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Cien. Ciblas novada
zemniek, uzņēmēj!
Priecāsimies redzēt Jūs
slēgtajā atpūtas vakarā

“Ciblas novada
Uzņēmējs 2015”
9. aprīlī plkst. 19.00
Blontu Tautas namā.
Labai omai – groziņš!
Galdiņu iespējams
rezervēt līdz 1. aprīlim,
zvanot
Janai Petrovai
28381416.

Ciblas novada kapsētās
Mežerniekos, Seļekovā,
Franapolē un Laučos
februārī tika izzāģēti daudzi veci un sevišķi bīstami koki. Tas darīts pēc
iedzīvotāju lūguma, jo
pastāvēja iespēja, ka koki
vētrā vai citos apstākļos
gāžas un sagrauj visu
savā ceļā: kapu apmales
un pieminekļus, soliņus
utt..
Koku zāģēšanu ar speciālu tehniku veica firma
no Aglonas novada – SIA
„Spero SK”. Viena koka nozāģēšana izmaksāja aptuveni 70 eiro.
Kad koki bija profesionāli nogāzti, nekaitējot kapu kopiņām, to sazāģēšanu veica

bezdarbnieki, kas nodarbināti NVA aktivitātē „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Viņi arī novāca zarus un sakārtoja kapsētu
teritoriju.

LAD informē par pieteikšanos platību maksājumiem
Šogad un turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsver,
ka, tam ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas
platību maksājumus saņems jau oktobrī. EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma
iesniegšanas brīdī. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta
veidiem, kuru būs saņēmis iepriekš, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada
11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem,
LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, bet no 11. aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus
būs gan šo konsultāciju laikā, gan arī LAD klientu apkalpošanas centros.
Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā,
līdz 15. aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un
kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD
veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
LAD atgādina - lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem
jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu.
LAD informatīvais tālrunis 67095000.
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Lauksaimniekiem par brīvu pieejamas novada speciālistu konsultācijas
Ciblas novada iedzīvotāji konsultācijas par līgumu slēgšanu ar Lauku atbalsta dienestu par Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) jautājumiem var saņemt,
tiekoties pagastos ar novada lauksaimniecības konsultantiem Marinu BARKĀNI un Agri TRUKŠĀNU.
Agris TRUKŠĀNS iedzīvotājus pieņem Ciblas pagasta
pārvaldē darba dienās, izņemot ceturtdienu, no plkst. 8.00
līdz 12.00, ceturtdien – no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Katra mēneša otrajā piektdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00
Agris Trukšāns konsultē lauksaimniekus Līdumniekos.

Marina BARKĀNE iedzīvotājus pieņem:
 pirmdienās no 9.00 līdz 16.00 Zvirgzdenē, pagasta pārvaldē,
 otrdienās no 9.00 līdz 16.00 Pušmucovā, pagasta pārvaldē,
 trešdienās no 9.00 līdz 16.00 Blontos, domes ēkā,
 ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 Lucmuižas bibliotēkā.
Mūsu novada konsultanti sniedz padomus arī par citiem
jautājumiem, kas skar lauksaimniecisko ražošanu un
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanu.

SECINĀJUMS PĒC GADA: ATKRITUMUS NEŠĶIROJAM!
Ciblas novada pašvaldība, izpildot
valdības noteikumus, pirms gada (no
2015. g. 1. marta) ieviesa dalīto atkritumu šķirošanu.
Septiņās apdzīvotās vietās tika izvietoti konteineri plastmasas un stikla šķirošanai: Blontos pie domes, Pušmucovā
pie skolas, Ciblā pie pagasta pārvaldes,
Felicianovā un Lucmuižā pie daudzdzīvokļu mājām, pie Ezersalas internātskolas, Līdumnieku ciemā.
Izdevumus, kas saistīti ar atkritumu
šķirošanu, sedz pašvaldība. Tarifs iedzīvotājiem netika paaugstināts. Diemžēl
ciematu iedzīvotāji neizmanto iespēju,
šķirojot atkritumus, samazināt to daudzumu katrā mājsaimniecībā. Plastmasai
un stiklam paredzētie konteineri visos

ciematos
tika
aizpildīti arī ar
nešķirotajiem
atkritumiem, ko
SIA “ALAAS”
izveda kā nešķirotos, piestādot
attiecīgu rēķinu.
Uzņēmums ir
sagatavojis nelielas instrukcijas
par lietām, ko drīkst un ko nedrīkst mest
konteineros, kas paredzēti sašķirotai
plastmasai un stiklam. Tās piestiprinātas
pie konteineriem.

par atkritumu izvešanu, iedzīvotājiem ir
svarīgi būt atsaucīgiem iecerei šķirot
atkritumus. Centīsimies uzmanīgi un
rūpīgi atšķirot plastmasu un stiklu no
citiem atkritumiem. Un nemetīsim neLai Ciblas novada pašvaldībai nevajašķirotos atkritumus konteineros, kas ir
dzētu pacelt jau tā samērā augsto maksu
paredzēti plastmasai un stiklam!

PLASTMASA
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Plastmasas (PET)

Rotaļlietas

Dzērienu pudeles
(saplacinātas)

Eļļas pudeles

Plastmasas maisiņus

Netīru iepakojumu ar
pārtikas produktu atliekām

Plēves u.c. tīru plastmasas iepakojumu

Vienreizējas lietošanas
traukus

STIKLS
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Stikla pudeles
(bez metāla korķiem)

Dažādas stikla lauskas

Stikla burkas
(bez metāla vāciņiem)

Keramikas izstrādājumus

Logu stiklu

Spoguļstiklu

Siltumnīcu stiklu

Auto stiklu
Netīru, krāsotu stiklu

Olu bretes
Uzmanību!

Uzmanību!

Ja atkritumu šķirošanas konteinerā tiks mesti sadzīves atkritumi, tad SIA “ALAAS”, izvedot atkritumus, iekasēs maksu kā par sadzīves atkritumiem!

Ja atkritumu šķirošanas konteinerā tiks mesti sadzīves atkritumi, tad SIA “ALAAS”, izvedot atkritumus, iekasēs maksu kā par sadzīves atkritumiem!
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Būvniecības procesa funkcijas deleģētas
Kārsavas būvvaldei
24. februārī notikušajā Ciblas
novada pašvaldības domes sēdē
nolemts lūgt Kārsavas novada domi pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Ciblas novada pašvaldību par būvniecības
procesa funkciju deleģēšanu Kārsavas novada pašvaldības būvvaldei
(turpmāk tekstā – Kārsavas būvvaldei). Kārsavas pašvaldības domes
sēdē nolemts slēgt minēto līgumu.
Jau pirms vairākiem gadiem ir
atzīts, ka dibināt savu būvvaldi
Ciblas novada pašvaldībā nav lietderīgi. Līdz šim bija sadarbība ar
Ludzas novada pašvaldības būvvaldi. Līgums ar Kārsavas būvvaldi
slēgts tālab, ka tai bija cenas ziņā
izdevīgāks piedāvājums, turklāt
Kārsavas speciālisti ir gatavi katru
nedēļu (ceturtdienu pēcpusdienās –
no 13.00 līdz 16.00) pieņemt iedzīvotājus Blontos – novada pašvaldība Klientu apkalpošanas centrā.
Īsumā — par būvvaldes funkcijām. Tā veic vairākas funkcijas, kas
saistītas ar vides veidošanu, attīstību, kontroli un administrēšanu.
Būvvalde, pārraugot būvniecības
procesu, kontrolē būvdarbu atbilstī-

bu likumdošanas prasībām; pieprasa būvuzraudzību; organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā
u.c.. Būvvalde administrē attīstības
procesus: izskata un reģistrē personu būvniecības iesniegumus; izskata iesniegtos būvprojektus; izsniedz
un reģistrē būvatļaujas, rakšanas
darbu atļaujas u.tml.
Būvvaldei ir tiesības pieprasīt un
saņemt būvvaldes darbībai nepieciešamo informāciju no pašvaldības teritorijā esošajām fiziskajām
un juridiskajām personām; noteikt
būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu u.c.; pārtraukt
būvdarbus; sniegt maksas pakalpojumus.
Kārsavas būvvaldē strādā vairāki
speciālisti. To vada Inese Nagle.
Būvvaldes nolikums, veidlapas u.c.
publicēta Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā (www.karsava.lv/
buvvalde.php).
Būvvaldes maksas pakalpojumu
cenas katrā pašvaldībā ir citas. Ciblas novada pašvaldībā noteiktās
publicētas: www.ciblasnovads.lv
sadaļā „Pašvaldība > Struktūrvienības > Būvvalde”.

3. lappuse

FOTOKONKURSS
«CIBLAS NOVADS 2016»
Apstiprināts novada pašvaldības fotokonkursa «Ciblas novads» Nolikums.
Konkurss norisināsies no 1. februāra līdz 31.
oktobrim. Tam varēs iesniegt fotogrāfijas, kas tapušas 2016. gadā – no š.g. 1. janvāra.
Balvu fonds – 200 eiro.
Fotoattēlu tēmas:
* Ciblas novada kultūrvēsturiskie objekti, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisma objekti;
* pasākumi Ciblas novadā;
* novads gadalaikos, ainavas;
* Ciblas novada cilvēki (portreti, hobiji, dzīvesveids, u.c.);
* saimnieciskā darbība un tradīcijas, prasmes.
Viens dalībnieks vērtēšanai varēs iesniegt līdz 5
attēliem katrā tēmā. Ar grafiskā dizaina programmām modificētas fotogrāfijas konkursam netiks
pieņemtas. Pieļaujama ir bilžu apstrāde – gaišums,
kontrasti, utt. Nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas,
kombinētie kadri.
Katras tēmas labākās fotogrāfijas autors saņems
naudas balvu – 30 eiro. Var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas katrā tēmā.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un publicēts pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv.

Kā mēs Aizgavēņus svinējām…
Kaut arī šogad Aizgavēņos
nebija sniega un izpalika galvenā tradīcija – šļūkšana no
kalna, tomēr mēs jautri svinējām. Svētku pamatideja ir
rūpes par auglību, ražu, labklājību un lielākā daļa Aizgavēņu tradīciju ir veltītas bērnu
līksmībai. Tas ir arī lielīšanās
laiks - Kurš kuru? Kurš veiklāks? Kurš asprātīgāks?
Ciblā…
… Aizgavēņu svinēšana
notika 7. februārī. Pasākums

sākās laukumā pie Tautas
nama ar ugunskura iekuršanu
un ziemas dzīšanu prom ar
dažādu sitaminstrumentu palīdzību. Tad bija “lielīšanās” un
dažādas sacensības un stafetes
gan ārā, gan TN zālē, par kurām
dalībnieki
saņēma
“Aizgavēņa pogas”. Noslēgumā – mielošanās ar pankūkām. Pasākumu rīkoja Ciblas
TN, novada sporta organizatore Ineta un biedrība “Ciblas
Dzirkstelīte”.

Felicianovā…
… Aizgavēņu vakarā visus
aicināja Felicianovas bibliotēkas vadītāja Lilita un kopas
“Ilža” dalībnieki. Tika minētas mīklas, atcerēti senču ticējumi, uztaisīta „dūcenīte” no
pogām, dziedātas dziesmas,
un bija mielošanās ar pankūkām, daudz un dažādām.
Līdumniekos…
… 9. februārī Līdumnieku
bibliotēkas vadītāja Irēna,
kultūras darba organizators
Ēriks un novada sporta organizatore Ineta aicināja visus
uz pasākumu „Aizgavieņu
patrokšona
Leidumnīkūs”.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ
pasākums notika bibliotēkas
telpās. Ciemos bija atnākusi
arī ļoti skaista “Aizgavieņu
meitene” (fotogrāfijā), kuru
svētkiem saposa Rudīte Valtere, Anita Jarmoliča un
Imants Kuziks. Pasākuma

gaitā rotaļas veidā tika apmeklētas arī citas valstis, kurās, tāpat kā mēs, pavada un
sagaida pavasari. Turpinājumā – jautras spēles un atrakcijas, kā arī ļoti garšīgu pankūku degustācija ar zāļu tēju.
Varēja apskatīt arī fotogrāfijas no iepriekšējo gadu Aizgavēņu pasākumiem.
Paldies visiem, kuri atsaucās un piedalījās!
Sandra BEĻAVSKA,
Ciblas TN vadītāja
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Ar neaizmirstamiem notikumiem
Līdumniekos aiziet Sveču mēnesis
Sniegpārslas dejo baltu valsi Sveču mēnesim – februārim. Sniegpārslas griežas un virpuļo, februāris soļo to
pēdās. Februāris ir aizdedzis zaļas cerību sveces.
Cerību sveces mēs aizdedzām arī skaistajos un dažādajos
svečturos, kurus atnesa uz izstādi „Sveces draudzējas ar
svečturiem” Līdumnieku bibliotēkā Līdumnieku un Ciblas
pagasta iedzīvotāji. Liels paldies par atbalstu E. Mekšai,
I. Miezītei, A. Jarmoličai, E. Pavlovam, I. Anspokai, R. Valterei, D. Sadovskai, S. Beļavskai, A. Zbarasčukai un A. Hindoginai. Svečturus gatavojām arī radošajā darbnīcā „Mans
neparastais svečturis”. Svečturi sanāca tiešām skaisti un
neparasti. Notika arī derīgo padomu stunda.

Zilās sapņu un cerību sveces ziedēja arī Broņislavas Bricikas sapņos. Viņas sapnis bijā redzēt grāmatu, kurā apkopota
viņas dzeja. Un tas piepildījās 11. februārī, viņas 86. dzimšanas dienā! Sirsnīgā atmosfērā tika pasniegta viņas dzejas
grāmata „Sarunas ar sevi”. Pasākuma gaitā Sandras Beļavskas izpildījumā klausījāmies Broņislavas dzeju, Valdis Naglis sacerēja arī mūziku vienam no viņas dzejoļiem, kuru kopā
visi nodziedājām. Paldies visiem, kas atbalstīja un apmeklēja
šo skaisto un sirsnīgo pasākumu. Pasākumu rīkoja bibliotēka,
Līdumnieku kultūras darba vadītājs un Ciblas TN vadītāja.

Neaizmirstams bija arī pasākums „Savā zemē, savā valodā”, kurš bija veltīts Pasaules valodu dienai un notika biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ēkā. Pasākuma
gaitā dziesmas,viktorīnas, dažādi uzdevumi pie vienreizēji
skaisti klātiem galdiem. Par to īpašs paldies biedrības vadītājiem Igoram Zabiļevskim un viņa ģimenei. Nemanot pagāja laiks, un visi dalībnieki ar neaizmirstamām emocijām
devās mājās. Pasākumu rīkoja biedrība, kultūras darba vadītājs un bibliotēka. Paldies par atbalstu Ciblas TN vadītājai
S. Beļavskai.
Irēna PAVLOVA, Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
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Novada vārds izskan Viļānos un Grenctālē
13. februārī Viļānu kultūras namā
notika XIV Ziņģētāju un stāstnieku
vakars, aicinot dalībniekus un skatītājus vienoties kopīgās ziņģēs un
stāstos par tēmu
“Katram
prieki
krājas…”.
Ziņģētāju un stāstnieku vakara mērķis
ir popularizēt mūsdienu folkloru kā
sabiedrības kultūras
sastāvdaļu, veicināt
tautas tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību, kā arī nodrošināt izglītošanas un pieredzes apmaiņas procesu starp Latvijas
novadu un ārvalstu ziņģētājiem un stāstniekiem. Pirmo
reizi ziņģētāju vakars notika
2003. gadā Madonas rajona
Barkavā.
Šogad bija sabraukusi 21
ziņģētāju grupa, galvenokārt,
no Latgales, bet bija arī vairākas no Vidzemes un arī Rīgas.
Jau trešo gadu Ziņģētāju

vakarā piedalījās arī mūsu
novada Zvirgzdenes kapela
„Saime” (vad. V. Ruciņa),
kurā muzicē Valentīna un
Juris Ruciņi, Elīna Reinika,
Evelīna Griņova Kabanova un
Jānis Kivrāns.
Šogad „Saime” uz pasākumu aizveda divas ziņģes, bet
atgriezās ar daudzām jaunām
ziņģēm, tikšanās prieku ar
draugiem un dažādām iecerēm.

20. februārī Bauskas novada Grenctāles KN notika deju
kolektīvu draudzības vakars „Es varēju sadejot”. Starp 10
deju kolektīviem, kuri tika uzaicināti uzstāties koncertā, bija
arī Ciblas TN deju kopa „EversS” (vad.Anda Sprūža).
„EversS” ārpus Latgales uzstājās pirmo reizi, tāpēc šim
braucienam gatavojās īpaši rūpīgi. Prieks bija dzirdēt pozitīvas
atsauksmes par kolektīva uzstāšanos un iegūt jaunus draugus.
Ar dažiem no viņiem jau tikšanās būs pavisam drīz –
16. aprīlī Ciblas TN, kad notiks deju kopas „EversS”
dzimšanas dienas koncerts.

Informē Ciblas novada kultūras darba koordinatore
Sandra BEĻAVSKA
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Inga Jakovļeva šogad var svinēt īsto dzimšanas dienu
29. februāris ir īpašs datums, jo tas
kalendāros rakstīts tikai katru ceturto
gadu. Ciblas novadā šai dienā šūpuļsvētkus
svinēs Inga JAKOVĻEVA no Pušmucovas
pagasta un Raimonds PAVLOVSKIS no
Zvirgzdenes pagasta.
Abi dzimuši 1980. gada 29. februārī.
Raimonds patlaban strādā un dzīvo ārpus dzimtā pagasta, bet Inga joprojām ir
pušmucoviete.
Inga Jakovļeva (attēlā) ir
četru bērnu māmiņa. Vecākais
dēls Arvis (16 g.) šogad absolvēs Pušmucovas pamatskolu, viņš plāno turpināt mācības Ciblas vidusskolā. Dairis
Kristaps (12 g.) arī mācās
vietējā pamatskolā, labprāt
dzied folkloras kopā
„Olūteņi” un solo. Inguss
Kristiāns (6 g.) pēdējo gadu
apmeklē bērnudārzu – Blontu
PII. Ģimenes vienīgā meitene
Evija vēl dzīvo pa mājām,
aprīlī viņai apritēs 3 gadi.
Inga strādā Ludzas medicīnas
centrā, viņa ir māsu palīgs.
Dzīvesbiedrs Valdis strādā
SIA „Blonti”. Kuplā ģimene
dzīvo Pušmucovā, vienā mājā
ar Ingas māti Ainu. Ģimene
apsaimnieko zemi, tur mājdzīvniekus, bet tikai savām
vajadzībām, lai gan savulaik
nodarbojušies ar piena ražošanu. Pērn Jakovļevu ģimenes
„Mārcīši” piedalījās konkursā
„Ciblas novada sakoptākā
sēta”, atzinīgi tika novērtēta
saimnieces izdoma, pielietojot

teritorijas noformējumā
dažādas lietas
un materiālus
(2.vieta nomin ā c i j ā
„Sakoptākā
lauku sēta”).
Inga sākusi
īstenot savu
bērnu dienu
sapni – viņa studē LU P. Stradiņa medicīnas koledžas filiālē Rēzeknē. Mācības ilgs
kopumā 3 gadus, tām jāveltī
daudz laika. Pēc medicīnas
māsas profesijas apgūšanas
koledžā ir iespēja studēt vēl
vienu gadu, lai iegūtu ārsta
palīga (jeb feldšera) kvalifikāciju. Līdz ar mācību uzsākšanu koledžā, nepaliek laika
nekādiem hobijiem. Tomēr
visai ģimenei patīk ar auto
doties kaut nelielos izbraukumos.
Ingai māte ir stāstījusi, ka
1980. gadā ciema padomē,
reģistrējot meitas dzimšanu,
gribējusi ierakstīt citu dzimša-

nas datumu – 1. martu, bet
tolaik tas jau bija liegts, vajadzēja rakstīt īsto bērna dzimšanas datumu. Līdz 1. martam
pietrūkušas četras stundas,
Inga dzimusi 9 vakarā.
Inga atzīst, ka viņai patīk
savs dzimšanas datums – 29.
februāris. Tajā viņa jūt ko
maģisku un ļoti priecājas par
iespēju „garajā gadā” svinēt
īsto dzimšanas dienu, jo parasti tā tiek svinēta 28. februārī.
Apaļu jubileju 26. februārī
atzīmē Ingas mamma Aina
Jakovļeva.
Apsveicam abas gaviļnieces!

Meklē skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns,
kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”.
Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem
jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni,
kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši
kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši
ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas
īpašais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.
Kustības “Draudzīga skola” dalībnieki iepriekš ir norādījuši, ka skolās joprojām pastāv
diezgan izteikta plaisa starp pedagogiem un
skolēniem – daudzos gadījumos viens otram ir

palīdzējuši, atbalstījuši un iedvesmojuši, taču
iespējas pateikties nav bijis. Lai radītu šādu
iespēju, VBTAI organizē šo konkursu un aicina tajā piedalīties skolēnus un pedagogus.
Šis nav konkurss par labāko pedagogu vai
skolēnu – varbūt tieši kāds “grūtais” skolēns
licis paskatīties uz dzīvi citām acīm vai arī
kāds skolotājs ārpus stundas ar savu rīcību vai
piemēru bijis paraugs turpmākajai dzīvei?
Tāpat konkursa pieteikuma varonis var būt jau
pabeidzis savas skolnieka vai pedagoga gaitas.
Pieteikumus var iesūtīt elektroniski vai pa
pastu līdz 22. aprīlim. Konkursa nolikums
atrodams Ciblas novada pašvaldības mājas
lapā www.ciblasnovads.lv/.

5. lappuse

Labas sekmes mācību
priekšmetu olimpiādēs
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni
arī šajā mācību gadā piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs, apvienojoties Ciblas,
Kārsavas, Ludzas un Zilupes
novadu izglītības iestādēm.
3. februārī notika ekonomikas olimpiāde. Piedalījās 4
Ciblas vsk. audzēkņi. 2. vietu
ieguva Arvis ŠMATS (10. kl.)
un Līga ŠMATE (12. kl.).
Pedagoģe Renāte Mikaskina.
5. februāri notika matemātikas olimpiāde, piedalījās 6
mūsu skolu 9. – 12. klašu
audzēkņi. 9. kl. grupā augstajā 1. vietā – Maksims KAIROVS, Pušmucovas psk.,
pedag. Sandra Laganovska,
Atzinība – ciblānietim Linardam SADOVSKIM, pedagoģe Ināra Evertovska.
Savukārt Arvis ŠMATS no
Ciblas vsk. 10. kl. ieguva 3.v.,
Lauris VONOGS no 11. kl.
un Mārtiņš PAVLOVS no 12.
kl. – Atzinību. Pedagoģe Renāte Mikaskina.
12. februārī — matemātikas
olimpiāde 5.-8. kl., kurā piedalījās 9 Ciblas vsk. un 1 Pušmucovas psk. audzēknis. 5.kl.
grupā: Tomass SAVICKIS –
3.v., Dženeta GUCĀNE un
Sanda AUGUSTOVA – Atzinība (ped. Terēze Mizāne);
6.kl.:Amanta TUTINA – 2.v.,
Vlada SEIMUŠKINA – 3.v.,
Elīza Paula IVANOVA –
Atzinība (ped. Renāte Mikaskina); 7. kl.: Madara DOMARKA – 1.v. (Pušmucovas
psk., ped. Sandra Laganovska), Izabella STELIKOVA –
Atzinība (ped. Ināra Evertovska); 8. kl.: Diāna JEGOROVA – Atzinība (ped. Renāte
Mikaskina).
9. februārī notika ķīmijas
olimpiāde 9. – 12. kl., sekmīgi piedalījās četri pedagoģes
Rūtas Trukšānes audzēkņi:
2.v. – Arvis ŠMATS (10. kl.);
3.v. – Linards SADOVSKIS
(9.kl) un Guntars ĻAGUŠNIKS (11. kl.); Atzinība –
Maksims Kairovs (Pušmucovas psk. 9.kl.).

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.4 (91)

Par pierobežas caurlaidēm
Valsts robežsardze informē, ka saskaņā ar
grozījumiem LR valsts robežas likumā, ir
mainījies tiesiskais regulējums, kas nosaka
pierobežas caurlaides izsniegšanas, atteikumu un anulēšanas nosacījumus.
No likuma ir izslēgta 16. panta pirmā daļa,
tādējādi personas tiek atbrīvotas no pienākuma pie sevis glabāt un pēc Valsts robežsardzes amatpersonu pieprasījuma uzrādīt speciālo caurlaidi par
uzturēšanos pierobežas joslā. Šajā gadījumā personai gan
jārēķinās ar to, ka viņa var tikt aizkavēta līdz brīdim, kamēr
Valsts robežsardzes amatpersona datu bāzē veiks pārbaudi
par caurlaides izsniegšanas faktu.

Vieglo un ultravieglo lidaparātu lidojumi
valsts robežas tuvumā — ierobežoti
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde 2015. gadā ir saņēmusi Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” gaisa telpas struktūras elementu izveidošanas atļaujas: VRS AVP
helikopteru lidlauka „Ludza AVP” (starptautiskais kods EVLU) satiksmes zona ATZ (Aerodrome Traffic Zone)
(turpmāk – ATZ) un austrumu pierobežas ilglaicīgi ierobežotu lidojumu zona EVR-17 (turpmāk – EVR17).
ATZ un EVR17 gaisa telpas struktūras elementi tiek izmantoti tikai Valsts robežsardzes gaisa kuģu un bezpilotu lidaparātu lidojumiem. Savukārt citiem gaisa kuģiem vai bezpilotu
lidaparātiem ielidošana tajos tiks atļauta pēc saskaņošanas ar
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi vismaz 24 stundas
pirms plānotā lidojuma dienas. Medicīnisko, meklēšanas un
glābšanas, militāro, vides aizsardzības, ugunsdzēsības un citu
reaģēšanas uz ārkārtas situācijām lidojumu gadījumā atļaujas
tiek saskaņotas pēc iespējas ātrāk.
Informē Valsts robežsardzes Galvenās pārvalde

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
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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SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” sadarbībā ar Viļānu novada
pašvaldību aicina piedalīties
AUSTRUMLATVIJAS REĢIONA
GRAUDU UN RAPŠU
AUDZĒTĀJU KONFERENCĒ

š.g. 4. martā plkst. 10.30
Viļānu novada kultūras namā.
Konferences laikā — jaunākā informācija par graudaugu šķirnēm, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļiem, tehniku un izmēģinājumu rezultātiem.

Ozolniekos — kursi
„Dzīvnieku pārvadāšanas
noteikumi”
LLKC rīko apmācības Dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas
centru darbiniekiem.
Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.
Mācību norises laiks: 2016. gada 22. marts, 10:00 — 16:00
Galvenās apmācību tēmas: Dzīvnieku fizioloģija, Stresa
jēdziens, Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas
laikā, Regula (EK) Nr. 1/2005.
Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte T.Pastare.
Kursu maksa: 55 EUR (t.sk. PVN)
Kursa nobeigumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu
dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska,
tel. nr. 26148820, e- pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Svarīga informācija draviniekiem
Valdība apstiprināja grozījumus noteikumos par lauksaimniecības un akvakultūras
dzīvnieku, to ganāmpulku un
novietņu reģistrēšanas un
apzīmēšanas kārtību (noteikumos Nr.393).
Šie grozījumi paredz medus
bišu saimju īpašniekiem vai
turētājiem izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram (LDC) par
ganāmpulka stāvokli. Turpmāk saskaņā ar grozījumiem
medus bišu saimju
īpašniekiem vai turētājiem LDC būs jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz
attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri.
Medus bišu saimju
īpašnieki vai turētāji

ir jau iesnieguši informāciju
par bišu saimju skaitu uz 1.
janvāri, jo līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz gada 1. janvāri un 1. jūliju. Tā kā turpmāk informācija būs jāsniedz
par stāvokli uz 1. maiju un uz
1. novembri, tad šogad dravniekiem informāciju iznāks
sniegt 3 reizes.
Informācija par bišu saimju
skaitu uz 1. jūliju turpmāk,
arī šogad, jāsniedz nebūs.
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Valsts amatpersonu deklarācijas — līdz 1. aprīlim
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka
saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās
valsts amatpersonu deklarācijas par 2015. gadu jāiesniedz
VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) no
2016. gada 15. februāra līdz 1. aprīlim ieskaitot.
Turpinot vienkāršot deklarācijas aizpildīšanu, tajā automātiski var iegūt datus no VID rīcībā esošās informācijas par
amatpersonas papildus ieņemamajiem amatiem. Visa cita
deklarācijā norādāmā informācija ir identiska pagājušajā gadā
norādāmajai informācijai.
Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstveidā vēršoties
VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā mēneša laikā
pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.
Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators
un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu
valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu
EDS. Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID
e-paraksta datni.

17. martā VID konsultēs Ciblas novada
pašvaldības telpās Blontos
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka 2016.
gada 1. martā sākas Gada
ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri
to vēlas darīt brīvprātīgi,
lai saņemtu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atmaksu
par ārstniecības, izglītības
un citiem attaisnotajiem
izdevumiem.
Vēršam uzmanību, ka
dokumenti papīra formātā
netiks pieņemti!
17. martā VID Nodokļu
pārvaldes Ludzas klientu
apkalpošanas centra darbinieks Ciblas novada pašvaldības domes telpās (Blontos)
no plkst. 10:00 līdz plkst.
12.00 palīdzēs elektroniski
iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu
maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem,
kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli
par izglītību, ārstniecību,
iemaksām pensiju fondos u.c.
attaisnotajiem izdevumiem.
Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu

un kvalitatīvu atbalstu, iesniedzot Gada ienākumu
deklarāciju elektroniski: konsultācija tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī
kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur
pašvaldības darbinieks ir
apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS).
Atbalstu darbam ar VID
elektroniskās
deklarēšanas
sistēmu pašvaldību darbinieki sniedz 52 novadu nozīmes
attīstības centros, tajā skaitā,
arī Ciblas novada pašvaldībā.
Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem: pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas
apliecība,
internetbankas
lietotājvārds, internetbankas
kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma
dokumenti (čeki, kvītis utt.).

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt
deklarāciju, izmantojot
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo
tas ir daudz ērtāk, ātrāk
un vienkāršāk!
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Gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadu
var sākt sniegt no šī gada 1. marta
Informē VID
Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem
ienākumiem jāiesniedz VID
no 2016. gada 1. marta, jo
tikai tad VID rīcībā būs
visa darba devēju un citu
ienākumu izmaksātāju informācija.
Arī tām deklarācijām, kuras
tiks iesniegtas pirms šī gada
1. marta, trīs mēnešu nodokļa
atmaksas termiņš tiks rēķināts no 2016. gada 1. marta.
VID atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic
saimniecisko darbību, kā arī
individuālo uzņēmumu, t.sk.
zemnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir IeIN maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS, no 2016.
gada 1. marta līdz 1. jūnijam.
Deklarācijas iesniegšana
elektroniski, izmantojot EDS,
ir daudz vienkāršāka un ērtāka arī tādēļ, ka tajā automātiski tiek atspoguļota visa
VID rīcībā esošā informācija
par nodokļu maksātāju, proti,
gūtie ienākumi, neapliekamie
ienākumi, informācija no
kredītiestādēm par veiktajām
iemaksām pensiju fondos,
informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības
apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Sākot ar 2016. gadu, deklarācijā automātiski
tiks atspoguļota arī tā informācija, ko par personas
veiktajiem maksājumiem
par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes.
Tādējādi personām, kuras
vēlas atgūt pārmaksāto IeIN
par attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijas pielikumā
D4 pašām papildus jānorāda
un jāpievieno attaisnojuma
dokumenti (čeki, kvītis vai

tml.) tikai par tām summām,
par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID
nav iekļāvis deklarācijā.
VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2015.
gadā gūtajiem ienākumiem
obligāti laikā no 2016. gada
1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
* veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā
uzņēmuma īpašnieki, izīrē
savu īpašumu, ir zemnieku
saimniecības īpašnieki u.c.),
* guvuši ienākumus ārvalstīs,
* guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza
4000 eiro (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās
mantas pārdošanas),
* guvuši ienākumus, kuri
apliekami ar 10% nodokļa
likmi (piemēram, ienākumu
no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts
ienākuma izmaksas vietā,
* guvuši citus ar nodokli
apliekamus ienākumus, no
kuriem izmaksas vietā nav
ieturēts nodoklis.
Fiziskās personas, kuras
neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi
vēlas iesniegt gada ienākumu
deklarāciju par 2015. gadu,
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IeIN par attaisnotajiem
izdevumiem, var to izdarīt no
2016. gada 1. marta līdz pat
2019. gada 17. jūnijam. Tāpat visa 2016. gada laikā vēl
var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
arī par 2013. un 2014.gadu,
bet līdz 2016. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2012. gadu.
Jautājumu gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000,
konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā
vai arī iesūtīt savu jautājumu
rakstiski VID mājaslapā.
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28. februārī, plkst. 11.00 —

Sestdien, 27. februāri,

nūjošanas pārgājiens

Ciblas Tautas namā

no Līdumniekiem līdz Seimaņu dižakmenim.
26. februārī plkst. 17.30

uz pasākumu

“Šahs — tas ir cilvēka prāta
pārbaudes akmens”
aicināti Ciblas pagasta šaha

sporta kompleksā Felicianovā —

spēles cienītāji un

turnīrs “GALDA TENISS 2016”.

viņu atbalstītāji.

Meteņdiena Felicianovā – ar senču tradīcijām

Sākums plkst. 10.00

Dziedāšana – tie ir
svētki dvēselei. Ne velti
vārdiem „dziedāt” un
„dziedināt” ir viena
sakne. Mēs sanācām
pašā Meteņdienas vakarā Felicianovas bibliotēkā, lai sajustu
dziesmas dziedinošo
spēku un prieku par
vienotību.

Sporta kompleksā Felicianovā:
katru trešdienu no plkst. 18.00 līdz 19.15 –
pasākums “Ģimenes sporto” (aicinām
bērnus kopā ar vecākiem);
katru svētdienu plkst. 13.30 līdz 15.30 –
Laizānei un Silvijai Donskai. Jāsanūjošanas pulciņš.
Mūsdienās cilvēki jūtas arvien ka, ka uz pirmo aicinājumu, viņi

vientuļāki. Dinamiskā dzīve, kurai
pienākas skriet un pelnīt, vientulības izjūtu tikai pastiprina. Kopā
sanākšana – tā ir saimes aizstājēja.
Un mums visiem no dabas ir ielikta
iekšēja vajadzība pēc kopības, pieķeršanās, mīlestības.
Liels paldies folkloras kopas
„Ilža” dalībniekiem Dacei Tihovskai, Dagnim Tihovskim, Rudītei

uzreiz piekrita Meteņdienu svinēt ar
felicianoviešiem un priecēja visus
ar skanīgo dziedāšanu.
Pasākuma apmeklētāju skaits – 42
– ir visai ievērojams mazai lauku
ciema bibliotēkai. Liels paldies visiem pieaugušajiem un bērniem.
Visiem kopā mums skanēja jauki!
Kā jau Meteņos pienākas, minējām arī mīklas, atcerējāmies senču
ticējumus, uztaisījām
„dūcenīti” no
pogām. Un,
protams, mielojāmies ar pankūkām, kuru
bija daudz un
dažādas.
Lilita ŠENDO,
Felicianovas
bibliotēkas
vadītāja
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