.
Šis ir jau tradicionāls pasākums, ko kopīgi ar pašvaldības
sporta organizatori Inetu Miklucāni rīkoja Līdumnieku bibliotekāre Irēna Pavlova un kultūras un tūrisma speciālists Ēriks
Pavlovs.
Pērn Sniega diena Felicianovā pulcēja ap 70 dažādu vecumu
cilvēkus, daudz bija ģimeņu ar mazākiem bērniem. Šogad
dalībnieku skaits vēl audzis – ap 90 ziemas prieku cienītāji no
visiem Ciblas novada pagastiem un arī Ludzas.
Ineta Miklucāne pauž neviltotu prieku par to, ka pasākumu
izdevās veiksmīgi noorganizēt un ka tik atsaucīgi bijuši svētku dalībnieki. Felicianovieši sarūpējuši arī nelielu pārsteigumu – uz Sniega dienu ieradās rūķi, kas ienesa papildus jautrību.

Paldies visiem, kas palīdzēja!
Ineta Miklucāne sirsnīgi pateicas visiem, kuri piedalījās
svētku organizēšanā: – Paldies Irēnai Pavlovai un Ērikam
Pavlovam, kuri palīdzēja pasākumu organizēt! Paldies tiem,
kas svētku dalībniekus izvizināja: Sandrai Soikānei (vizināja
zirgu kamanās), Aleksejam Ivanovam (ar sniega motociklu)
un Andrim Miklucānam (ar kvadraciklu)! Liels paldies Rūķiem, kuru lomā iejutās Silvija Donska, Dita Miklucāne, Lilita Šendo, Laura Šendo, Andrejs Šendo, Ļena Brencēne, Emīlija Ivanenko, Igors Kuzņecovs! Par gardo zupu paldies Evijai
Karaševskai! Paldies arī tiem, kas palīdzēja zupu sadalīt, un
tie ir: Antoņina Hindogina ar rūķiem, Antonija Beitāne un
Elza Sandalāne. Bet atveda zupu uz sporta halli Miervaldis
Trukšāns – paldies!
Paldies arī Ciblas vidusskolai, kas izlīdzēja ar ziemas sporta
veidu inventāru.

Svinam 5 gadu jubileju!
Sporta komplekss Ciblas novadā tika uzbūvēts pirms dažiem gadiem, tā ir moderna un labiekārtota ēka, kurā ir plaša
zāle (to atzinīgi novērtējuši komandu sporta veidu cienītāji),
ir trenažieru zāle, un galvenais – ir labas tradīcijas.
Šomēnes tiek svinēta sporta kompleksa 5 gadu jubileja. Visu šo laiku kompleksu vada Ineta Miklucāne. Viņa ar saviem
palīgiem ir iedibinājusi labas tradīcijas.
Atzīmējot halles jubileju, janvārī te notiks vairāki sportiski
pasākumi: 23. janvārī būs tautasbumbas sacensības 1. – 5.
klašu skolēniem, 29. janvārī nūjošanas pārgājienā pa Ciblu
dosies Ziemas Rūķi, 30. janvāris būs veltīts handbolam.
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28. janvārī Pušmucovas Tautas namā – pasākums “Teātrim Pušmucovā 25”
Programmā:
plkst. 18.00 – Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš izrādē “Mīlestības vēstules”,
plkst. 20.00 – atmiņu brīži ar bijušajiem teātra pulciņa dalībniekiem,
plkst. 22.00 – balle ar Juri Ostrovski un “Dvinskas muzikantiem”.
Biļešu cenas – no 3 līdz 5 eiro.
Biļetes iespējams pieteikt pa tālruni 26199502 un 26120900.

Novada kultūras un sporta pasākumi 2017. gadā
(Plāns var tikt papildināts, var mainīties datumi. Sekojiet informācijai!)
Datums

Pasākums

Vieta

15. janvāris

Sniega diena

Pie sporta kompleksa Felicianovā

18. marts

Ciblas novada uzņēmēju/zemnieku balle

Pušmucovas TN

7. aprīlis

Starptautiskā veselības diena

Sporta komplekss Felicianovā

29. aprīlis

Bērnu talantu svētki

Ciblas TN

4. maijs

Baltā galdauta svētki

Ciblas TN

20. maijs

Dziedošo ģimeņu svētki

Līdumnieku estrāde

1. jūnijs

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Sporta komplekss Felicianovā

7. - 9. jūlijs

Ciblas novada svētki

Novads

15. jūlijs

Starpnovadu folkloras svētki GORŪZA

Zvirgzdenes estrāde

23. jūlijs

Bērnības svētki Blontu, Ciblas, Līdumnieku un
Zvirgzdenes pagastu bērniem
Bērnības svētki Pušmucovas pagasta bērniem

Blontu TN

Ciblas TN

19. augusts

Pilngadības svētki Blontu, Ciblas un Līdumnieku
pagastu jauniešiem
Pilngadības svētki Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu jauniešiem
Bērtuļa diena

19. augusts

Styprūs skriejīņs

Ciblas peintbola laukuns

10. septembrī

Tēvu diena

Sporta komplekss Felicianovā

30. septembris

Starptautiskais tautas muzikantu saiets

Pušmucovas TN

7. oktobris

Pasākums novada vecākajai paaudzei

Ciblas TN

14. oktobris

Novada pašdarbnieku balle, sezonu uzsākot

Pušmucovas TN

4. novembris

Starpnovadu skeču parāde

Blontu TN

17. novembris

Pušmucovas TN

25. novembris

LR proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgs
pasākums
Ģimeņu vakars

30. decembris

Gada noslēguma pasākums

Blontu TN

30. jūlijs
5. augusts
19. augusts

Pušmucovas TN

Zvirgzdenes estrāde
Līdumnieku estrāde

Ciblas TN

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas 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.

