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1.aprīlī Līdumniekos
Satiec savu meistaru!
No pl. 12.00 līdz 16.00
biedrības “Darba un
kultūras centrs
Līdumnieki” telpās —
dažādu meistaru
darbnīcas, pūšamo
instrumentu spēle
ar Valdi Nagli, “Ilžu”
un “Ilžeņu”,
danči ar DK “EversS”.

18. martā Pušmucovā notika viens
no vērienīgākajiem pašvaldības
organizētajiem ikgadējiem pasākumiem – „Ciblas novada uzņēmējs
2016”.
Tajā tika godināti cilvēki, kuri
kopj savu zemi, darbojas lauksaimniecības vai kokapstrādes jomā, vada savus uzņēmumus un sniedz novada iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus, kā arī nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.

Pasākumu „Ciblas novada uzľēmējs
2016” pašvaldība rīkoja jau piekto
reizi.
No pagastiem katrreiz tiek izvirzīti
cilvēki konkrētās nominācijās. Šogad,
piemēram, uz svētkiem aicinātas vairākas ģimenes, kuras nevar lepoties ar
diţi lielu saraţotās lauksaimniecības
produkcijas apjomu, bet kuras čakli
diendienā kopj senču zemi un līdz ar
to ir stabils pamats Latgales lauku
pastāvēšanai.
(Turpinājums 4. lappusē)

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam.
Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta (LAD) Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde pagastos sniegs klātienē konsultācijas un
palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Klientam līdzi jāľem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole.

PUŠMUCOVĀ (bibliotēkas telpās) konsultācija — 26. aprīlī plkst. 9.00.
Pieteikties iespējams, zvanot – 62602064.
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Ciblas novads iesaistījies apjomīgā ERAF projektā
Šī gada 17. februārī Ludzas novada
pašvaldība parakstīja vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par apjomīga ES fonda projekta
“Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados‖* īstenošanu.
Tas ir pirmais tik apjomīgais sadarbības projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā Kārsavas un Ciblas pašvaldību un SIA „Latgales dārzeľu
loģistika‖. Projekta kopējais finansējums
pārsniedz 3,2 miljonus eiro, no tiem
vairāk kā 2,6 miljonus ieguldīs Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), ap
130 tūkstošus eiro – valsts.
Ludzā paredzēts pārbūvēt trīs ielas:
Odu, A. Jurdţa un Latgales šķērsielu.
Kārsavā – izbūvēt infrastruktūru Meţvidu pag. Klonešnīkos (ceļa pārbūve,
ūdensapgādes u.c. sistēmu izbūve, elektrosadales pazemes līnijas slodzes palielināšana).
Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja informē: – Ciblas novada teritorijā šī
projekta ietvaros tiks pārbūvēts Banonejas ceļš 320 metru garumā (Zvirgzdenes
pagasta ceļš Z-16). Banonejas ceļš atrodas Ludzas pilsētas tuvumā, pie Lielā
Ludzas ezera. Ciblas novada pašvaldības
projekta budţets ir 147 384.78 EUR;
85% - ERAF, 4.5% - valsts budžeta dotācija un 10.5% - Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums. Šim projektam ir
nodrošinātas gan investīcijas, gan jaunradītas darbavietas.

Atklāta projekta 2. kārta
Ciblas novada uzľēmēji tiek aicināti
pieteikties ar idejām, ja ir interese par šī
projekta 2. kārtu.
Pašreiz tiek atklāta otrā kārta projekta
programmas „Izaugsme un nodarbinātība‖ 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldī-

bu integrētajām attīstības programmām‖
ietvaros. Šīs programmas specifiskais
atbalsta mērķis ir teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām. Attiecināmās izmaksas ir
ielu/ceļu, inţenierkomunikāciju un ēku
būvniecība, pārbūve un atjaunošana,
aprīkojuma izmaksas (ierobeţotā apjomā), teritorijas attīrīšana un labiekārtošana. Finansējuma saľēmēji ir pašvaldības (individuālie un sadarbības projekti).
Projekta rezultātā ir jānodrošina strādājošo skaita pieaugums privātajā sektorā, papildus piesaistītās privātā sektora
nefinanšu investīcijas un degradēto teritoriju platības samazinājums.
Uzņēmējus, kuriem ir jautājumi un
interese par projektu aicinu zvanīt pa
tālruni 65700844 (LMT) vai rakstīt uz
e-pastu marite.romanovska@inbox.lv
līdz š.g. 27. martam.

Plānošana sākta pirms 2 gadiem
Darbs pie projekta pieteikuma izstrādes ritēja kopš 2015. gada, kad Ludzas,
Ciblas un Kārsavas pašvaldības Attīstības nodaļu speciālisti plānoja aktivitātes,
kādas būtu iespējams īstenot, piesaistot
ERAF un valsts finansējumu, ar mērķi
veicināt uzľēmējdarbību. Projektu izstrādes gaitā pašvaldībās tika rīkotas
tikšanās ar uzľēmējiem, lauksaimniekiem un pašvaldību speciālistiem, kā arī
idejas vairākkārtīgi apspriestas ar domes
deputātiem. Projektā būtiska ir uzľēmēju
ieinteresētība, viľu gatavība attīstīt savu
biznesu teritorijās, uz kurām tiks pārbūvēti ceļi un cita infrastruktūra.
Projekts tiks īstenots 23 mēnešu laikā.
Ciblas novada pašvaldība plāno šajā
programmā „Izaugsme un nodarbinātība‖ iesniegt vēl vienu projekta pieteikumu (sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību), otrā projekta pieteikumā Ciblas
novadam paredzot trīs aktivitātes. Šobrīd
notiek būvprojektu izstrāde ceļiem un
ēkām.

* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām" projekts ‘Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”. Sadarbības projekts, iesniedzējs Ludzas novada
pašvaldība. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 3 205 291.99 € apmērā, no tiem
ERAF – 2 616 528.19 €, valsts budţeta dotācija – 128 042.64 €.

2. lappuse

3. aprīlī – tūrisma nozares
uzņēmēju sanāksme
Ludzas novada Tūrisma un informācijas centra (TIC) speciālistes aicina Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada uzņēmējus, kam ir interese par tūrisma nozari, uz ikgadēju
sanāksmi.
Tā notiks š.g. 3. aprīļa pēcpusdienā
atpūtas bāzē ―Dzerkaļi‖ (Ludzas novada Cirmas pagasts).
Programmā – atskats uz lielākajiem
2016. gada notikumiem, plānotie pasākumi šajā tūrisma sezonā, BOOKING.COM speciālista ziľojums par
tūristu vēlmju tendencēm u.c. aktualitātēm, kā arī diskusijas par daţādiem
jautājumiem.
Pieteikšanās: tic@ludza.lv;
ligakondrate|@inbox.lv;
t. 29467925, 65707203.
Informē Ēriks PAVLOVS,
Ciblas novada pašvaldības
tūrisma speciālists

Papildināti un precizēti MK
noteikumi, kas aktuāli
lauksaimniekiem
Valdība š.g. 14. martā ir lēmusi par
vairāku ar lauksaimniecisko ražošanu
saistītu MK noteikumu papildināšanu
un grozījumiem tajos. Par to informē
Ciblas novada lauksaimniecības konsultants Agris Trukšāns.
Ir pilnveidota marķētās dīzeļdegvielas
piešķiršanas kārtība. Izmaiľas noteikumos paredz ar 2017./2018. saimniecisko
gadu atcelt tiesības iegādāties degvielu
ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par
zemes platību, kurās tiek audzēta kukurūza biogāzes ieguvei, jo Latvijā kukurūzu audzē gan lopbarības ieguvei, gan
biogāzes ieguvei kā enerģētisko kultūru.
Nolūkā pilnveidot atsevišķus tiešā
atbalsta maksāšanas piemērošanas noteikumus ir pilnveidota tiešo maksājumu
piešķiršanas kārtība.
Bez tam precizēta atbalsta piešķiršanas kārtību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai. Izmaiľas noteikumos
sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību, saglabājot iepriekšējā
plānošanas perioda atbalsta administrēšanas pieeju.
Papildināta un precizēta bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība.
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Ciblas novada vēlēšanu komisijas
paziņojums
Lai nodrošinātu 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas,
Ciblas novada vēlēšanu komisija paziľo, ka atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkľu komisiju likumam
1) reģistrētās politiskās partijas vai to apvienības,
2) ne mazāk kā desmit vēlētāju apvienība,
3) Ciblas novada vēlēšanu komisijas locekļi
var pieteikt kandidātus iecirkņu komisiju veidošanai
līdz 2017. gada 24. aprīlim.
Vēlēšanu iecirkņu kandidāti piesakāmi šādā skaitā:

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina,
lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei (TA).
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts TA laiki un vietas Ciblas novadā
BLONTU un PUŠMUCOVAS pagastā—
3. aprīlī un 25. maijā:
Blontos (pie darbnīcām Kluba ielā 12) – plkst. 9.00,
Pušmucovā (pie pagasta pārvaldes) – plkst. 10.45.
CIBLAS, LĪDUMNIEKU
un ZVIRGZDENES pagastā –
21. aprīlī un 15. jūnijā:
Zvirgzdenē (pie pagasta pārvaldes) – 9.00,
Laučos (pie bijušās fermas) – 9.30,
Lucmuižā (pie darbnīcām) – 10.00,
Ciblā (pie pagasta pārvaldes) – 11.00,
Felicianovā (pie darbnīcām) – 12.00,
Ozupinē (pie veikala) – 13.00,
Līdumniekos (pie pagasta pārvaldes) – 14.00.
No 2017. gada 30. jūnija
par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs
samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas
maksājumu.
Tālr. 26385715, 25733592.
Plašāka informācija –
aģentūras mājas lapā:
www.vtua.gov.lv

Iec.
nr.

Iecirkľa
atrašanās vieta

Iecirkľa adrese

Pieteicamo
kandidātu
skaits

631

Ciblas novada
„Domes nams” Blonti,
administratīvais Blontu pag., Ciblas
centrs
novads

7

633

Ciblas pagasta
pārvalde

Muiţas iela3,Cibla,
Ciblas pagasts, Ciblas
novads

7

634

Līdumnieku
pagasta
pārvalde

„Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pag.,
Ciblas novads

7

649

Pušmucovas
Tautas nams

Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas
pagasts, Ciblas novads

7

652

Zvirgzdenes
pagasta
pārvalde

„Valde” Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads

7

Katra reģistrētā politiskajā partija vai to apvienība, vēlētāju
grupa vai Ciblas novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiľus kandidātus.
Vēlēšanu iecirkľa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saľemt pie Ciblas novada Pagastu pārvalţu vadītājiem, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Zinaīdas Pavlovas vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
Pieteikumi iesniedzami Ciblas novada vēlēšanu komisijai –
adrese: c. Blonti, Ciblas novads.
Telefons uzziľām: 26493818, komisijas vadītāja Zinaīda
Pavlova.

Centrālā vēlēšanu komisija sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību rīko semināru
„Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošana un
iesniegšana 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām‖.
Tas notiks 30. martā Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienībā.
Semināru būs iespēja skatīties interneta tiešsaistē – LPS mājaslapā: www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide
Seminārā būs iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievēro,
sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību
vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarakstu sagatavošanas
lietojumprogrammu „Balsis PV 2017‖.
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Ciblas novadā tika godināti uzņēmīgākie ļaudis
Pašvaldības pateicības
Tika sveikti lielākie Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji: Z/S„Lapegles
2” un Z/S „Ezerlīči” (pēc VID datiem un
ieteikuma).
Kā lielākie darba devēji tika sveikti
seši uzľēmumi: SIA „Blonti‖ (vad. Andris Ţeikars), ZS „Lapegles 2‖ (Antons
Daudišs), SIA „RIKO-RI‖ (Regīna Kozlovska), SIA „Felicianovas rūpnīca Polimērs‖ (Marija un Artemijs Dobrovoļski), SIA „SoLo & Partneri‖ (Ināra Ločmele, Anita un Viesturs Rancāni) un
SIA „WILD‖ (Aivars Kozlovskis).
Pateicības bija sagatavotas veterinārārstiem un sēklotājiem, kas strādā Ciblas
novada teritorijā. Tie ir: Ivars Ciganskis,
Veneranda Krišāne, Anastasija Kuzmina, Regīna Metlāne, Ilze Kaniševska,
Alina Ruško.
Nominācijā „Jauniešiem draudzīgs
uzľēmums‖ apbalvojums piešķirts biedrībai „Strauts‖ Ciblā.
(Turpinājums. Sākums 1. lappusē)

Uzrunas, atklājot svētkus
Pagasta pārvalžu vadītāji, atklādami
svētku vakaru, teica īsas uzrunas
(fotoattēlā). Tajās izskanēja katra pagasta slavinājums.
Ināra SPRUDZĀNE: – Blonti vienmēr
bijuši īpaši. Savulaik tas bija keramiķu
novads, kad Šmulāna velni izklīda pa
visu pasauli. Vēlāk starptautisku atzinību ieguva Kirova kolhozā audzētās cūkas, kas izceļojās pa visām starptautiskajām izstādēm. Arī tagad tikai Blontos
pastāv SIA, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Un Blonti ir kļuvuši par Ciblas
novada centru.
Andra KLEŠNIKA: – Cienījamie novadnieki, mūsu mīļā Līdumnieku pagasta cilvēki! Mēs, kaut arī palikuši tikai
daţi simti, esam tie, kurus nav aizvilinājusi peļľa tālajās zemēs, ērtāka dzīvē
pilsētā. Mēs sīksti turamies savā dzimtajā zemē – pašā pierobeţā. Mūsu cilvēki
ir tie, kuri ir spējuši Līdumnieku centru
no visu aizmirsta nostūra pārvērst par
tūristu iecienītu skaistu vietu, par vietu,
kur protam interesanti un pilnvērtīgi
dzīvot! Lai mums tas izdodas arī turpmāk!
Valentīna TRUKŠĀNE: – Man ir liels
prieks sveikt novada uzľēmīgākos un
čaklākos cilvēkus mūsu, Pušmucovas,

pagastā! Lai šovakar visiem kopā ir
jauks, pavasarīgs noskaľojums, jo jūs to
esat pelnījuši. No mūsu Nūraugu kalna
var saredzēt tālu, bet ne tik, tālu, lai redzētu, kur aizceļo pagasta uzľēmēju
saraţotā produkcija. Lai Pušmucovas
vārds arī turpmāk skan tālu!
Valentīna RUCIŅA: – Zvirgzdenieši
vienmēr ir bijuši lieli dziedātāji, pratuši
gan čakli strādāt, gan arī no sirds priecāties. Spēku dod mūsu Cirmas, Lielā Ludzas un Zvirgzdenes ezera mūţsenie
viļľi, senču stādītā parka koku varenums. Vasarā mēs labprāt gaidām jūs
romantiskajā Zvirgzdenes estrādē, bet
šodien sveicam sava novada radošākos
un čaklākos cilvēkus!
Miervaldis TRUKŠĀNS: – Visi pieci
pagasti ir apvienojušies Ciblas novadā.
Kaut arī administratīvais centrs atrodas
Blontos, Ciblas pagasts joprojām ir vairāk apdzīvotais no visiem. Mēs ļoti ceram, ka mūsu vidusskolā mācās īsti novada patrioti, jaunieši, kuri iegūs dzīves
pieredzi, zināšanas un atgriezīsies, lai
Eversmuiţa atdzimtu jaunā spēkā! Man
prieks, ka katru gadu novada simbolu –
pakavu – saľem ne tikai jau zināmie
veiksmīgie saimnieki, bet arī jaunie. Lai
pietiek optimisma un izturības caur ikdienas neveiksmēm un šķēršļiem saskatīt valsts uzplaukumu!
Uzrunu teica ar novada domes priekšsēdētājs Juris DOMBROVSKIS.

Skaistā dzīves jubilejā tika godināta
Gaļina Sakernika – liellopu pārraudze
no Blontu pagasta (fotoattēlā).
Sarīkojumā tika godinātas nelielas
saimniecības no katra pagasta, kuras var
saukt par pagasta lepnumu:
Blontu pagastā: Gaļina un Rūdis Leitāni, Anna Matvejenko, Oļegs Ivanovs.
Ciblas pagastā: Edvīns Irbītis, Tālivaldis un Iveta Kalvāni, Inta un Andris Balceri.
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Līdumnieku pagastā: Ināra
un Valfrēds Miezīši, Inga un
Uldis Andţāni un Natālija
Jefimenoka.
Pušmucovas pagastā: Ilga
Grade un Uldis Kornijanovs,
Leons Kaziniks un Inna Gajoha, Svetlana un Ainārs
Rumbiniki.
Zvirgzdenes pagastā: Līga
un Aldis Ozolnieki, Iveta un
Ainārs Savicki, Jānis un Zinaīda Barkāni.
Pateicību saņem Aleksejs Ivanovs, “Staupine‖.
Par putnkopības attīstību
novadā pašvaldības atzinība
tika izteikta ZS „Griezītes‖ (Zanda Trukšāne) no
Pušmucovas pagasta.
Tika godināti uzľēmumi,
kuri nodarbojas ar kokapstrādi: ZS „Lapegles 2‖, SIA
„Riko-Ri”, SIA „Dimants
AR‖ (Aivars Rikums), IU
„Priede B” (Bogdans Špitjuks), ZS „Zeltiľi‖ (Aina
Zbaraščuka) un SIA „Staupine‖ (Aleksejs Ivanovs—
Tika sveikti Iveta un Ainārs Savicki,
fotoattēlā).
Līga un Aldis Ozolnieki no Zvirgzdenes pagasta.
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Apsveikumi – no
iestādēm un bankām
Katru gadu iespēju sveikt savus klientus un sadarbības partnerus šādā pasākumā izmanto arī daţādas iestādes.
No LLKC apsveikumus saľēma zemnieki, zemnieku saimniecības un uzľēmēji: Ivars Sprudzāns, Iveta Savicka, ZS
„Rasiņas” (Ēriks Astičs), ZS „Surikova‖ (Valdis Astičš), ZS „Cīrulīši‖ (Juris Vabaļs), IK „Dinero
V‖ (Vladislava Gaile), Olita Kilupe, IK
„Pliči” (Jānis Kilups), Ilga Baziļeviča,
Andris Balcers, Vasīlijs Zvaričs,
ZS "Kasparīši" (Pēteris Romanovskis).
Arī AS „Citadele banka‖ sveica savus
klientus: SIA „Blonti‖, ZS „Griezītes‖
un ZS „Ezerlīči‖.
Nodarbinātības valsts aģentūras balvas
sadarbības partneriem – Edvīnam Sarkanim no Blontu pagasta un biedrībai
„Strauts” Ciblā, kā arī Valentīnai Ruciņai, kura pašvaldībā koordinē pasākumu
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Pateicību no finanšu institūcijas
„Altum” saņēma Ciblas novada pašvaldības vadītājs – domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis.

Nominācijā „Sadarbības partneri‖ tika
godināti divi uzņēmumi un
„Latvijas Pasta” darbinieki (fotoattēlā).
Tradicionāli šajā sarīkojumā pateicība –
SIA „Blonti‖, kas ik gadu sarūpē dāvanas Blontu
PII audzēkľiem. Šogad pateicības vārdus uzklausīja
arī „Ezerlīču‖ īpašnieks Aivars Trons – par traktortehnikas pakalpojumiem.
Lielais paldies par ikdienas darbu – pastniekiem:
Romualdai Ivanovai, kura strādā Blontu un Līdumnieku pagastā, Irinai Antonova, Blontu pasta nodaļas vadītājai, Lolitai Grebeņnikova – Zvirgzdenes,
Lienei Cimbaļukai – Pušmucovas, Valdim Stuceram – Ciblas un Līdumnieku pagasta pastniekam,
Svetlanai Pšenovai – Ciblas pasta nodaļas vadītājai.

Tika sveikti Gaļina un Rūdis Leitāni,
Anna Matvejenko no Blontu pagasta.

Sarīkojums „Ciblas novada uzľēmējs 2016‖ notika Pušmucovas Tautas
namā. Tas bija slēgts atpūtas vakars, kurā piedalās pašvaldības aicināti
ļaudis un tie, kas rezervējuši vietu. Vakara gaitā bija koncerts, kurā uzstājās Pušmucovas TN jauniešu popgrupa „Heijā!‖, ko vada Ināra Dovgiallo, pušmucovieši Aija un Jānis Jonikāni un Meţvidu TN vīru vokālais
ansamblis „Ozoli‖, ko vada Jānis Veličko. Visu pasākumu atraktīvi vadīja Vanda Ţulina – bija loterija, kurā daţādas balvas piedāvāja vietējie
uzľēmēji un zemnieki, un arī spēle „Mīlu savu novadu‖. Balli spēlēja
grupa „Ginc un Es‖.
Sarīkojumu organizēja Ciblas novada pašvaldības domes komanda:
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne, Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska, Pušmucovas Tautas nama vadītāja Inta
Domarka un citi pašvaldības darbinieki.
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Valsts kontroles ieteikumi jāizpilda šogad
Ir publiskots Valsts kontroles revīzijas pārskats jeb ziņojums „Vai Ciblas
novada pašvaldības rīcība, nodrošinot
maksas pakalpojumus iedzīvotājiem,
ir ekonomiska un efektīva?‖.
Valsts kontrole vairākās pašvaldībās,
t.sk. Ciblas novadā, ir veikusi revīzijas,
kuru ietvaros ir pārbaudīta atsevišķu
maksas pakalpojumu sniegšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām. Revīziju
rezultāti liecina, ka pašvaldībās pastāv
problēmas ar maksas noteikšanu sniegtajiem pakalpojumiem. Arī Ciblas novada
pašvaldībā VK ir konstatējusi vairākus
trūkumus un nepilnības. Ar pilnu revīzijas ziľojumu ir iespējams iepazīties VK
mājas lapā www.lrvk.gov.lv
Ciblas novada pašvaldībā tiek sniegti
vairāki maksas pakalpojumi: komunālie
pakalpojumi (ūdens, kanalizācija, dzīvokļu īre un apsaimniekošana); ēdināšanas pakalpojumi skolās un bērnudārzos;
telpu un zemes noma; sporta zāles nomas pakalpojumi; tautas namu organizētie pasākumi arī ir pakalpojumi; kopēšanas pakalpojumi bibliotēkās u.c. iestādēs.

Par ēdināšanu skolās
Pašvaldībai, sniedzot maksas pakalpojumus, ir tiesības noteikt mazāku maksu
par pakalpojumiem nekā to sniegšanas
izmaksas. Tāpēc pašvaldībai ir svarīgi
zināt, kāds līdzekļu apmērs no budţeta ir
jānovirza pakalpojuma izmaksu līdzfinansēšanai. Pašvaldībā atsevišķiem pakalpojumiem noteikta maksa, kas neatbilst pakalpojuma sniegšanas izmaksām.
Revidējamā periodā (2014., 2015. gads
un 2016. gada janvāris - marts) Ciblas
vidusskolā un Blontu pirmsskolas izglītība iestādes darbiniekiem bija nodrošināta ēdināšana par pazeminātu cenu.
Līdz 2017. gada 1. janvārim visās izglītības iestādēs ēdināšanas maksas aprēķinā tika iekļautas tikai produktu izmaksas. Visiem audzēkľiem, skolēniem,
pedagogiem un apkalpojošajam personālam katrā izglītības iestādē bija apstiprināta vienāda ēdināšanas maksa. Starpība
starp iekasētajām izmaksām un ēdināšanas faktiskajām izmaksām tika segta no
pašvaldības budţeta.
No 2017. gada 1. janvāra tika aprēķināta pilnā ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksa. Tika apstiprināti jauni, katrā
izglītības iestādē atšķirīgi, izcenojumi.
Sakarā ar izglītības darba nepārtrauktību, arī turpmāk izglītības iestāţu pedagogiem un apkalpojošajam personālam
atļauts izmantot ēdināšanas pakalpojumus. Pārējo pašvaldības iestāţu darbi-

nieki līdz šim ēdināšanas pakalpojumus
neizmantoja, arī turpmāk šis pakalpojums tiem nebūs pieejams.
Revidenti ir konstatējuši, ka ir iekasēti
ieľēmumi 1191 EUR apmērā, kuriem
maksa nav apstiprināta domē. Būtiskākā
summa - ēdināšanas maksa bērnu nometnēs 1104 € apmērā, kuru pašvaldība
saľēma no Rīgas skolēnu pils projekta
(jauno arheologu nometne Ķīšukalnā).
Ievērojot revidentu ieteikumus: ir jāizvērtē, vai nepieciešama šādu pakalpojuma sniegšana turpmāk un tad jāapstiprina domē pamatota pakalpojumu maksa.

Par ūdensapgādes
pakalpojumiem
Revidentu ieskatā, ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas rezultātu raksturo
ūdens zudumi, kurus var noteikt kā realizētā ūdens apjoma attiecību pret saraţoto (iegūto) ūdens apjomu, savukārt kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas rezultātu raksturo attīrīto notekūdeľu apjoma
attiecība pret savākto notekūdeľu apjomu.
Revidenti vērtēja 2015. gada pakalpojumu sniegšanas rādītājus, jo rēķinu izrakstīšana iedzīvotājiem tika uzsākta pēc
komunālo maksājumu programmas ieviešanas.
VK ziľojumā uzrāda 63 % ūdens zudumus. Tarifu noteikšanā tika izmantots
kopējais paceltais ūdens daudzums un
ūdens daudzums, kas novadīts iedzīvotājiem un par ko izrakstīti rēķini.
Aprēķinā netika iekļauts tehnoloģiski
izlietotais ūdens daudzums, kas tiek patērēts atdzelţošanas stacijās filtru skalošanai. Atdzelţošanas stacijā Līdumniekos filtru skalošana notiek 1 reizi diennaktī, Pušmucovas, Blontu, Lucmuiţas
un Ciblas stacijās uzstādīta divu reiţu
skalošana diennaktī. Turpretī Felicianovas un Tumovas („līvānietes‖ Felicianovā) stacijā sakarā ar sliktu ūdens kvalitāti, filtru skalošana notiek četras reizes
diennakts laikā. Pēc aprēķiniem, tehnoloģiskajā procesā tiek izmantoti 33,41 %
no ūdens daudzuma.
Tāpat lielu ūdens daudzumu patērē
pašvaldības iestādes, daļa ūdens aiziet
ūdenstorņu un aku skalošanai, un tikai
neliela daļa ūdens aiziet tiešām zudumos
cauruļu plīsumu laikā.
Tāpat tika norādīts uz ūdens un kanalizācijas nepamatoti zemajiem tarifiem.
Tie ir jāpārskata un jāapstiprina līdz
gada beigām. Kā pārāk zema tiek vērtēta
arī pašvaldībā apstiprinātā dzīvokļu apsaimniekošanas maksa.

6. lappuse

Par telpu nomas u.c.
pakalpojumiem
VK ziľojumā tika pieminēti telpu nomas un slidu asināšanas pakalpojumi
Felicianovas sporta kompleksā, kas nesedz izmaksas 408 eiro apmērā. Šie pakalpojumu tarifi ir nepamatoti zemi ar
nolūku, lai katrs novada iedzīvotājs varētu atļauties tos izmantot – nodarboties
ar sportu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Slidu asināšanas pakalpojuma lietderība tuvākajā laikā tiks pārskatīta un pārtraukta, ja tā lems pašvaldības dome.
Sporta zāles nomas maksai ir jānosaka
pilnās izmaksas un, vadoties no tām,
jāapstiprina izcenojums, kas var palikt
arī tāds pats kā līdz šim (lēmumā jāatrunā maksas pakalpojuma daļa, kas tiks
dotēta pakalpojumu saľēmējiem no pašvaldības).
Revīzijā konstatēts, ka novada tautas
namos revidējamajā laika periodā tika
tirgotas ieejas biļetes 2,00 un 2,50 EUR
vērtībā un iekasēti ieľēmumi 1102 EUR
apmērā. Lai gan biļetes reģistrētas VID,
nepieciešams to cenu apstiprināt arī novada domē, aprēķinot pasākuma kopējās
izmaksas, kas līdz šim netika darīts.
VK norādīja, ka nelielai daļai zemes
nomas līgumu ir likumā nepieļaujami
ilgs darbības termiľš – 99 gadi, tādēļ
pašvaldība jau ir novērsusi šo pārkāpumu, un līgumi tiek pārslēgti.

Izstrādāts pasākumu plāns
Sadarbībā ar VK revidentiem pašvaldība ir izstrādājusi pasākumu plānu ar
konkrētiem termiľiem konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai. Daļa no
plānotajiem pasākumiem jau ir izpildīta
(piemēram, ēdināšanas pakalpojumu
maksas noteikšana, atsevišķas uzskaites
nodrošināšana maksas pakalpojumiem,
kases operāciju uzskaites uzlabošana).
Pašlaik tiek izstrādāta maksas pakalpojumu aprēķināšanas metodika, šis darbs
ir jāpaveic līdz 2017. gada 30. jūnijam.
Revīzijas noslēgumā pašvaldībai ir
izvirzīti 11 ieteikumi maksas pakalpojumu uzskaites sakārtošanai. Un gala termiľš to ieviešanai ir 31.12.2017, lai
2018. gadā maksas pakalpojumus varētu
sniegt lietderīgi un ekonomiski.
Revidenti ziľojumā norāda, ka ir pārliecināti — Ciblas novada pašvaldības
ieguldītais darbs maksas pakalpojumu
uzskaites organizēšanas pilnveidošanā
ļaus novada iedzīvotājiem saņemt maksas pakalpojumus par ekonomiski pamatotu maksu un radīs priekšnoteikumus
pašvaldībai pilnvērtīgi plānot pakalpojumu attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.
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7. lappuse

Ciblas novada komandai – 2. vieta futbola turnīrā
17. marta vakarā Ludzas
2. vidusskolas sporta hallē
uz finālspēlēm pulcējās telpu futbola turnīra ―Latgola
kauss‖ komandas.
Par I vietu turnīrā ar komandu „Šellat‖ no Rēzeknes cīnījās Ciblas novada komanda.
Diemţēl pārāki šoreiz bija
rēzeknieši. Spēles rezultāts 5 :
3, un ciblāniešiem – II vieta
turnīrā.
Turnīrā III vietu izcīnīja
komanda „Zveri‖ no Ludzas,
atstājot aiz sevis zilupiešus
(spēles rezultāts 5 : 1. Turnīrā
piedalījās sešas komandas,
bez jau minētajām – arī VRK
un Ludzas novada sporta skolas komanda.
Spēle par 1. vietu noslēdzās
ar komandas ―Šellat‖ uzvaru
5:3. Vārtu guvēji: Arvis
Karačkovs 2 vārti, Vitālijs
Komandas ―Ciblas novads‖ sastāvs: Mārtiņš Laizāns, Edijs Budrevičs, Endijs
Aguls, Dmitrijs Borisovs –
―Šellat‖,
Egīls
Jegorovs Romanovs, Artis Reiniks, Alens Kalvāns, Raivis Kozlovskis, Mārtiņš Pavlovs, Egīls
(savos
vārtos);
Mārtiľš Jegorovs, Kristiāns Punculs, Kristaps Tereško, Aigars Grahoļskis, Rihards AleksanLaizāns 2 vārti, Mārtiľš Pav- drovičs, Rihards Rižovs.
lovs – ―Ciblas novads‖.
Aleksandrovičs
bam „Latgols‖, kurš izveidoja Noteikti labākie spēlētāji Rihards
Panākumu atslēga –
(“Ciblas novads”), uzbrucējs
tik brīnišķīgu turnīru. Tie ir
Pēc turnīra rezultātiem tika
mūsu draudzība
– Arvis Karačkovs (“Šellat”),
mazi futbola svētki.
noteikta simboliskā turnīra
Pēc
spēles
Mārtiņš Protams, mēs pulcējamies labāko spēlētāju izlase, apbal- uzbrucējs – Sandis Bokta
Laizāns
pastāstīja
par un pulcēsimies uz citiem tur- voti rezultatīvākie futbolisti. (“Zveri”).
komandu ―Ciblas novads‖: nīriem, jo mums patīk spēlēt
Turnīra organizators RiNo ciblāniešiem kā labākais
Ko var teikt par komandu? futbolu. Esam gatavi doties uz komandas spēlētājs tika atzī- hards Riţovs saka lielu
Savācāmies mēs, kas jau kopš tuvējām pašvaldībām, piemē- mēts Endijs Romanovs.
paldies visām komandām par
bērnības kopā Ciblā spēlējam ram, Bērzgali. Ir mūsu kodalību turnīrā un par izrādīto
Turnīra simboliskajā izlasē
futbolu, pasaucām arī drau- mandā futbolisti, kas spēlē jau
sapratni, kad turnīra laikā
gus… Visi viens otru labi augstākā līmenī. Piemēram, iekļauti: vārtsargs – Valērijs vairākas reizes nācās mainīt
pazīstam. Uzskatu, ka esam viens no mūsu komandas līde- Seļeznovs (―Šellat‖), aiz- spēļu laikus un datumus sporsasnieguši daudz – Ciblas riem Egīls Jegorovs spēlē sargs – Vadims Golubevs ta halles noslogotības dēļ.
komanda tikusi turnīra finālā. Rēzeknes TFK. Bet visi turnī- (“Zilupe 2001”), aizsargs –
Liekas, cienīgi nospēlējām arī rā bijām malači, visi cīnījāpēdējo spēli par kausu, cīnījā- mies.
mies līdz galam. Es domāju,
Četras spēles par iekļūšanu
„Ciblas novada” panākumu play-off nebija vieglas. Tad
atslēga – mūsu draudzība.
no 3. vietas izrāvāmies tālāk.
Esam ļoti jauni, ne tik piere- Smagākā un izšķirošā spēle
dzējuši, kā mūsu pretinieki. bija ar zilupiešiem, kurus pārViens no mums vēl mācās spējām tikai papildlaikā 6:5.
Ciblas vidusskolā, citi to ne- Viss izšķīrās pēdējās minūtēs.
sen pabeiguši. Vidējais ve- Mums beidzot paveicās! Ar
cums – ap 20 gadiem.
Zilupi vienmēr esam spēlējuši
Paldies Ciblas pašvaldībai, ļoti līdzvērtīgi. Un ar Ludzas
kas atbalstīja mūs, iemaksāja komandu „Zveri‖, jūtam,
par mums turnīra dalības mums vienmēr ir nedaudz
maksu. Un paldies sporta klu- pietrūcis uzvarai.
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Pušmucovā – par Kultūras kanonu un radošo procesu
22. martā Pušmucovā norisinājās divi
Latvijas mēroga kultūras pasākumi. Vietējā pamatskolā ar
pedagogiem un skolēniem tikās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas speciāliste Liega
Piešiņa, bet Tautas
namā par savu daiļradi stāstīja rakstnieks Māris Bērziņš.
Liega Piešiľa Pušmucovas pamatskolā stāstīja par Latvijas Kultūras
kanonu. Tas, līdzīgi kā citviet Eiropā, izveidots kā Latvijas izcilāko
mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Tajā iekļautas vērtības daţādās mākslas jomās (arhitektūrā, kino, literatūrā, mūzikā, skatuves un
vizuālajā mākslā, tautas tradīcijās) un arī izcilas personības (Janis Rozentāls, Andrejs Pumpurs u.c.). Latvijas kultūras kanona veidošana aizsākās pirms 10 gadiem. Arī mēs katrs tiekam aicināts domāt par tām
vērtībām, kas mums ir svarīgas, jo tām būtu jāveido ikviena Latvijas
iedzīvotāja kultūras pieredzes pamats un jānostiprina piederības izjūta
Latvijai.
Liega Piešiľa ir uzrakstījusi projektu ―Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās‖, ko finansiāli ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. Šī projekta ietvaros mums bija iespēja Pušmucovā satikt rakstnieku Māri Bērziľu, kura šī brīţa slavenākais romāns ir „Svina garša‖. Rakstnieks pastāstīja par to, kā sācis rakstīt, par saviem iepriekšējiem darbiem un to,
kā tapa „Svina garša‖. Uzzinājām viľa nostāju daţos jautājumos.
Nākamā mums tuvākā tikšanā šī projekta ietvaros notiks Zilupē
4. aprīlī plkst. 12.00 – ar Noru Ikstenu. Šopavasar plānota tikšanās Kārsavā ar rakstnieci Gundegu Repši.

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
22. februārī notika novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12.
klašu audzēkņiem. Tajā piedalījās 30 skolēni, starp tiem – 5 Ciblas
vidusskolas pedagoģes Ineses Boļševičas audzēkľi. Ar Atzinību tika
novērtēts Maksims KAIROVS (10. kl.) un Arvis ŠMATS (11. kl.).
8. martā notika Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu dzimtās valodas
(latviešu) olimpiāde 3. klases skolēniem, tajā piedalījās 22 bērni, t. sk.
2 Ciblas vidusskolas pedagoģes Ineses Boļševičas audzēknes, Atzinību
saľēma Liāna KOVAĻENKO.
13. martā notika 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10. klasei, kurā piedalījās 37 dažādu Latgales skolu
audzēkľi. Starp tiem – arī Ciblas vidusskolas audzēknis Linards
SADOVSKIS (pedagoģe Ināra Kuzľecova), kurš ieguva Atzinību.
23. martā notika Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde. 1. – 4. klašu grupā piedalījās Ciblas vsk. 3. kl.
audzēkne Ingrīda ĻAGUŠĽIKA, kura saľēma Atzinību. 5. – 8. klašu
grupā piedalījās 5 Ciblas vsk. (ped. Inta Terentjeva) un 2 Pušmucovas
psk. (ped. Aija Jonikāne) audzēkľi. 2. vieta – Sandai AUGUSTOVAI
(Ciblas vsk. 6. kl.), 3. vieta – Vladai SEIMUŠKINAI (Ciblas vsk. 7.
kl.), Atzinība – Izabellai STELIKOVAI (Ciblas vsk. 8. kl.).

2017. g. 27. martā

8. lappuse

Lieldienu dievkalpojumi
katoļu baznīcās
13. aprīlis, CETURTDIENA,
Pēdējo vakariľu sv. Mise
Pušmucova 15:00,
Eversmuiţa 18:00,
Ludza 18:00.
14. aprīlis, PIEKTDIENA,
Kristus ciešanu dievkalpojums, krustaceļš
Aizpūre 9:00,
Eversmuiţa 18:00,
Pušmucova 14:00,
Ludza 15:00. Krustaceļš pa pilsētu - 19:00.
15. aprīlis, SESTDIENA, Vigilijas dievkalpojums
(kristības solījumu atjaunošana, pilnas atlaidas,
uguns, ūdens un ēdiena svētīšana)
Aizpūre 10:00,
Eversmuiţa 15:00,
Pušmucova 19:00,
Ludza 20:00.
16. aprīlis, SVĒTDIENA, Kristus augšāmcelšanās sv. Mise (procesija, ēdiena svētīšana)
Eversmuiţa 9:00,
Pušmucova 15:00,
Ludza 10:00.
17. aprīlis, PIRMDIENA, sv. Mise
Eversmuiţa 11:00
Ludza 10:00.
Ludzas baznīcā — nepārtrauktā adorācija (arī naktīs)
no Lielās ceturtdienas vakara līdz Lieldienu vigilijas
dievkalpojumam sestdienas vakarā.

Florbola turnīrā uzvar kārsavieši
11. martā Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā notika atklātais turnīrs florbolā, kas bija
veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai.
Diemţēl turnīrā piedalījās vien trīs komandas, jo
tajā sestdienā sporta sacensības notika arī citviet.
Tomēr bija pārstāvēti trīs novadi: Kārsava, Ludza un
Cibla. Izspēlējot savstarpējās cīľas, tika noskaidrots
labākais – komanda no Kārsavas ieguva I vietu. Kārsavieši ieguva 6 punktus, jo uzvarēja abās spēlēs:
Ciblas „Strautu‖ pieveica ar 12:9, Ludzas „Spāku‖ –
ar 10:4. Turnīra II vietā ierindojās ciblānieši, kuri
gan zaudēja kārsaviešiem, bet ar rezultātu 9:7 pieveica ludzāniešus. Komanda no „Ludzas‖ palika pēdējā,
šajā turnīrā neiegūstot nevienu punktu.
Ciblas biedrības „Strauts‖ komandā spēlēja Endijs
Romanovs, Renārs Romanovs, Egīls Jegorovs, Kristaps Tereško, Andris Duncāns un Raivis Kozlovskis.
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