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Sestdien, 11. februārī, Malnavas muižā pulcējās četru novadu: Baltinavas,
Ciblas, Kārsavas un Ludzas folkloras
kopas un etnogrāfiskie ansambļi, lai
piedalītos Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2018‖ skatē.
Tika vērtēts to mākslinieciskais līmenis
dalībai festivālā „Baltica”, kas notiks
2018. gada 16. – 21. jūnijā. Tā tēma būs
“Jāņi. Ziedēšana”, un festivāls noslēgsies
ar Vasaras saulgriežu svinēšanu visos Latvijas novados un Rīgā.
No Ciblas novada skatē piedalījās četri
kolektīvi: Pušmucovas TN etnogrāfiskais
ansamblis „Olūti” (Fotoattēlā), Blontu

TN folkloras
kopa „Madara” ,
Ciblas TN folkloras kopa
„Ilža”, Zvirgzdenes TN folkloras kopa
„Saime”.
Skatē dalībniekiem bija jāuzstājas ar priekšnesumu, kurš ir
balstīts uz konkrētu lokālo tradīciju. To vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra apstiprināta žūrija piecu ekspertu sastāvā.
Festivālā “Baltica 2018” būs iespēja
piedalīties tiem kolektīviem, kas saņems I
un II kategorijai atbilstošu vērtējumu (I
kat. – izcili, gandrīz izcili; II kat. – labi).
Kolektīviem, kas būs saņēmuši III kategorijas vērtējumu, var cerētu uz uzaicinājumu. Skates rezultāti var tikt izmantoti,
atlasot dalībniekus arī citiem Nacionālā
kultūras centra rīkotajiem pasākumiem.
Tos centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot
valsts mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāja darba samaksai. Skates rezultāti tiks publiskoti trīs darba dienu laikā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība aicina lasītājus
pieteikt bibliotekārus balvai
„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“.
Līdz 10. martam LNB Atbalsta
biedrība gaidīs vēstules un stāstus par
pagastu bibliotekāriem, kas ir
pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma
pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.
Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri –
viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Konkurss
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir īpaši Latvijas mazo gaismas piļu
darbiniekiem veltīts pasākums. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv vai
LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.
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Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi

2017. g. 14. februārī

2. lappuse

maksātājam vai tā pilnvarotai personai
līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai
viņa pilnvarotai personai pēc norādītās
adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir
nākamā taksācijas gada 15. februāris.
* Maksāšanas paziņojums par NĪN
ir administratīvs akts. Nosūtot šo paziņojumu pa pastu, to nav nepieciešams
noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu. Ja
nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav
paziņojis nodokļu administrācijai adresi,
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī iepriekš
minētajā termiņā nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas
paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa
aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas
gada 22. martā.
* Ja NĪN maksātājs (vai viņa pilnvarota persona, ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā taksācijas gada 15.
februārim nav saņēmusi maksāšanas
paziņojumu, tā pienākums ir mēneša
laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
* NĪN maksātājam – juridiskai personai – ir pienākums mēneša laikā no
NĪN maksāšanas pienākuma rašanās
brīža turpmākajai saziņai ar nodokļa
administrāciju paziņot pašvaldībai savu
elektroniskā pasta adresi.

nodokļa atvieglojumi un pēc to piemērošanas par taksācijas gadu aprēķinātais
kopējais nodoklis attiecīgajā pašvaldībā
ir mazāks par 7 eiro.
* Šī likuma izpratnē neapstrādāta
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir
visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk
nekā 30 procentu no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības attiecīgajā
zemes vienībā līdz kārtējā gada 1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecīApmēram 30% no visiem NĪN maksābas produktu ražošanai vai audzēšanai,
šanas paziņojumiem tiek izsūtīti elektroieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku
niski.
ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības
Informācija ir nosūtīta uz pagastu pārnolūkiem, vai minētā zemes platība nevaldēm un ir pieejama pagastu kasēs,
tiek uzturēta labā lauksaimniecības un
kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vievides stāvoklī. Ministru kabinets nosaka
notajā valsts un pašvaldības klientu appazīmes, pēc kurām atzīstams, ka zeme
kalpošanas centrā Blontos.
netiek uzturēta labā lauksaimniecības un
Arī šogad tiem, kas zemi nomā no
vides stāvoklī.
pašvaldības, būs divi rēķini: viens par
Nekustamā īpašuma nodokli, otrs – par * Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa
sloga pieaugumu, zemes vienībām (to
zemes nomas maksu.
Ja konstatējat kādas neatbilstības daļām), kuras atrodas administratīvajās
savos rēķinos vai rodas jautājumi, teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība
droši jautājiet saviem pagastu pārvalžu pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no
kasieriem, kas risinās problēmas uz vie- noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no
tas vai sazināsies ar kolēģiem. Bez tam lietošanas mērķu grupas "Lauksaimjautājumus par NĪN un nomas maksāju- niecības zeme", "Mežsaimniecības zeme
miem var uzdot domes Attīstības noda- un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
ļas vadītājai Mārītei Romanovskai, kas kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu
pašvaldībā administrē šo nodokli.
zeme", NĪN līdz 2025. taksācijas gadam
Informācija par NĪN
Atgādinām likuma „Par nekustamā aprēķina no speciālās vērtības, ko nosapieejama internetā
ka īpaši nodokļa aprēķinam. Taču nomas
īpašuma nodokli” pantus:
NĪN maksāšanas paziņojumam lielāmaksa tiek rēķināta no pilnās kadastrālās
* Minimālais NĪN maksājums katkoties ir informatīvs raksturs, jo ikviens
vērtības!
ram nodokļa maksātājam katrā pašvaldīsavus nodokļus var apskatīt, izmantojot
bā ir 7 eiro. Arī gadījumos, kad nodokļa * Pašvaldības par NĪN apmēru kār- www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā
tējam
taksācijas
gadam
paziņo
nodokļa
maksātāja NĪN objektiem ir piemēroti
īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, kur
var redzēt nodokli un apmaksāt. Uzzināt
NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku saZemes nomas rēķinā var būt atgādinājums
vās internetbankās.
Maksājot nodokli caur internetbanku,
par nomas līguma termiņa beigām
vienmēr norādiet zemes īpašuma vai
zemes/ēkas konta numuru vai īpašnieku.
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska
It īpaši svarīgi tas ir, ja maksājat kāda
informē, ka ir sagatavoti un tiek izsūtīt rēķini gandrīz visām personām, kas
cita īpašnieka vietā. Šie dati jānorāda, lai
no pašvaldības iznomājušas zemes vienības.
samaksāto naudu varētu iereģistrēt paM. Romanovska vērš nomnieku uzmanību uz jaunu informāciju, kas var
reizā konta apmaksai.
būt ietverta rēķinā:
Ir situācijas, kad maksā viena persona,
– Nomas rēķinā var būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet arī sniegts atgādinenorādot nekādus datus, par ko maksā,
nājums par nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies šajā gadā. Tādā gadījuun tas sarežģī nodokļa administrēšanu.
mā rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums – tas ir zemes vienības noDiemžēl daudziem zemes īpašniemas līguma beigu termiņš 2017. gadā.
kiem un nomniekiem ir nodokļa parāŠādu atgādinājumu ieviesām, lai nomniekam atgādinātu par nepieciešamību
di un nomas maksas parādi. Pašvaldīsavlaicīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšaba aicina laicīgi maksāt rēķinus!
nu. Aicinu rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma nebūs. Ja
nomnieks savlaicīgi neizmantos savas tiesības pagarināt līgumu, zemes vienību
Informē Mārīte ROMANOVSKA,
pašvaldība varēs piedāvāt nomā citām personām.
Attīstības nodaļas vadītāja

Ir sagatavoti
Ciblas novada
Nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) maksāšanas paziņojumi.
Ciblas novada
pašvaldībā ir
pāri par 3300 zemes īpašumu, kurām tiek rēķināts nodoklis.
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N o t i k u s i kā r t ē j ā d o me s s ē d e
26. janvārī notika Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti. Sēdē tika skatīti 17 jautājumi.
Pašvaldības mājas lapā internetā www.ciblasnovads.lv ir publicēts
domes sēdes protokols un audioieraksts. Šajā publikācijā Ciblas novada
pašvaldība informē par būtiskākajiem jautājumiem, kas skatīti sēdē.
Sēdes sākumā tika apstiprināta darba
kārtība. Deputāti vienbalsīgi nolēma
neiekļaut sēdes darba kārtībā punktu
„Par Ciblas novada Ezersalas internātpamatskolas direktora vietnieku, direktora
mēneša algas likmi no 2017. gada 1.
februāra” (skolas direktora iesniegums
saņemts dienu pirms sēdes – 25. janvārī,
kad jau bija notikusi deputātu komiteju
sēde). Par šo jautājumu deputāti lems
nākamajā sēdē.
Diviem deputātiem (Aivars Rikums un
Aleksejs Ivanovs) atturoties balsojumā,
sēdē tika nolemts apstiprināt Ciblas novada pašvaldības domes amatu sarakstu
un amatalgas 2017. gadam.
Vienbalsīgi tika apstiprinātas savstarpējo norēķinu izmaksas 2017. gadā par
Ciblas novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā
arī Ciblas novada pašvaldības autoceļu
programma 2017. gadam.

Zemes iznomāšanas jautājumi
Deputātam A. Rikumam atturoties
balsojumā, nolemts veikt izmaiņas pašvaldībai piekritīgas zemes nomas līguma
termiņā attiecībā uz daudzām zemes
vienībām Pušmucovas pagastā – nolemts
noslēgt nomas līgumus uz 10 gadiem ar
29 nomniekiem: vietējiem iedzīvotājiem
un kooperatīvo sabiedrību „Pušmucovas
zemnieks”. Iznomāto zemes vienību
platība – no 0,13 ha līdz 13,2 ha.
Domes sēdē skatīti divu privātpersonu
un
divu
zemnieku
saimniecību
iesniegumi par zemes piešķiršanu nomā.
Vienbalsīgi tika nolemts piešķirt P.R.
nomā rezerves zemes fonda zemes
vienību 1,8 ha platībā uz 5 gadiem.
Tāpat vienbalsīgi nolemts piešķirt z.s.
„Sniedziņi” nomā pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību 1,2 ha platībā uz 10
gadiem. Deputātam Ērikam Astičam
nepiedaloties
balsojumā,
nolemts
piešķirt z.s. „Surikova” nomā pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 1,64
ha platībā uz 10 gadiem.
Izskatot A.B. iesniegumu par 4 pašvaldībai piekritīgu zemes vienību piešķiršanu nomā, nolemts piešķirt nomā uz 10
gadiem zemes vienības 1,8 ha, 1 ha un

0,5 ha platībā. Diskusijas izvērsās par
kādu 1,9 ha lielu zemes gabalu, rezultātā
ar 3 balsīm pret (A. Rikums, A. Ivanovs
un Ē. Astičs) un 5 deputātiem atturoties
(J. Dombrovskis, S. Leščinska, I. Birska,
O. Maļavkina un A. Tihovskis) nolemts
atteikt piešķirt nomā šo zemes gabalu.
Risināti arī citi zemes nomas jautājumi. Balstoties uz personu iesniegumiem,
lauzts līgums par 0,03 ha liela zemes
gabala nomu; pagarināts līgums par rezerves zemes fonda zemes vienības 4,4
ha platībā nomu uz 5 gadiem; pārreģistrēta pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 2,9 ha platībā noma uz 10 gadiem.

Citi zemes jautājumi
* Izskatīta š.g. 11. janvāra Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstule, kurā Rēzeknes birojs informē, ka, izvērtējot Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas
telpiskos datus un arhīvā esošos dokumentus, konstatēts, ka nodaļas rīcībā nav
lēmuma par zemes lietošanas mērķi trim
zemes vienībām. Dome nolēma noteikt
tām zemes lietošanas mērķi – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
* Sēdē lemts par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants nosaka, ka viena no
pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas sabiedriskās
nozīmes objektu labiekārtošanu un uzturēšanu, tāpēc novada pašvaldības sabiedriskās nozīmes objekti ir ierakstāmi ze-

mesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Deputāti vienbalsīgi nolēma šādi sakārtot
divus īpašumus Zvirgzdenes pagastā. No
nekustamā īpašuma (NĪ) „Pagasts” atdalīta 3 ha liela vienība, tai piešķirts nosaukums „Zvirgzdenes estrāde”. No NĪ
„Sēru nams” atdalīta 1,5 ha liela vienība,
tai piešķirts nosaukums „Zvirgzdenes
saieta nams”. Abām atdalītajām zemes
vienībām piešķirts zemes lietošanas
mērķis 0908 – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve.
*
Izskatīti
divu
privātpersonu
iesniegumi ar lūgumu atdalīt no to
īpašumā
esošiem
nekustamajiem
īpašumiem zemes vienības un izveidot
kopumā divus jaunus nekustamos
īpašumus. Deputāti vienbalsīgi nolēma
dot atļauju šīm darbībām.

Dažādi jautājumi
* Dome nolēma veikt izmaiņas
Iepirkumu komisijas sastāvā, jo darbu
pašvaldībā atstājis viens no tās
locekļiem. Tika apstiprināta Iepirkumu
komisija šādā sastāvā: priekšsēdētāja
Skaidrīte Gaile; komisijas locekļi: Ilona
Cibuļska, Aina Borisovska, Andris
Miklucāns, Inese Birska.
* 2014. gadā atsavināšanai tika nodots
pašvaldības NĪ „Peonijas” – zemes vienība 2,16 ha un 3,74 ha platībā Pušmucovas pagastā. Šī gada 26. janvāra sēdē
tika nolemts noteikt šī īpašuma nosacīto
cenu – 9 667 eiro, kā arī slēgt pirkuma
līgumu ar I. Š. pēc samaksas.
* Dome nolēma atzīt par nepieciešamu
zemes ierīcības projekta izstrādi Ciblas
novada Līdumnieku pagasta nekustamā
īpašuma „Veckaktiņi” sadalei.
* Nolemts divas zemes vienības Pušmucovas pagastā iznomāt, rīkojot nomas
tiesību izsoli. To platība: 1,5 ha un 1,8
ha. Izveidota komisija izsoles procedūru
veikšanai šādā sastāvā: priekšsēdētāja
M. Romanovska,
komisijas locekles: M. Barkāne
un I. Soprāne.
Deputāti nolēma
informāciju par
izsoli
publicēt
pašvaldības mājas lapā internetā,
kā arī izvietot uz
pašvaldības un
pagasta pārvalžu
informācijas
stendiem.
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Var iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
līdz š.g. 1. aprīlim, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://
eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017. gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi
un ainavu elementiem lauku blokos. Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu: http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
- iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
- pievienot jaunus ainavas elementus;
- no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA
NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU.
LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM,
JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu
sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
Ciblas novada pašvaldības mājas lapā publicēta Rokasgrāmata lauku bloku/ainavas
elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot
EPS.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu:
eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67095000 vai 67027843.

4. lappuse

Informē PVD
Īpašnieks pats var reģistrēt savu
suni datubāzē
Lai samazinātu administratīvo slogu
mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un
paātrinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu
reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (LDC) vienotajā reģistrā, valdība
apstiprināja grozījumus dzīvnieku reģistrācijas kārtībā. Turpmāk dzīvnieka īpašnieks pats varēs reģistrēt ar mikroshēmu
apzīmētu suni LDC datubāzē, izmantojot
gan LDC, gan vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv
pieejamās e-pakalpojumu saskarnes.

Mainīta samaksa par mājas
dzīvnieka pases veidlapu
Pamatojoties uz veikto iepirkumu par
lolojumdzīvnieku pasu izgatavošanu un
piegādi, ir jānosaka faktiskajiem izdevumiem atbilstoša samaksa par mājas
(istabas) dzīvnieka (lolojumdzīvnieka)
pases veidlapām. Attiecīgi Zemkopības
ministrija ir veikusi grozījumu Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD) maksas
pakalpojumu cenrādī, ko valdība apstiprināja. Vienas mājas (istabas) dzīvnieka
(lolojumdzīvnieka) pases veidlapas cena
palielināsies par 0,50 eiro un būs 1,11
eiro, ieskaitot PVN.

Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos Ciblas novadā iesaistīti 29 bezdarbnieki
Arī šogad Ciblas novada iedzīvotājiem, kas ir bezdarbnieki, ir iespēja
iesaistīties valsts finansētajā pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi‖.
Šo aktīvo nodarbinātības pasākumu
organizē Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA): sazinās ar cilvēkiem, kas gaida
iespēju iesaistīties šajos darbos, vienojas
ar darbu un nosūta uz pašvaldību. Ciblas
novada pašvaldībā šo pasākumu koordinē Valentīna RUCIŅA.
Šogad iespēja iesaistīties pasākumā
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” piešķirta 29 bezdarbniekiem: pa 7 Ciblas un
Zvirgzdenes pagastā, pa 5 Blontu, Līdumnieku un Pušmucovas pagastā. Pasākuma ietvaros bezdarbnieki darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai veic sociāla
labuma darbus.
Valentīna Ruciņa stāsta, ka parasti
bezdarbnieki tiek nodarbināti kā palīgstrādnieki.
– Viņi ir malači, strādā labi un centīgi,
– stāsta V. Ruciņa. – Piemēram, no kri-

talām Ezersalā, pie pašvaldības daudzdzīvokļu mājas, attīrījām purviņu, kur
pavasarī skaisti zied purenes. Savukārt
Zvirgzdenes parka teritorijā sakārtota
aleja, izzāģējot mazākus kociņus un krūmus.
Daudzi
bezdarbnieki
informējuši
NVA, ka vēlas iesaistīties pagaidu darbos, un izveidojusies samērā gara rinda.
Lai iesaistītos pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, bezdarbnieks var
savā NVA filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties tajā, 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 ne ilgāk
kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā un
ik mēnesi saņem 150 eiro lielu atlīdzību.
Ja bezdarbnieks darbus nav veicis visās
attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās,
pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam
izmaksā proporcionāli dienām, kurās
bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku
tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai un uz darba laiku tiek veikta
iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.
NVA Ludzas filiāle atrodas
Stacijas ielā 44, Ludzā.
Te informāciju par algotiem pagaidu
sabiedriskiem darbiem var sniegt nodarbinātības organizatore Anita Stahovska,
tālrunis 657 70 900.
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis
– 80 200 206.
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Darba aizsardzības speciālista amatā
pieņemta Skaidrīte Dombrovska
Vēl pagājušā gada decembrī Ciblas novada pašvaldība
izsludināja pieteikšanos uz vakanto darba aizsardzības speciālista amatu, jo ilggadējā darbiniece Antoņina Burbo uzteica darbu.
Konkursam uz šo vakanci pieteicās četri pretendenti.
6. februārī notika Vērtēšanas komisijas sēde, kas izvērtēja
pretendentus uz vakanto darba aizsardzības speciālista amatu. Komisijas priekšsēdētāja – Kancelejas vadītāja Ināra
Soprāne, komisijas locekle – juriste Kristīne Nikolajeva,
sēdi protokolēja Veronika Misane.
Būtiska prasība, kas šajā amata konkursā tika izvirzīta
pretendentam, – Augstākā izglītība darba aizsardzības jomā, kā arī apgūtas profesionālās pilnveides izglītības programmas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā.
Veicot pretendentam izvirzīto prasību izvērtēšanu, Vērtēšanas komisija konstatēja, ka:
* pretendentam D. Č. nebija prasībām atbilstošas izglītības
(jurista izglītība iegūta Baltijas Starptautiskajā akadēmijā)
un bija pabeigti vienīgi 60 stundu Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma. Prasībām atbilda tas,
ka pretendents apliecināja prasmi lietot biroja datorprogrammas un viņam bija autovadītāja apliecība;
* pretendentam K. B. nebija prasībām atbilstošas izglītības
(Daugavpils universitātē iegūts dabaszinātņu grāds Vides
zinātnē un RTA – vides inženiera kvalifikācija); par citām
prasībām informācija netika sniegta;
* pretendentam I. M. nebija prasībām atbilstošas izglītības
(studē Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā), prasībām atbilda
vienīgi pretendenta prasme lietot biroja datorprogrammas.
Vērtēšanas komisija konstatēja, ka izvirzītajām darba aizsardzības speciālista amata prasībām atbilst Skaidrīte Dombrovska. Viņai ir darba aizsardzības vecākajam speciālistam
atbilstoša izglītība – Daugavpils Universitātē iegūts maģistra
grāds darba aizsardzībā, kā arī papildus izglītības semināri
darba aizsardzībā. S. Dombrovska pārzina darba tiesību un
darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
normatīvos aktus, kā arī viņai ir darba pieredze vecākā darba
aizsardzības speciālista amatā. S. Dombrovska prot lietot
biroja datorprogrammas un viņai ir B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pēc šī vērtēšanas komisijas atzinuma pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne aicināja Skaidrīti Dombrovsku noslēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
S. Dombrovska darbu uzsāka š.g. 7. februārī.
Pašvaldības darba aizsardzības speciālista amata alga ir
420 eiro, viņa pienākumos ietilpst darba aizsardzības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību uzraudzība
pašvaldības iestādēs; attiecīgu instrukciju izstrādāšana un
aktualizēšana; darbinieku instruktāža, apmācība un konsultēšana šajos jautājumos u.c.. Ciblas novada pašvaldībā ir 31
iestāde un 270 darbinieki, kam jāievēro darba drošības u.c.
prasības.
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Dimanta pāris – Sidorovi

Šonedēļ Blontu pagastā
uz 60 kopdzīves gadiem
atskatās Antoņina un Vladislavs Sidorovi. Ludzā,
dzimtsarakstu nodaļā, viņi
savu laulību reģistrēja
1957. gada 15. februārī.
Antoņinai tolaik bija 20,
Vladislavam – 28 gadi. Viņi
bija iepazinušies draugu kāzās
pirms trim nedēļām. Vladislavs atceras, ka divas reizes
bija ciemojies Antoņinas mājās, bet trešajā jau vienojušies
par precēšanos. Un līdz kāzām, saprotams, nekāda kopā
dzīvošana nebija pieļaujama.
Vladislavs ir dzimis Rēzeknes rajona Dricānu pagastā,
ģimenē viņi bija 4 dēli. Antoņina dzimusi Blontu pagastā,
viņa ģimenē auga ar māsu.
Abi jaunieši bija izglītoti.
Vladislavs, 1950. gadā pabeidzis Rēzeknes Pedagoģisko
skolu, tolaik strādāja Pušmucovas skolā kā sākumskolas
pedagogs, vēlāk pārcēlās darbā uz Blontu skolu. Pušmucovā viņam bija dzīvoklis, kur
jaunā ģimene sāka savu kopdzīvi. Savukārt Antoņina bija
ieguvusi grāmatveža izglītību
Ludzas
Lauksaimniecības
tehnikumā, viņas pirmā darbavieta bija Blontu ciema
padomē, vēlāk daudzus jo
daudzus gadus viņa strādāja
Ludzas rajona izpildkomitejā,
Finanšu nodaļā. Arī Vladislavs strādāja rajona izpildkomitejā kā inspektors ciema
padomju darbā.

Pēc 6 laulībā nodzīvotiem
gadiem piedzima dēls, kam
deva skanīgu vārdu – Jānis.
Viņš un viņa ģimene pašreiz
ir liels atbalsts sirmgalvjiem,
jo, dzīvodami Ludzā, var labi
parūpēties par vecākiem.
Daudzus gadus Sidorovi
dzīvoja Ludzā, kur tiem bija
piešķirts divistabu dzīvoklis.
Bet pēc padomju sistēmas
sabrukuma, kad paši jau bija
devušies pensijā, viņi atgriezās Blontu pagastā – atpirka
no kolhoza Antoņinas vecāku
māju un sāka saimniekot.
Spēka bija daudz, lai turētu
govi un zirgu, nobarotu cūkas,
koptu zemi. Nu gan pienākuši
laiki, kad slimības un nespēks
sasaista. Tomēr Antoņina un
Vladislavs nesūrojas, pieņem
savus gadus ar cieņu.
Vaicāti par laimīgas laulības
recepti, tie atklāj, ka visi 60
gadi viņiem bijuši labi:
– Nestrīdējāmies, nelamājāmies, mierīgi pārspriedām un
pārrunājām lietas. Visus darbus kopā darījām. Antoņina
vēl piebilst, ka liela loma bijusi Vladislavam, jo nav dzēris un pīpējis. Vīrs gan atzīst,
ka dzīvē ir gadījies arī iedzert,
bet tad nav jāsaka nekas
slikts, jāiet vien pie miera.
Liels iepriecinājums sirmgalvjiem ir mazmazdēls Kārlis, kurš viņu mājās viesojas
itin bieži kopā ar savu vectēvu Jāni un māmiņu Agnesi.
Sidorovi ir laimīgi, ka viņu
atvases dzīvo un strādā tik
tuvu – Ludzā.
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Pušmucovā skaisti nosvinēti teātra svētki
28. janvārī Pušmucovas Tautas namā norisinājās pasākums ―Teātrim
Pušmucovā 25‖. Svētkus rīkoja Elvīra
RIMICĀNE, Pušmucovas pamatskolas skolotāja, kura savulaik apguvusi
aktiera profesiju un strādājusi Jaunatnes teātrī.
Laikam nevienu aktieri nevar saukt par
„bijušo aktieri”. Elvīra, uzsākusi dzīves
un darba gaitas Pušmucovā, veidoja savu teātri. Tas tapa kā dramatiskais pulciņš Ludzas Bērnu un jauniešu centra
paspārnē, vēlāk Pušmucovas Tautas
namā. Nemanot ceturtdaļgadsimts aizritējis, un Pušmucovas teātrim varēja svinēt 25 gadu jubileju!
Svētki izvērtās interesanti. Uz tiem
Elvīra Rimicāne aicināja ne vien bijušos
teātra pulciņa dalībniekus, bet arī profe-

sionālus aktierus Mirdzu Martinsoni un
Juri Kalniņu (fotogrāfijā), kuri uz Pušmucovas Tautas nama skatuves izrādīja
smeldzīgu stāstu „Mīlestības vēstules”,
kurā bija vieta gan asarām, gan smiekliem. Pēc izrādes TN vadītāja Inta Domarka uzklausīja aktrises Mirdzas Martinsones aizkustinājuma pilnos vārdus
par publiku, kas bijusi ārkārtīgi iejūtīga.
Aktrise, sajutusi lielo klusumu zālē, esot
pat sabijusies par tādu uzmanību. – Nekur citur mums nav bijusi tik sirsnīga
uzņemšana, – atzina abi aktieri. Viņi bija
plānojuši uzreiz pēc izrādes, doties atceļā uz Rīgu, bet palika arī uz pasākuma
otro daļu, kur atmiņu brīžos kavējās
bijušie teātra pulciņa dalībnieki.
Elvīra Rimicāne atzīst, ka izjutusi ļoti
lielu prieku par saviem „bērniem”, kas
jau tik lieli izauguši
un kuplā pulkā ieradās uz Pušmucovas
teātra svētkiem.
Pašlaik teātra pulciņā darbojas vairāk
nekā 30 bērni – visi
sākumskolas klašu
un 10 vecāko klašu
audzēkņi.
– Nekādu īpašu
plānu mums nav.
Gatavojam mazu
ludziņu Mātes dienai. Tradicionāli ir
jauns iestudējums
Ziemassvētku sarīkojumiem, šogad
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izrādījām Valda Pavlovska „Zirņu puiku”, – stāsta Elvīra, piebilstot: – Patīk
Intas Domarkas attieksme, viņa nepārtraukti mūs kužina. Un kas zina, varbūt
mums izdosies arī pieaugušos saliedēt
teātra kopā un iestudēt sākumam vismaz
vienu foršu izrādi! Bet tur ir jābūt stingram lēmumam saliedēti strādāt. Nevar
tā, ka uz mēģinājumu viens nāk, otrs
nenāk. To arī bērniem pulciņā mācu: tu
esi atbildīgs arī par citiem, ja esi sācis
mēģināt savu lomu izrādē, jāturpina, lai
neciestu viss pulciņš; pabeigsim iestudēt
lugu, izrādīsim to, tad varēsi atpūsties.
Elvīra Rimicāne redz, ka bērni pulciņā
iemācās daudz ko tādu, kas viņiem ļoti
noder lielajā dzīvē, karjeras gaitās. Viņi
iemācās runāt, komunicēt, stāstīt, un tas
noder, vadot dažādus pasākumus un
prezentējos savu vai savas grupas darbu.
Pulciņā Elvīra māca skatuves runu un
kustību, ritmiku, dziedāšanu, palīdz izkopt stāju, gaitu, arī ģērbšanās stilu
(jaunieši iemācās atšķirt, kā jāģērbjas
konkrētā situācijā).
Pēc svētku sarīkojuma Elvīra izjūt
patīkamu sagurumu. Bijis grūti atskatīties atpakaļ un vākt vēsturiskos materiālus, veidojot fotoslaidus pa gadiem. Bet
piedzīvots milzīgs gandarījums.
– Esmu ļoti priecīga, ka bija sabraukuši tik daudzi pulciņa dalībnieki! Pateicos
kolēģiem, kas palīdzēja veidot šos teātra
svētkus, un pašvaldībai par atbalstu!
Mums kopā izdevās izveidot lielu kultūras pasākumu, – atzīst Elvīra Rimicāne.
Teātra svētki turpinājās ar balli, kuru
spēlēja Juris Ostrovskis un „Dvinskas
muzikanti”.

Rēzeknes tehnikuma mācību vietā Zilupē,
sākot 2017. gada 20. februārī, iespējams uzsāk mācības
izglītības programmā „Komerczinības” - profesionālajā kvalifikācija „Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs”;
izglītības programmā „Autotransports” - profesionālajā kvalifikācija „Autoatslēdznieks”.
Mācību ilgums – 1 gads.
Šajās izglītības programmā tiek uzņemti: jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš vai ar iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta
saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos un kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā
gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.
Jaunieši izglītības programmu apguves laikā var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī. Mācību laikā viņi tiks nodrošināti ar
dienesta viesnīcu (apmaksāta), mācību līdzekļiem un materiāliem. Tiek nodrošinātas kvalifikācijas prakšu vietas, civiltiesiskā
apdrošināšana kvalifikācijas prakses laikā, apmaksāta obligātās veselības pārbaude, kā arī apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī).
Dokumentu pieņemšana paredzēta līdz š.g. 17. februārim.
Jāiesniedz: apliecība par pamatskolas izglītību; medicīniskā izziņa (forma Nr. 86-u/99); 5 fotogrāfijas (3x4); apliecinājums
par atbilstību noteiktajām prasībām.
Mācību vietas adrese: Kalnu ielā 4, Zilupē, LV-5751.
Tālrunis: 6 57 22500, 26857897
E-pasts: zilupe@apv.lv
Mājaslapa:www.rezeknestehnikums.lv

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 3 (111)

7. lappuse

Iepazīstamies ar Vinniju Pūku
Ciblas novada jauniešu centrs „Impulss”
aicina visus jauniešus piedalīties konkursā
„Dullais desmitnieks”,
kas notiks
18. februārī plkst. 16.00 Ciblas Tautas namā.
Līdz 17. februārim jāpiesaka komandas
(5 cilvēki), rakstot e-pastu aldons777@inbox.lv
vai zvanot pa tālruni 26162066.

Par godu angļu rakstniekam Alanam Milnam, kurš ir sarakstījis bērnu grāmatu "Vinnijs Pūks un viņa draugi", 28. janvārī Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā tika rīkots bērnu pasākums
„Satikšanās ar Vinniju Pūku".
Bērni kopā ar Vinniju noskatījās multfilmu par ēzelīti, kurš
pazaudēja asti, piedalījās konkursos un gāja rotaļās. Beigas
katrs saņēma dāvanu no Vinnija, gaisa balonu un cienājās ar
saldumiem.
Jolanta PRIDĀNE, bibliotēkas vadītāja

Janvāris Ezersalas internātpamatskolā

Informācija par mācību priekšmetu
olimpiādēs gūtajiem rezultātiem
Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes, kas notiek Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības ietvaros.
20. janvārī notika fizikas olimpiāde 9. – 12. klašu audzēkņiem. 9. kl. grupā piedalījās Pušmucovas pamatskolas
audzēknis Andis RIMICĀNS (pedagogs Valdis Skutelis),
kurš sasniedza I vietai atbilstošu rezultātu. Olimpiādē piedalījās viens Ciblas vsk. 11. klases un četri 10. kl. audzēkņi (ped.
Dace Ruško), no tiem Maksims KAIROVS saņēma Atzinību.
24. janvārī notika novadu apvienības Filozofijas olimpiāde,
kurā piedalījās vienīgi pieci Ciblas vidusskolas audzēkņi
(pedagoģe Malvīne Loce). 1. vietai atbilstošu rezultātu sasniedza Arvis ŠMATS (11. kl.), 2. v. – Lauris VONOGS (12.
kl.), 3.v. – Sigita LAVRINOVIČA (11. kl.), Atzinība – Verners VALTERS (12. kl.) un Raivis KOZLOVSKIS (12. kl.).
3. februārī notika matemātikas olimpiāde 9. – 12. klašu
audzēkņiem. Tajā piedalījās ciblānieši: 3 pedagoģes Renātes
Mikaskinas audzēkņi (9., 11. un 12. kl.) un 2 pedagoģes Ināras Evertovskas audzēkņi (10. kl.). Atzinību saņēma Lauris
VONOGS (12. kl.), 2. v. – Arvis ŠMATS (11. kl.), 3. v. –
Maksims KAIROVS (10. kl.).
24. janvārī Rēzeknē notika 5. Latgales novada atklātā
latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. - 6. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 3 Ciblas vidusskolas audzēknes. Antra
TOPORKOVA (5. kl.) ieguva 1. vietu ar vislielāko punktu
skaitu (110) starp 71 dažādu skolu audzēkņiem. Savukārt 6.
klases audzēkne Sanda AUGUSTOVA ieguva Atzinību ar 88
punktiem, tikai pāris punktu no viņas atpalika Dženeta GUCĀNE, abu meiteņu vietas 65 dalībnieku konkurencē: 16. un
25. Pateicība pedagoģēm Inārai Kuzņecovai, Anitai Astičai
un Sarmītei Streļčai.

Janvāris skolā sākās ar jauku un draudzīgu tikšanos.
Skolā viesojās mūsu sponsori
– Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas pārstāvji. Viņi skolas
bērniem bija sagādājuši dažādas dāvanas – apģērbu, spēles, darbarīkus mājturības un
tehnoloģiju mācību stundām
zēniem.
Mūsdienu bērniem bieži
vien rodas problēmas ar brīvā
laika lietderīgu organizēšanu
un pavadīšanu. Tāpēc 18. un
19. janvārī skolēniem un arī
skolotājiem tika piedāvātas
dažādas galda spēles. Visi
varēja izmēģināt veiksmi galda spēļu turnīrā. Tika spēlētas
tradicionālās galda spēles
„Riču – raču”, „Domino” un
skolotājas – logopēdes S. Reinikas pašgatavotās spēles
„Ezīši” un „Klusi kā pelīte.”
Turnīra veiksminieki šoreiz
bija: Ņ. Pozdņaks (6. a kl.) –
1. vieta, V. Ameļko (2. a kl.)
– 2. vieta, skolotāja Ē. Naru-

ševiča – 3. vieta. Tā skolēni
vēlreiz pārliecinājās, ka galda
spēļu spēlēšana ir ļoti jauks
brīvā laika pavadīšanas veids.
Pasākumu organizēja direktora vietniece audzināšanas
jomā S. Reinika.
Visā Latvijā janvārī notika
barikāžu laika atceres pasākumi. Ezersalas internātpamatskolā skolotāja I. Sidarāne
vadīja tematiskās nodarbības
par barikāžu laiku. Tika stāstīts par tā laika notikumiem,
rādīta videofilma, arī vēsturiskās fotogrāfijas.
20. janvārī skolotāja V. Seimuškina pamatskolas skolēniem organizēja sporta pēcpusdienu, lai rosinātu skolēnus pievērsties aktīvam brīvā
laika pavadīšanas veidam.
Uzvarēja, protams, draudzība.
Galvenais – kopā labi un jautri pavadīt laiku!
Informāciju sagatavoja
direktora vietnieces
A.TEREŠKO un S.REINIKA
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Ciblā — Sveču dienai veltīta radošā darbnīca

Jau par tradīciju izveidojies, ka katru gadu, sagaidot Sveču
dienu, 1. februārī Ciblas Tautas namā notiek radošā darbnīca.
Šogad dalībnieki tika aicināti uz sveču dekupāžu, kurā sveces
tika izrotātas ar papīra salvešu aplikācijām.
Sveču dekupāža ir ļoti radošs un izdomas bagāts process, un
šajā darbnīcā dalībniekiem bija iespēja savu sveci padarīt
unikālu ar to, ka tāda būs tikai vienā eksemplārā.
Paldies visiem, kas atrada laiku un vēlmi, lai parastas sveces
pārtaptu skaistos brīnumos!
Ciblas TN direktore Sandra BEĻAVSKA

18. februārī plkst. 12.00
Pušmucovas TN
TET-A-TET
aicina
uz jaunu mūzikas programmu
„Ar mīlestību Dievam”.
Programmas laikā bērniem no 7 līdz 12 gadiem tiks
organizēts izglītojošs pasākums, pēc kura bērnus
gaida pārsteigums.
Pēc programmas varēs bez maksas izvēlēties
lietotus apģērbus.
PUŠMUCOVAS Tautas namā
18. februārī plkst. 21.00
DISKOBALLE
80. gadu ritmos.
Baudīsim vakaru kopā ar DJ Ingaru.
Ieejas maksa – 2 eiro.
Pušmucovas TN pašdarbniekiem ieeja brīva.
Ja ir vēlēšanās, var pieteikt galdiņu (t. 26199502).

Ciblas un kaimiņu novadu iedzīvotāji!

19. februārī, svētdien,
uz Kurjanovas ezera Līdumnieku pagastā
notiks

zemledus makšķerēšanas sacensības
„Bļitka – 2017”.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.00 līdz 8.20.
Sacensību sākums – plkst. 8.30 (var ierasties
vēlāk).
Tikšanās vieta: Kurjanovas ezera austrumu
pusē (Daiņa Romancāna zemes īpašums).
Dalības maksa – 5 eiro.
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā
tiks apbalvoti.
Uz vietas vārīsim zupu un
būs arī karsta tēja.
Sīkāka informācija pa tālruni 26162066.
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