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Šogad zemledus makšķernieku sacensības “Bļitka - 2017” notika 19. februārī. Kopumā zemledus sacensībās uz
Kurjanovas ezera piedalījās 15 makšķernieki no Ludzas novada, Kārsavas
novada Mērdzenes, kā arī Ciblas novada Lucmuižas, Pušmucovas un Ciblas.
Laika apstākļi nebija visai labi, bet
īstiem makšķerniekiem sliktu laika apstākļu nav. Spēcīgā vēja dēļ makšķerēšana bija
pat ekstremāla – pieceļoties no makšķer-

nieku kastes, ilgi staigāt apkārt un bez
uzraudzības kasti atstāt nevarēja, jo vējš to
varēja aizpūst prom.
Pēc makšķerēšanas piecu stundu garumā
bija jānoskaidro, kā kuram veicies. Ne visi
lika uz svariem savu lomu, daži ar to negribēja lielīties. Kāpēc tā? Lūk – rezultāti!
Šajās sacensībās lielāko zivi noķēra Aldis
Beļavskis no Ciblas – rauda svēra 136
gramu.
(Nobeigums 6. lappusē)

Viļānos

18. martā pl. 19.oo Pušmucovas Tautas namā

2. martā.

notiks tradicionālie svētki
“Ciblas novada uzņēmējs 2016”.

Sākums plkst.10.30.
Norises vieta:
Viļānu kultūras nams.
Papildus informācija: Dr.agr.
Veneranda Stramkale,
tālr.: 29465004.

Pasākuma gaitā tiks godināti Ciblas novada uzņēmēji un
lauksaimnieki dažādās nominācijās.
Būs izklaides programma, ko vadīs Vanda Žulina: konkursi un
loterija, kā arī balle - spēlēs grupa “Ginc un Es”.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās — līdz 15. martam,
zvanot Marinai Barkānei pa tālr. 26 403 122.
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Ciblas novada pašvaldība neiesaistīsies priekšvēlēšanu aģitācijā
3. jūnijā - Latvijas pašvaldību vēlēšanas
Ir sācies priekšvēlēšanu periods
pirms pašvaldību vēlēšanām. Šajā
sakarā Ciblas novada iedzīvotājiem sniedzam informāciju par to,
kādas ir pašvaldības iespējas, ko
paredz Priekšvēlēšanu aģitācijas
likums.
Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”
un tās mājaslapā www.ciblasnovads.lv
netiks veikta priekšvēlēšanu aģitācija.
Ēku telpās, kurās atrodas pašvaldības
iestādes, un šādu ēku koplietošanas
telpās, uz ēku ārsienām aizliegts izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus. Tos var izvietot uz informatīvajiem stendiem pie pašvaldības iestādēm.
Pašvaldība un tās iestādes var piešķirt
aģitācijas veicējiem telpas, kur rīkot
tikšanās ar vēlētājiem.

KNAB atgādinājumi
Latvijas Pašvaldību savienība februāra sākumā bija noorganizējusi videokonferenci, kurā Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) pārstāves atgādināja par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem pirms š.g. 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām.
Videokonferencē piedalījās KNAB
Politisko organizāciju finansēšanas
kontroles nodaļas vadītāja vietniece
Vineta Ostrovska un nodaļas galvenā
speciāliste Karīna Poļanska.

Videokonferences sākumā KNAB
speciālistes
atgādināja
būtiskākos
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma punktus, kas ir saistoši pašvaldībām un to
informatīvajiem izdevumiem.
Priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegts
izmantot administratīvos resursus,
t.i. aizliegta pašvaldības finanšu līdzekļu, kustamas un nekustamas mantas
izmantošana vai pakalpojumu sniegšana
priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā
arī pašvaldības un tās institūciju reklamēšana par samaksu 30 dienu periodā
pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir
saturiski saistīta ar deputāta kandidāta,
politiskās partijas, politisko partiju apvienības
darbības
atspoguļojumu
(likuma 33.pants). Kā piemēru šādiem
pārkāpumiem KNAB min pašvaldības
transporta izmantošanu priekšvēlēšanu
aģitācijā, darbavietas interneta resursu
izmantošanu šīm vajadzībām u.c..
Pašvaldības informatīvajā izdevumā
ar likumu ir aizliegts izvietot intervijas ar deputātu kandidātiem, kā arī ievietot tādus rakstus, kuros norādīts,
ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts. KNAB skaidrojums – var
publicēt informāciju par domes vadības
un speciālistu darba gaitām, veicot savus pienākumus, bet nevar minēt, ka tie
ir deputātu kandidāti gaidāmajās vēlēšanās. (33.p. (6))
Pašvaldības informatīvajos izdevumos
un mājaslapā var publicēt deputātu
kandidātu sarakstus, programmas

Priekšvēlēšanu aģitācija
Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kura
izpildi atbilstoši savai kompetencei pārrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
un policija.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120. dienas līdz vēlēšanu
dienai. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sācies
4. februārī un ilgs līdz 3. jūnijam. Iepazīties ar aģitācijas materiālu izvietošanas
noteikumiem var KNAB mājaslapā. Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām
Latvijā ir spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 dienas pirms vēlēšanām
ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.
Partiju un partiju apvienību priekšvēlēšanu izdevumu apjoma ierobežojumus
reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, kura izpildi pārrauga KNAB. Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs, kādu drīkst izlietot 2017. gada
3.jūnija pašvaldību vēlēšanās, pieejams KNAB mājaslapā.
Informē Centrālā vēlēšanu komisija

u.c. informāciju, kas pieejama Centrālās vēlēšanu komitejas mājaslapā.
Pašvaldībai un tās struktūrvienībām
(piemēram, uzņēmēju apvienībai vai
jauniešu padomei) nav jāorganizē
priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumi,
tajā skaitā ne iedzīvotāju tikšanās ar
visiem deputātu kandidātiem. Tā būtu
nepamatota administratīvo resursu
izmantošana.

Atbildes uz jautājumiem
KNAB pārstāves minētajā video
konferencē, atbildot uz jautājumiem,
uzsvēra:
* Domes priekšsēdētājs, pagastu pārvalžu vadītājs un citas amatpersonas
var sniegt intervijas laikrakstos, TV
un radio, kas informē par pašvaldības
darbu, bet tie nedrīkst būt raksti un sižeti, kuros tiek aģitēts balsot par vienu vai
otru kandidātu vai kandidātu sarakstu
un nedrīkst būt minēts, ka domes
priekšsēdētājs vai cita sižetā redzamā
persona ir deputāta kandidāts;
* Pašvaldība nedrīkst informēt savā
informatīvajā izdevumā vai interneta
mājaslapā par priekšvēlēšanu sanāksmēm. Tā ir priekšvēlēšanu reklāma;
* Pašvaldībai ir tiesības atteikt deputātu kandidātam vai sarakstam telpas
priekšvēlēšanu aģitācijas pasākuma
rīkošanai, bet jānorāda atteikuma iemesls. Un galvenais – vienādi noteikumi visiem deputātu kandidātiem un
sarakstiem;
* Pirms vēlēšanām parādās aicinājumi
nebalsot un negatīvi raksti. KNAB izpratnē – arī negatīva informācija ir
priekšvēlēšanu aģitācija. Netiešs vai
tiešs aicinājums pārvēlēt stipri jāizvērtē.
* Pašvaldība pirms vēlēšanām var
rīkot sanāksmes un tikšanās ar iedzīvotājiem, bet ne par vēlēšanām – tikai
par kārtējiem jautājumiem (piemēram,
komunālo saimniecību u.tml.).
Plašāk – videoierakstā:
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3500-videokonference-parprieksvelesanu-agitacijasierobezojumiempirms-2017-gada-3junija-pasvaldibu-velesanam
Sagatavoja Ērika BONDARENKO,
Ciblas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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L e mj Ci b l a s n o v a d a d o me
23. februārī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde.
Tajā tika skatīti 16 jautājumi. Visi lēmumi pieņemti
vienbalsīgi.
Pašvaldība izstājās
no LRAA
Kā pirmais tika lemt jautājums par pašvaldības izstāšanos no biedrības „Latgales
reģiona attīstības aģentūra”.
Domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis pamatoja šo
nepieciešamību ar to, ka minētās biedrības darbība pēdējos gados nav pietiekami
efektīva, ka tā nav attaisnojusi
cerības uz dažādu novada
attīstību veicinošu projektu
īstenošanu. No biedrības pēdējā laikā izstājušās dažas
pašvaldības, to apsver arī citi.
J. Dombrovskis uzsvēra, ka
biedrībai paredzēto biedra
naudu pašvaldība var izlietot
lietderīgāk – piemēram, atbalstot vietējo uzņēmēju vai
jauniešu nelielus projektus.
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Visi mūsu folkloras kolektīvi –
labā un izcilā līmenī

zemes vienību Ciblas pagastā
3,8 ha un 0,9 ha platībā atsavināšanas procesu. Personas ir
ieguvušas zemes nomas pirmtiesības uz tām lietošanā bijušo
zemes vienību un ir noslēgti
attiecīgi zemes nomas līgumi.
Atsavināšanai nodotos īpašumus pašvaldība ierakstīs zemesgrāmatā uz sava vārda, veiks to
novērtēšanu, lai noteiktu pārdošanas cenu.

Privātpersonu īpašuma
jautājumi

Ir zināmi Malnavā notikušās folkloras kopu un etnogrāfisko
ansambļu skates rezultāti. Skatē kolektīvus vērtēja Latvijas
Kā parasti, domes sēdē tiek Nacionālais kultūras centra žūrija, tās rezultāti ir svarīgi, lai
skatīti daudzi ar nekustamo varētu piedalīties Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica
īpašumu saistīti jautājumi.
2018”.
Izskatot personas iesnieguVisi Ciblas novada kolektīvi guva augstu vērtējumu – I vai
mu par samaksas samazinā- II kategoriju un līdz ar to arī iespēju piedalīties festivālā
šanu par īpašumā piešķirto „Baltica” 2018. gada 16. – 21. jūnijā.Lūk, vērtējums:
zemi, novada dome konstatēCiblas TN folkloras kopa „Ilža”, vadītāja Dace Tihovska –
ja, ka šai personai 2004. gadā I kategorija (izcili) - fotogrāfijā;
pašvaldība piešķīra lietošanās
Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis „Olūti”, vadītāja
zemes gabalu. Veicot tā iz- Ināra Dovgiallo – I kat. (gandrīz izcili);
pirkšanu, personai ir tiesības
Veiktas izmaiņas
Blontu TN folkloras kopa „Madara”, vadītāja Ināra Sprupieprasīt samaksas samazinā- dzāne – II kat. (labi);
Sociālās dienesta
jumu 2% par katru gadu, paNolikumā
Zvirgzdenes TN folkloras kopa „Saime”, vadītāja Valentīna
Sēdē tika apstiprinātas iz- matojoties uz likuma „Par Ruciņa – II kat. (labi).
maiņas Sociālā dienesta Noli- zemes privatizāciju lauku
Jāpiebilst, ka augstus vērtējumus (I un II kategorija) guva
kumā. Tā 4. punktā noteikta apvidos” 18. pantu un arī visi Ludzas un Kārsavas novada folkloras kolektīvi. Taupakļautība Ciblas novada paš- 22.09.2008.Ministru kabineta tas tradīcijas mūsu novados tiek koptas un saudzētas, tā ir
valdības
izpilddirektoram noteikumu Nr.787. Domes liela mūsu bagātība. Paldies visiem etnogrāfisko ansambļu un
(līdz šim – Labklājības minis- sēdē nolemts šajā gadījumā folkloras kopu vadītājiem un dalībniekiem par tautas gara
par 24% samazināt lauku ap- mantu kopšanu!
trijas pakļautība).
Bez tam, runājot par dienes- vidus zemes izpirkšanas sata darbības tiesisko nodroši- maksu.
Arī šogad tiks atjaunots ielu apgaismojums
Skatīti un apmierināti trīs
nājumu, Nolikuma 19. punktā
iesniegumi,
tagad ir noteikts: „Sociālā privātpersonu
Pagājušajā gadā Ciblas novada ciematos atjaunots vairāku
dienesta lēmumus un faktisko kuros tās lūdz atļaut atdalīt ielu apgaismojums. Arī 2017. gadā pašvaldība plāno turpināt
rīcību var apstrīdēt, iesnie- no tām piederošiem īpašu- šo darbu. Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska indzot sūdzību Ciblas novada miem zemes vienības, pie- formē, ka paredzēts atjaunot apgaismojumu Ciblas ciematā:
domē viena mēneša laikā no šķirt tām jaunus nosaukumus Eversmuižas, Dīķu un Bērzu ielā; Blontu ciematā: Blontu ceļa
lēmumu spēkā stāšanās die- un noteikt zemes lietošanas posms un krustojums; Pušmucovas ciematā: Jaunatnes iela.
nas vai faktiskās darbības mērķi.
Finansējums ielu apgaismojumam nāks no pašvaldības SpeDome nolēma apmierināt ciālā budžeta, kas paredzēts ceļu uzturēšanas un vides aizsarveikšanas dienas. Lēmumu
var pārsūdzēt Administratīva- personas lūgumu par nomas dzības pasākumiem.
tiesību pārtraukšanu uz
jā rajona tiesā”.
zemes vienības daļu 1,5 ha
ATGĀDINĀJUMS!
Tiks atsavināta
platībā un veikt attiecīgas
Blontu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
nomā esoša zeme
izmaiņas zemes nomas līgucentrs
(KAC) darbojas darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Pamatojoties uz personu mā.
KAC
var
saņemt dažādu valsts iestāžu sniegtos pakalpojuiesniegumiem par pašvaldības
Diviem nekust. īpašumiem
mus, t.sk. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts
nekustamā īpašuma atsavinā- piešķirti nosaukumi.
ieņēmumu dienesta pakalpojumus. Tālrunis — 66 954 814.
šanu, dome nolēma uzsākt šo
(Turpinājums 5. lappusē)
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Tiks pastiprināti biodrošības pasākumi
mājputnu turēšanas vietās
Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas –
straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības
ministrija pēc konsultācijām ar PVD ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt
riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā. Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās. Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu
turēšanas vietām būs šādi:
1) No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
- aizliegts turēt mājputnus ārā;
- aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.
2) Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu
uzturēšanās.
3) Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas
personāls ir informēts par drošības prasībām un ievēro tās.
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Atsāk maksāt par nomedītajām
meža cūku mātītēm

Informē PVD
Lai samazinātu meža cūku populāciju Latvijā, tādējādi ierobežojot Āfrikas cūku mēra izplatību, no 2017. gada 24. februāra, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atsāks maksāt
medniekiem par katru nomedīto meža cūku mātīti.
Lai saņemtu atlīdzību – 50 eiro, medniekam, līdz ar aizpildītiem dokumentiem, PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pierādījumi, ka nomedītais dzīvnieks ir sievišķā dzimuma īpatnis (astes gals un ādas fragments, kurā nepārprotami
saskatāmi meža cūku mātīšu ārējie dzimumorgāni).
Nomedīto meža cūku mātīšu pierādījumus pieņems līdz šī
gada 5. decembrim vai līdz brīdim, kamēr programmā paredzētais finanšu apjoms tiks iztērēts.
Izmaksas tiek segtas no Āfrikas cūku mēra apkarošanas
programmas, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopumā šim
mērķim paredzēti 875 tūkstoši eiro.

Izstrādāti trīs pašvaldības autoceļu būvprojekti
Pēc Ciblas novada pašvaldības pasūtījuma, uzņēmums „Myzone” ir izstrādāji trīs pašvaldības autoceļu būvprojektus Ciblā, Pušmucovas un
Zvirgzdenes pagastā.
Tuvākajā laikā būvdarbu iepirkumam tiks izsludināts atklāts konkurss,
kura rezultātus izskatīs un apstiprinās Lauku atbalsta dienests, caur kuru
tiek piešķirts finansējums no valsts un ES fondiem. Ja šis process noritēs
bez aizķeršanās, reāla ceļu pārbūve varēs sākties jūlijā.
Par visu sīkāk informē Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
– Vēlos vispirms īsumā atgādināt, kā
ritēja darbs pie projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, kura ietvaros ir iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku atbalstam (ELFLA) finansējumu.
Vēl 2015. gadā Ciblas novada pašvaldība organizēja vairākas tikšanās ar
zemniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai noskaidrotu viedokli par prioritāri renovējamiem ceļiem novadā. Lielākā apspriede, kurā piedalījās lauku uzņēmēji, pašvaldības un pagastu pārvalžu
vadītāji, notika 22. jūlijā. Tad konstruktīvā gaisotnē tika spriests par vairākiem
lieliem projektiem, kuros pašvaldības
plāno iesaistīties jaunajā 2014. – 2020.
gadam plānošanas periodā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību.
Balstoties uz apspriedēs paustajām
domām, pašvaldības Attīstības nodaļa
izstrādāja rekonstruējamo ceļu sarakstu
projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
2015. gada 30. oktobrī Ciblas novada
domes sēdē deputāti apstiprināja pašval-

dības ceļu objektu atlases kritērijus
(kopumā 6), un, pamatojoties uz šiem
kritērijiem, Attīstības nodaļa izstrādāja
rekonstruējamo pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā kārtībā. Tad to izvirzīja
apspriešanai
uzņēmēju
sanāksmē
20. novembrī. Izstrādātais saraksts tika
apstiprināts kārtējā domes sēdē 2015.
gada 26. novembrī.
Ciblas novada dome nolēma apstiprināt minētajā projektā renovējamo ceļu
posmus konkrētā secībā un izstrādāt
tehnisko projektus prioritātē Nr.1 un
Nr.2 apstiprinātajiem ceļu posmiem:
Nr. 1. P-3 Pušmucova - Zujeva
(posmā Pušmucovas ciema robeža - Vacumnieki); Bērzu iela Ciblas ciemā;
Z-6 Franapole - Ražanova; Z-7 Lucmuiža - Kaļvi;
Nr. 2. B-3 Blonti - Cibuļi - Žogorova
(posmā Blonti - Blontu ferma); C-23
Berjozovka - Bārtuļi (posmā Berozovka
- Ruduši).
2016. gada maijā tika noslēgti līgumi
ar projektētājiem – personālapvienību
SIA "Myzone" un Regnaru Māsēnu

(vadošais partners – SIA „Myzone”).
Un vairākus mēnešus ritēja projektēšanas darbi. Uz šo brīdi pašvaldība ir saņēmusi 3 gatavus būvprojektus ceļiem,
kas minēti prioritātē nr. 1:
1) autoceļa Bērzu iela Ciblā pārbūve;
2) autoceļa Z-7 Lumuiža – Kaļvi pārbūve;
3) autoceļa P-3 Pušmucova – Zujeva
pārbūve.
Visi šie autoceļu projekti tiks iesniegti
ELFLA Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta saņemšanai pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” projekta „Ciblas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve. 1. kārta” īstenošanai.
Pamatojoties uz gatavajiem būvprojektiem, šobrīd tiek izstrādāts iepirkuma
nolikums un jau tuvākajās dienās tiks
izsludināts iepirkums. Tā kā šis ir
„lielais” iepirkums, tiks izsludināts atklāts konkurss un pretendentu pieteikšanās ilgs 1 mēnesi. LAD prasības ir, lai
iepirkumam ir vismaz 3 derīgi pretendenti.
Ja iepirkums beigsies rezultatīvi jau ar
pirmo reizi, tad aprīļa sākumā projekta
pieteikums tiks iesniegts izvērtēšanai
Lauku atbalsta dienestā. LAD projektu
izvērtēšana ilgst aptuveni 3 mēneši, tas
nozīmē, ka reālā ceļu pārbūve varēs
sākties jūlijā.
Projektētāji turpina izstrādāt vēl 3
pašvaldības autoceļu būvprojektus.
Pašvaldība informēs par jaunumiem
plānotajos darbos.
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(Nobeigums. Sākums 3. lappusē)

Lemts par pašvaldības zemes
iznomāšanu
Domes sēdē tika apstiprināti divu
pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu
zemes vienību Pušmucovas pagastā
izsoļu rezultāti – tās atzītas par nenotikušām. 15. februārī tika organizētas divas izsoles, jo uz diviem zemes gabaliem Pušmucovas pagastā (kadastra numuri: 6890-001-0144 un 6890-0010116), ko pašvaldība piedāvāja nomai,
pieteicās vairāki pretendenti. Sakarā ar
to dome lēma, ka jāizsludina nomas tiesību izsole. Diemžēl neviena persona,
kas iepriekš pretendēja uz minētajiem
zemes gabaliem, nedz arī citas personas
izsolē nepieteicās.
Domes sēdēt nolemts iznomāt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību (kad.
nr. 6890-001-0142) Pušmucovas pagastā
1,9 ha platībā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. Informāciju par izsoli nolemts publicēt pašvaldības mājaslapā un
izvietot uz pašvaldības un pagastu pārvalžu informācijas stendiem.
Veikti precizējumi noteikumos „Par
pašvaldībai piekritīgas lauku apvidus
zemes nomu Ciblas novadā”. Precizēts
1.4. punkts, to papildinot ar termiņu.
Jaunā redakcija: „1.4. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā
esošiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas informācijas stendā,
publicē Ciblas pašvaldības mājaslapā
internetā www.ciblasnovads.lv. Informācija par nomā pieprasītajiem zemes
gabaliem tiek publiskota vienu mēnesi
no iesnieguma saņemšanas par zemes
nomu. Tikai viena kalendārā mēneša
laikā no publiskošanas dienas uz šo zemes vienību var pieteikties arī citi
pretendenti’’.
Precizēts 1.6. punkts, to papildinot.
Jaunā redakcija: „1.6.Ja tiek iesniegti
vairāki iesniegumi uz vienu un to pašu
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
neapbūvētu brīvo zemes gabalu, tad
pašvaldība rīko neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoli. Ja neviens izsoles sākumcenu nav pārsolījis un izsole
tiek atzīta par nenotikušu, personas, kas
bija pieteikušās uz izsolītās zemes vienības nomu, pieteikuma tiesības var izmantot tikai vēl vienu reizi.”

Piemērota zemes nomas
maksas atlaide
Dome nolēma kādai zemnieku saimniecībai nomā piešķirt pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību 2,7 ha platībā uz 10 gadiem.
Sakarā ar to, ka zeme ir aizaugusi ar latvāņiem, dome noteica nomas maksas atlaidi
90% apmērā uz 5 gadiem. Deputāti pauda
cerību, ka zemniekam šajā periodā izdosies
atbrīvot zemi no latvāņu audzēm.

Lemts par zvejas tiesību
nomu ezeros
Dome, balsojot atsevišķi par katru personu, nolēma 25 personām nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā 2017. gadā un iedalīt
šim mērķim limitu – 1 zvejas murdu ar ne
vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu. Lielajā Ludzas ezerā
valsts noteiktais limits – 110 murdi, kas
parasti netiek pilnībā izmantots. Pieprasījumi pēc tiem domē tiks iesniegti vēl līdz pat
maijam.
Cita situācija ir Zvirgzdenes ezerā, kur
noteiktais limits pēc 23. februāra sēdes ir
izsmelts. Deputāti balsojot par katru personas iesniegumu atsevišķi, nolēma 5 personām nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Zvirgzdenes ezerā
2017. gadā un iedalīt katram 1 murdu (30
metru liels atvērums) no kopējā šī ezera
zivju tīklu limita (380 m).

Piešķirtas tirdzniecības atļaujas
Divi komersanti vērsās pašvaldībā ar
iesniegumiem par izbraukuma tirdzniecību. Domes sēdē lūgumi apmierināti.
Atļauts SIA "KATO-N" tirgot novada
teritorijā zivis un zivju izstrādājumus
pirmdienās pa šādu maršrutu: Felicianovā
(stāvlaukumā
pie
mājas
„Atspulgas”) – plkst. 13.00 - 13.30;
Ciblā (stāvlaukumā pie skolas un administratīvā centra stāvlaukumā) – plkst.
13.30 - 14.00; Blontos (stāvlaukumā pie
novada domes ēkas) – pl. 15.00 - 15.30;
Pušmucovā (stāvlaukumā pie pagasta
pārvaldes) – plkst. 16.00 - 16.30.
Jau daudzus gadus izbraukuma tirdzniecību Ciblas novada teritorijā īsteno
SIA „Ludzas maiznīca”. Domes sēdē
nolemts dot piekrišanu uzņēmumam ar
divām automašīnām - autoveikaliem
tirgot novada teritorijā pārtikas preces,
tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, alu un saimniecības preces vairākos maršrutos.
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VID informē par gada ienākumu
deklarāciju iesniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –
VID) vērš uzmanību, ka gada ienākumu
deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem
ienākumiem šogad ne tikai elektroniski,
bet arī papīra formātā būs iespējams
iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai
tad VID rīcībā būs visa darba devēju un
citu ienākumu izmaksātāju iesniegta
informācija, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIN) pārmaksas summu.
Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji,
kuru gada apliekamo ienākumu kopējais
apmērs 2016. gadā nepārsniedz
12 000 eiro, no 1. marta var iesniegt
gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.
VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 2017. gada 1.
marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
* veikuši saimniecisko darbību;
* guvuši ienākumus ārvalstīs;
* guvuši ar nodokli neapliekamos
ienākumus, kas kopumā 2016. gadā
pārsniedza 4000 eiro (piemēram, no
personiskās mantas pārdošanas);
* guvuši ienākumus, kuri apliekami ar
10% nodokļa likmi un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas
vietā;
* guvuši citus ar nodokli apliekamus
ienākumus, no kuriem izmaksas vietā
nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām, kuras nav dāvinājuma
saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti
dāvinājumi, kas ir apliekami ar IeIN.
Savukārt, fiziskās personas, kuras
neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada
ienākumu deklarāciju par 2016. gadu,
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IeIN par
attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot
diferencēto neapliekamo minimumu,
var to izdarīt no 2017. gada 1. marta
līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat
visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015.gadu, bet
līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par
2013. gadu.
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Lielākā zivs – 136 gramus smaga raudiņa
(Sākums 1. lappusē)

Makšķerniekiem tika pasniegtas šādas nominācijas: ''Jaunākais
makšķernieks'' – Edijs Kušneris
(Cibla), ''Vecākais makšķernieks''
– Pēteris Trukšāns (Cibla), bet
''Makšķernieks - sprinters'' –
Artjoms Purins (Ludza).
Ar kausiem, medaļām, diplomiem, dāvanu kartēm un suvenīriem tika apbalvoti četri makšķernieki:
1. vieta – Aināram Mikučam no
Lucmuižas (loms – 1941 g),
2. vieta – Aldim Beļavskim no
Ciblas (loms – 1390 g),
3. vieta – Guntaram Silkānam
no Mērdzenes (loms – 909 g),
4. vieta – Edijam Kušnerim no
Ciblas (loms – 617 g).
Pārējie lomi ir šādi: 5. vieta – Visvaldim Sprūžam no Ciblas (loms – 372 g),
6. vieta – Andrejam Grahoļskim no Ludzas (loms – 248 g), 7. vieta – Andrim
Potašam no Pušmucovas (loms – 224 g),

8. vieta – Normundam Birskim no Cib- ielā).
las (loms – 172 g).
Uz tikšanos maijā!
Liels paldies par atbalstu sacensību
Aldis TIHOVSKIS, Ciblas novada
rīkošanā Ciblas novada pašvaldībai un
pašvaldības jaunatnes lietu speciālists
IK ''Vasals VV'' (veikals Ludzā, Skolas

Cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības būs pieejama
psihosociālās rehabilitācijas programma
Šogad vairāk nekā 500
cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības būs pieejama psihosociālās rehabilitācijas
programma
"Spēka Avots", kuru
īsteno Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība
"Dzīvības koks".
Līdzekļi rehabilitācijai tika savākti vēl
nebijuši plašā ziedojuma piesaistes kampaņā - maratonā "Dod pieci", kuru īstenoja Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas
Televīziju un Ziedot.lv.
Biedrība "Dzīvības koks" aicina cilvēkus, kuri zina, kā tas ir - izdzirdēt diagnozi "ļaundabīgs audzējs", kad vienā
mirklī dzīve sagriežas bezcerības, baiļu

un vēlmes dzīvot mutulī, pieteikties
psihosociālās rehabilitācijas programmā
"Spēka Avots".
Programma ir pasākumu kopums, kas
sniedz profesionālu informāciju par onkoloģiju, dod iespēju tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu, kas radies slimības
dēļ, kā arī ļauj uzzināt, kā iespējams
turpināt dzīvot pilnvērtīgi. Programma
(nometne) notiek 5 dienu garumā, tā ir
ļoti intensīva, kurā kā grupu vadītāji un
lektori piedalās psihoterapeiti, psihologi,
mākslas terapeiti, onkologi, imunologi,
fizioterapeiti un citi ar onkoloģijas nozari saistīti speciālisti.
Pieteikšanās un plašāka informācija
– mājas lapā: www.dzivibaskoks.lv
vai zvanot uz 67625339.

Pasargāts,
jo
vakcinēts!
Latvijā saslimstība ar
difteriju jau
vairākus
gadus ir pati augstākā Eiropas Savienībā, taču 2015. gada dati liecina, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo nokav balstvakcināciju pret difteriju un katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk
pieaugušo gaitas bez pietiekamas aizsardzības pret šo dzīvībai bīstamo infekcijas slimību. Tai pat laikā –
VAKCĪNA pret difteriju ir valsts
APMAKSĀTA un vakcinācija ir vienīgais veids, kā sevi pasargāt no tās.
Uzzini savu vakcinācijas statusu
pie ģimenes ārsta!

IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMI JAUNI VESELĪBAS NOZARES E-PAKALPOJUMI
No šā gada februāra papildus valsts E-veselības portālam
www.eveseliba.gov.lv arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
www.latvija.lv iedzīvotājiem ir pieejams daudzveidīgs veselības
nozares e-pakalpojumu klāsts — 16 dažādi e-pakalpojumi.
Ir pieejami dati, kas E-veselības sistēmā no ārstniecības iestāžu
puses brīvprātīgi tiek ievadīti no 2016. gada septembra, savukārt
visi vēsturiskie dati sistēmā netiks atspoguļoti. Tādējādi vairākos
e-pakalpojumos informācija būs pieejama tikai ar laiku, ārstniecības iestādēm arvien aktīvāk darbojoties E-veselības sistēmā un
pakāpeniski ievadot tajā pacientu medicīnisko informāciju. Tāpat

arī noteikts, ka līdz šā gada 1. jūlijam ārstiem savu pacientu medicīnas pamatdatu (alerģiju, aktuālo diagnožu, medicīnas ierīču u.c.)
norādīšana E-veselības sistēmā ir brīvprātīga, taču pēc minētā
datuma šīs informācijas ievadīšana E-veselības sistēmā noteikta
kā obligāta.
Lai izmantotu e-pakalpojumus, nepieciešams autorizēties
kādā no portāliem ar drošas piekļuves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem, e-parakstu vai personas apliecību (eID).
E-pakalpojumu informācija ir apskatāma arī par nepilngadīgajiem
bērniem un aizbildnībā esošām personām.
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Informācija par mācību priekšmetu
olimpiādēs gūtajiem rezultātiem
Ciblas novada skolu audzēkņi turpina piedalīties novadu
apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs.
1. februārī notika Ekonomikas olimpiāde 10. - 12. klašu
skolēniem. Tajā startēja 7 Ciblas vidusskolas pedagoģes
Renātes Mikaskinas audzēkņi, 4 no tiem uzrādīja lieliskus
rezultātus: Maksims KAIROVS (10. kl.) – 2. vieta., Arvis
ŠMATS (11. kl.) – 3. v., Lauris VONOGS (12. kl.) – 3. v.,
Adrians RAKSTIŅŠ (10. kl.) – Atzinība.
3. februārī notika Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klašu
skolēniem. Tajā piedalījās 7 Ciblas vidusskolas un 1 Pušmucovas pamatskolas audzēkne. 5. kl. grupā augstākais sasniegums – 1. vieta – Intai SEIMUŠKINAI (ped. R. Mikaskina).
6. kl. grupā Tomasam SAVICKIM – 3.vieta (ped. Terēzija
Mizāne). 7. kl. grupā Vladai SEIMUŠKINAI – 3. v., Elīzai
Paulai IVANOVAI – Atzinība (ped. R. Mikaskina). 8. kl.
grupā Madarai DOMARKAI no Pušmucovas – Atzinība (ped.
Sandra Laganovska).
7. februārī notika Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 3 pedagoģes Rūtas Trukšānes audzēkņi.
9. kl. grupā pušmucoviete Kristiāna DAUKSTE ieguva Atzinību. 10. kl. grupā Linards SADOVSKIS – 2.vietu.
Trīs Ciblas vidusskolas audzēkņi uzaicināti piedalīties
valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs. Arvis
ŠMATS (11. kl.) un Lauris VONOGS (12. kl.) – filozofijas
olimpiādē (ped. Malvīne Loce); Laima ŽUBULE (8. kl.) –
mājturības olimpiādē (ped. Ināra Evertovska); Arvis ŠMATS
(11. kl.) – matemātikas olimpiādē (ped. Renāte Mikaskina).
Lai viņiem veicas!

Vecvecākiem – svētki Ciblas dārziņā
14. februārī Ciblas
pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) uz pasākumu
„Ballējam – neguļam”
tika mīļi gaidīti vecvecāki.
Šajā dienā visiem mazbērniem bija īpaša iespēja izteikt
saviem vecvecākiem cieņu.
Cēloņu pateicībai ir daudz –
sākot ar mazbērnu aprūpēšanu, ģimenisko kopīgumu,
labo piemēru rādīšanu, kā arī
mazbērnu apdāvināšanu ar
saldumiem un iemīļoto ēdienu
pagatavošanu.
Lai sasildītu vecvecāku
sirdis, parādītu savu mīlestību
un pateicību, bērni gatavoja
viņiem dāvanas, mācījās
dziesmas, rotaļas un dzejoļus.
Skolotāja Inta AUGUSTOVA
parādīja vecvecākiem filmiņas par to, kā viņu mazbērni
pavada laiku, kādus svētkus
svin, kāda ir viņu ikdiena
mūsu dārziņā un kā bērni pa-

vada laiku ar vecvecākiem.
Vecvecāki bija ļoti aizkustināti par savu mazo ķiparu
degsmi un mīlestību, dejojot,
dziedot, lasot dzejoļus vai ejot
rotaļā kopā ar saviem vecvecākiem.
Gan gatavošanās svētkiem,
gan paši svētki ir veids, kā

7. lappuse
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Zemes stunda – pasaules mēroga akcija
Š.g. 25. martā no plkst. 20:30 līdz 21:30 visa pasaule
atzīmēs lielāko klimatam veltīto akciju pasaulē - Zemes
stunda.
Pasaules Dabas Fonds aicina piedalīties šajā akcijā un konkursā "Klimata vēstnieks". Tajā fonds meklē cilvēkus, kuriem
rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kuri uz to rosina arī
citus. Iespējams, šie cilvēki – Klimata vēstnieki – meklējami
tieši Ciblas novadā!
Vairāk informācijas par konkursu „Klimanta vēstnieks” –
internetā. Pieteikšanās līdz 6. martam.
Kristīne Skrīvele, Zemes stundas koordinatore Latvijā
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.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas
uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv
vai LNB Atbalsta biedrībai,
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.
audzināt bērniem cieņpilnu
attieksmi pret gados vecākiem
cilvēkiem.
Mums ir liels prieks par
vecvecāku optimismu, dzīvesprieku, par jaukajiem, patiesajiem smaidiem un vārdiem,
par atkalredzēšanos un būšanu kopā, tādā veidā padarot
šos svētkus vēl sirsnīgākus.
Liels paldies vecvecākiem

par pašceptiem gardumiem
kopīgam tējas galdam, visam
pedagogu un darbinieku kolektīvam par ieguldījumu
svētku organizēšanā. Īpašs
paldies pasākuma vadītājai
mūzikas
skolotājai
Intai
Augustovai.
Valentīna RIVČA,
Ciblas PII vadītāja
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Galda spēļu svētdiena pulcēja
daudz interesentu
19. februārī Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā tika izspēlētas četru veidu galda spēles: novuss, galda
teniss, galda futbols un gaisa hokejs, kas ir visjaunākā
spēle sporta kompleksā.
Dažādās spēlēs pagāja visa pēcpusdiena un vakars, jo interese par šo pasākumu bija samērā liela. Katrā sporta veidā
piedalījās ap 10 dalībniekiem. Vislielākā interese bija par
novusu, kurā sacentās 11 interesenti.

Šīs svētdienas uzvarētāji:
Novuss: 1.v. Endijs Romanovs, 2.v. Arvīds Čodars, 3.v. Andris Duncāns;
Galda teniss: 1.v. Arvīds Čodars, 2.v. Vjačeslavs Sokolovs,
3.v. Ēriks Probuks;
Galda futbols: 1.v. Andris Duncāns, 2.v. Endijs Romanovs,
3.v. Edgars Mizāns;
Gaisa hokejs: 1.v. Andris Miklucāns, 2.v. Andris Duncāns,
3.v. Endijs Romanovs.
Apsveicam uzvarētājus un pateicamies visiem, kas piedalījās šajās sporta sacensībās!
Ineta MIKLUCĀNE, pašvaldības sporta organizatore

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
izsludina "Latgales NVO projektu
programmu 2017", kuras mērķis ir
veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību
darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR,
kas sadalīti trim atbalsta jomām (katrai
pa 8 tūkst. eiro):
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
atbalsta projektiem kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un
iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu
reģiona nevalstiskajām organizācijām un
veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību
virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu
savai valstij, rosinot pašorganizējošus
procesus un sadarbību” īstenošanu,
atbalstot vairākas aktivitātes.
Starpkultūru dialoga atbalsta pro-

jektiem, kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu,
dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;
Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem, atbalstot vairākas aktivitātes.
Vienam projektam maksimāli pieejami
3000 eiro, termiņš projektu iesniegšanai
ir 2017. gada 21. marts, pl.: 16:00.
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami
mājas
lapās www.nvoc.lv
un
www.latgale.lv.
Informē Oskars Zuģickis,
biedrības koordinators

Seminārs Rēzeknē - 2. martā
Lai reģiona nevalstiskās organizācijas
informētu par biedrības
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
izsludinātās
“Latgales NVO projektu
programmas 2017”
atbalstāmajām aktivitātēm, pieteikuma
veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem
kā arī atskaišu sagatavošanu,
biedrība rīko informatīvu semināru
š.g. 2. martā plkst.: 10.00
Rēzeknes pilsētas
Nacionālo biedrību kultūras namā
(Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē).
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