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Ciblas Tautas namā
19. aprīlī plkst.18.00 Nacionālo bruņoto
spēku štāba orķestra
klasiskā kvarteta
koncerts
„No zobena
Saule lēca”.
Programmā:
Emīla Zilberta kamermūzikas cikla
atskaņojums.
Soliste Zane Šmite
(balss).
Ieeja brīva

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu Meistaru!
2018” aizvadītās nedēļas nogalē notika
152 vietās visā Latvijā.
Ciblas Tautas namā “Satiec savu meistaru!” notika pirmo reizi. 7. aprīlī Ciblas
vidusskolas folkloras kopa „Ilžeņa” un
vadītāja Dzintra Toporkova mācīja rotaļdejas un dančus.
Pasākums pulcēja gan mazus, gan lielus
apmeklētājus, gan vietējos, gan arī kaimiņu pagastu un novadu. Īpašs prieks bija
par “Ilžeņas” draugu – Nirzas folkloras
kopas “Spryguļs” (vad. Anita Klovāne)
un
Pušmucovas
folkloras
kopas

“Olūteņi” (vad. Ināra Dovgiallo) piedalīšanos. Paldies visiem! Pasākums aizritēja
sirsnīgā un jaukā noskaņā, par to īpaši
liels paldies mūsu danču meistariem –
„Ilžeņai” un skolotājai Dzintrai.
Pasākums “Satiec savu Meistaru!” ir
2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums. Tas tradicionāli
norisinās vienlaikus ar projektu „Eiropas
amatu prasmju dienas”, kas aizsāktas
2002. gadā Francijā un kļuvis par plašāko
starptautisko pasākumu, kas veltīts amata
prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un
tālāknodošanai.
Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska

Aicinām uz “EversS” piecu gadu jubilejas koncertu!
Kādā 2013. gada marta vakarā Anda Sprūža, toreiz RTA studente, aicināja Ciblas
Tautas namā kopā sanākt dažāda vecuma sievietes un meitenes, kuras vienoja viena
vēlēšanās – dejot. Liekas, tas bija vakar, bet… ātri skrien laiks un – deju kopa
“EversS” visus aicina uz piecu gadu jubilejas koncertu.
Šo gadu laikā kolektīvs ir uzstājies gan savā TN, gan novada pasākumos, ir koncertējis dažādos Latgales novados, pabūts arī Bauskas pusē. Pagājušajā gadā
“EversS” pirmo reizi piedalījās Latvijas sieviešu deju kolektīvu festivālā.
Uzstājoties un piedaloties dažādos pasākumos, iegūti daudzi draugi. Un jubilejas
koncertā uzstāsies daži draugi: Rēzeknes DK “Dziga”, Rēzeknes novada Ratnieku
VPDK “Juris”, Baltinavas novada JDK “Kusti Kust”, Kārsavas novada Mežvidu
VPDK “Bitīt matos” un līnijdeju grupa “Chilli Cha Cha”, Malnavas VPDK
“Jedritvai” un Malnavas koledžas JDK, Ludzas novada Pildas līnijdeju grupa “Soli
pa solim”, Ciblas novada Blontu DK „Kaprīzes” un Zvirgzdenes pašdarbnieki.
Visi mīļi gaidīti 21. aprīlī plkst.18.00 Ciblas TN uz deju kopas
“EversS” piecu gadu jubilejas koncertu “Večerinka Eversmuižā”!
Ciblas TN vadītāja
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Lielā Talka — 28. aprīlī
Lielā Talka 2018
notiks sestdien,
28. aprīlī, no plkst.
9:00 līdz 15:00.
Talkas norisi kopumā katrā novadā un
republikas pilsētā
pārrauga Lielās
Talkas koordinators.
Ciblas novadā –
Aldis Tihovskis.
Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā
un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē
tās Lielās Talkas mājas lapā (http://talkas.lv) un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt
savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē Lielās Talkas mājas lapā.
28. aprīlī varēs pievienoties kādai no reģistrētajām talkas
vietām.
Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi, kas šogad
ir baltā krāsā. Baltos maisus bez maksas būs iespējams saņemt 28. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.
Ciblas novada Lielās Talkas koordinators Aldis Tihovskis
informē, ka mūsu pašvaldībā maisi tiks dalīti tāpat kā iepriekšējos gados, ņemot vērā reģistrēto Lielās Talkas vietu
skaitu. Katram pagastam tiek plānots izdalīt 100 maisus,
pārējos – pa Lielās Talkas vietām.
Vēlams talkošanas vietu Ciblas novada teritorijā
reģistrēt līdz 26. aprīlim, lai koordinators A. Tihovskis
varētu nogādāt maisus līdz pagasta pārvaldei, kur tos varēs
paņemt par konkrēto reģistrēto Lielās Talkas vietu atbildīgā
persona.
Lielās Talkas koordinators Ciblas novadā ir Aldis
Tihovskis. Viņa kontakti: tālr. 26162066, e-pasts:
aldons777@inbox.lv/.

Ir uzsākta Ciblas novada
Attīstības programmas
2019. - 2025. gadam izstrāde.
Ar topošo dokumentu var iepazīties novada pašvaldības
mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā Novads/ Attīstības
programma.
Līdz š.g. 15. maijam aicinām ikvienu iepazīties ar
Attīstības programmas projektu un aizpildīt aptaujas anketu,
izsakot savus priekšlikumus!
Rudenī būs publiskā apspriešana.

2018. g. 13. aprīlis

2. lappuse

Saistošie noteikumi Nr.1
Apstiprināti
ar Ciblas novada domes
25.01.2018. sēdes
lēmumu Nr.1(protokols Nr.1, 8.§)

Grozījumi Ciblas novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdarīt Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Svītrot 28. punktā skaitli un vārdus „EUR 80,00 trūcīgai
personai, kurai saskaņā ar 17.06.2009. Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.550 pienākas GMI pabalsts”.
2. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā: „23. Izvērtējot
atbilstību trūcīgās personas statusam, par parādsaistībām nav
uzskatāms patēriņa kredīts, kura apmērs nepārsniedz EUR
2000, un kredīts vienīgā mājokļa iegādei”.
3. Svītrot 45. punktā skaitli un vārdus „Katru mēnesi bērna
uzturēšanai EUR 160,00 mēnesī bērnam līdz 18 gadu
vecumam”.

Saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Ciblas
novada domes 2014. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem”” projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie
noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo ceturto un piekto
daļu. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Ciblas
novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, nodrošinot
finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām), kā arī citām ģimenēm (personām), kuras saskaņā
ar šiem noteikumiem ir tiesīgas to saņemt, lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz
izmaiņas Ciblas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstu veidos un apmēros.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu. Pašvaldības domes budžetu būtiski
neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav
attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas
netiks paplašinātas.Normatīvais akts tiks publicēts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā
internetā, Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā
internetā un informatīvajā izdevumā «Ciblas Novada Ziņas».
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 6 (134)

3. lappuse

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē lemtais
26. martā notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde,
kuras darba kārtībā bija iekļauti
15 jautājumi.
Domes sēdē tika nolemts ņemt
201 447 eiro lielu aizdevumu no Valsts
Kases, lai būtu iespējams realizēt projektu „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Šim projektam ir iegūts
LEADER finansējums 45 tūkst. eiro
apmērā, bet projekta kopējās izmaksas
pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās
sastāda EUR 201 447,50. Aizņēmums
Valsts Kasē tika ņemts uz 15 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu no
01.11.2018. saskaņā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, aizdevuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
Domes sēdē tika nolemts veikt izmaiņas Iepirkumu komisijas sastāvā, izslēdzot no tās Andri Miklucānu
(pamatojoties uz viņa iesiegumu) un
iekļaujot komisijas sastāvā Guntu
Stoleri. Iepirkumu komisija apstiprināta
šādā sastāvā: Komisijas riekšsēdētāja –
Skaidrīte Gaile; Komisijas locekles
Ilona Cibuļska, Aina Borisovska, Gunta
Stolere un Inese Birska.
Apstiprināti Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību

vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs (plašāka informācija
– šī izdevuma 4. lappusē).
Vairākām mājām, dzīvokļiem un telpu
grupām piešķirtas adreses vai arī mainītas adreses, sakārtojot ziņas Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā.
Domes sēdē lemts par vairāku pašvaldībai piekritīgu zemes vienību nomas
līgumiem. Tajā skaitā, pamatojoties uz
nomnieces iesniegumu, pārtraukts līgums par neliela zemes gabala nomu
Pušmucovas pagastā, bet sakarā ar kāda
nomnieka nāvi, uz viņa meitas vārda
pārreģistrēts 3 ha liela zemes gabala
Līdumnieku pagastā nomas līgums.
Deputāti izskatīja SIA „Tele 2” pilnvarotā pārstāvja SIA „BM-projekts”
iesniegumu par zemes piešķiršanu nomā mobilo telekomunikāciju sakara
masta būvniecībai, lai nodrošinātu labāku Tele 2 mobilo telekomunikāciju pārklājumu un ātrāku datu pārraidi. Tika
nolemts piešķirt SIA „Tele 2” šim mērķim uz 10 gadiem nomā pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības daļu 0,1 ha
platībā Zvirgzdenes pagastā. Noteikts
attiecīgs zemes lietošanas mērķis.
Nolemts piešķirt z.s. „GRANTI” nomā trīs pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības (5,3 ha 1,0 ha un 2,7 ha platībā) uz 10 gadiem. Informācija par to

iznomāšanu bija pieejama pašvaldības
mājaslapā, citi pretendenti nepieteicās.
Domes sēdē pieņemti vairāki lēmumi
attiecībā uz privātpersonu darījumiem
ar to nekustamajiem īpašumiem. No
kāda nekustamā īpašuma Zvirgzdenes
pagastā tā īpašniekam atļauts atdalīt trīs
zemes vienības (0,81 ha, 1, 66 ha un
4,29 ha platībā), tām piešķirti nosaukumi un noteikts zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība. Savukārt citam īpašniekam atļauts apvienot divus nekustamos īpašumus (8,5 ha un 3,7 ha), izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, kam
atstāts iepriekšējais nosaukums.
21.12.2017. domes sēdē tika pieņemts
lēmums par pašvaldības nekustamā
īpašuma – zemes vienības „Cielavas”
3,21 ha platībā Pušmucovas pagastā
nodošanu atsavināšanai. Īpašums tika
novērtēts, un domes sēdē š.g. 26. martā
noteikta īpašuma nosacītā cena – 2078
eiro, kā arī nolemts slēgt pirkuma līgumu ar A. Č..
Trim personām nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Zvirgzdenes ezerā 2018.gadā,
četrām personām – pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā 2018.gadā, katrai
personai iedalīts 1 murds no kopējā
limita.
Domes sēdē skatīti arī citi jautājumi.

Ja kavēts NĪN maksājums,
tiek rēķināta kavējuma nauda

Tiks veikta seguma atjaunošana ceļa
P49 posmā no Pušmucovas līdz Ludzai

Ciblas novada pašvaldības budžetā samērā labi ienāk
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi. Kopš februāra, kad tika izsūtīti pirmie paziņojumi par aprēķināto NĪN,
iemaksāti gandrīz 90 tūkstoši eiro.
NĪN termiņi šogad ir 3. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un
15. novembris.
Līdz 3. aprīlim bija iespējams iemaksāt visu NĪN summu,
kas aprēķināta 2018. gadam vai I ceturkšņa summu.
Nereti nodokļa maksātājs, kas norēķinās par NĪN pēc termiņa beigām, ir pārsteigts par to, ka radusies kavējuma nauda un parāds. Skaidrojums ir vienkāršs: NĪN administrēšanas
programma automātiski rēķina kavējuma naudu par maksājumu, kas ienācis vēlāk kā 5 dienas pēc termiņa.
Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs
vai konta nr. un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi
ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu
vai nomā esošu īpašumu.
Sekot līdzi nodokļiem var elektroniski, izmantojot
latvija.lv e-pakalpojumus. Informāciju par NĪN varat iegūt,
zvanot Ciblas novada pagastu pārvaldēm vai pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītājai Mārītei Romanovskai, kas administrē NĪN (tālr. 65707844).

Līdz ar ceļu būvdarbu sezonas sākšanos VAS „Latvijas
Valsts ceļi” (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv ir pieejama
ceļu remontdarbu karte, kurā ikviens var apskatīt šogad
valsts autoceļu tīklā plānotos ceļu remontdarbus un spēkā
esošos satiksmes ierobežojumus.
Tajā ir informācija, ka plānoti būvdarbi – seguma atjaunošana jeb segas pastiprināšana – uz ceļa P49 Kārsava–Ludza
–Ezernieki posmā no 16.79 km līdz 25.29 km (posmā Pušmucova – Ludza).
Darbus šajā posmā veiks SIA „CEĻI UN TILTI”, kas uzvarēja VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātajā iepirkuma
konkursā. Iepirkuma summa – 4 691 144,59 EUR.
Aktuālā informācija par būvdarbiem un citiem satiksmes
apgrūtinājumiem valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas arī pa LVC diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darbdienās: 8.00 — 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.
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4. lappuse

Tiek organizēti skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā (01.06.2018. –
31.08.2018) jauniešiem, kas mācās
vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs.
Piedāvājums attiecas uz tiem skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem,
kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Pasākuma finansēšanas būtiskākie
nosacījumi:
1. apakšpasākumā – pašvaldība apņemas atmaksāt Darba devējam nodarbinātā Skolēna algu, bet Darba devējam
jāsedz Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās
iemaksas
(VSAOI) par katru nodarbināto jaunieti
2. apakšpasākumā – pašvaldība apņemas samaksāt nodarbinātā Skolēna algu
235.00 EUR apmērā (otru daļu – 215.00
EUR sedz NVA Ludzas filiāle) un segt
Darba devēja valsts sociālās apdrošināSkolēnu vasaras nodarbinātības pasā- šanas obligātās iemaksas (VSAOI) par
kums tiks organizēts divos apakšpasā- katru nodarbināto jaunieti 100% apmēkumos:
1. apakšpasākumu organizē un fiPašvaldība aicina uzņēmumus un
nansē Ciblas novada pašvaldība sanevalstiskas organizācijas,
darbībā ar Ciblas novada uzņēmēkas darbojas Ciblas novadā,
jiem;
piedāvāt darba vietas skolēniem.
2. apakšpasākumu – Ciblas novada
Pieteikumi rakstiski jāiesniedz
pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāli.
līdz š. g. 18. maijam.
Abos apakšpasākumos viens skolēns drīkst būt nodarbināts pie darba rā.
devēja ne vairāk kā vienu mēnesi 7
Abos apakšpasākumos pašvaldība
stundas dienā (ja nav sasniedzis 18 ga- apņemas apmaksāt nodarbinātā pilngadu vecumu) vai 8 st. dienā (18 – 19 dīgā skolēna obligāto veselības pārbaugadi).
di (ja to nosaka likumdošana) ne vairāk
Darba devējs nedrīkst nodarbināt sa- kā EUR 15 apjomā.
vus pirmās pakāpes radiniekus (bērnus,
Pašvaldība slēgs Pakalpojuma līgumu
brāļus, māsas).
ar darba devēju (apņemoties izmaksāt
darba devējam finansējumu dotācijas
Skolēnam noteikta šāda atlīdzība veidā skolēna algas apmērā), savukārt
par pilnu nostrādāto darba laiku:
darba devējs slēgs Darba līgumu ar sko1. apakšpasākumā – 430 EUR mēnesī, lēnu (ja darba devējs ir pašvaldības ie2. apakšpasākumā – 450 EUR mēnesī. stāde, tad Darba līgumu ar skolēnu
Ja nostrādātas tiek nepilnas darba die- slēgs pašvaldība).
nas, tad atlīdzību proporcionāli samaziDarba devējs maksās algu, VSAOI
na.
u.c. likumdošanā noteiktos nodokļus.
Darba devējam līdz katra mēneša 5.
Pasākums tiek nodrošināts šādam datumam būs jāiesniedz Pašvaldībai
darba vietu daudzumam:
pārskatu par faktiski nodarbināto skolē1. apakšpasākumā – 8 (gadījumā, ja nu skaitu un izmaksām.
uzņēmēju aktivitāte būs zema, finansējums var tikt pārcelts uz otro apakšpasākumu, bet, ja uzņēmēju piedāvāto darba
vietu skaits pārsniegs finansējuma apjomu, darba vietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem); 1
uzņēmējs drīkst nodarbināt ne vairāk kā
2 skolēnus;
2. apakšpasākumā – 10 (pa 2 darba
vietām katrā novada pagastā, bet ja kāda no pagastiem bērni neizmantos darba
iespējas un pasākumam nepieteiksies,
tad vietas tiek atdotas citiem pagastiem
proporcionāli pieteikumu skaitam).

Skolēnu atlase un darba vietu piedāvājums (būtiskākie aspekti):
Skolēnu nodarbinātības pasākuma
koordinatora pienākumus pašvaldībā
veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.
Darba devējiem rakstiski jāpiesakās
pašvaldībā līdz 2018. gada 18. maijam.
Uzņēmēju saraksts un veicamie darbi
pēc 21. maija tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības mājas lapā.
Skolēniem pieteikumus pašvaldībā
jāiesniedz līdz 2018. gada 18. maijam
(2. apakšpasākuma kandidāti reģistrējas
arī NVA Ludzas filiālē).
Skolēnu pieteikumus vērtēs un lēmumu pieņems ar pašvaldības domes
lēmumu izveidota komisija.
Ja pieteikušos skolēnu skaits pārsniegs finansējuma iespējas, tie tiks
sakārtoti rindā pēc šādiem kritērijiem:
1. bērns bārenis;
2. aizbildniecībā vai audžuģimenē
esošs bērns;
3. nepilna ģimene (sastāvēšana
civillaulībā netiks uzskatīta kā
nepilna ģimene);
4. daudzbērnu ģimene;
5. abi vecāki bezdarbnieki;
6. viens no vecākiem bezdarbnieks;
7. trūcīgas ģimenes statuss;
8. pārējie pretendenti.
Katrā no kategorijām priekšroka tiks
dota skolēniem, kas nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos 2017.
gadā.
Plašāka informācija – Noteikumos, kas publicēti pašvaldības
mājaslapā (www.ciblasnovads.lv),
sadaļā „Pašvaldība”, „Nolikumi”.
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5. lappuse

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūvei tiks izmantoti ES fondu līdzekļi
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un
apstiprinājis Ciblas novada pašvaldības
projektu Nr. 17-01-AL34-A019.2201000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekts tika iesniegts ELFLA
Latvijas lauku attīstības programmas
2014.-2020.gada
apakšpasākumam
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projekta attiecināmās izmaksas ir
50 000 eiro, un projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu no LEADER 45 000 eiro apmērā.
Stadiona pārbūvei būs nepieciešams
lielāks finansējums, kas tiks piešķirts no
Ciblas novada pašvaldības budžeta
(deputāti par to lēma 28.07.2017. sēdē).
Domes sēdē 2018. gada 27. martā tika
nolemts lūgt aizņēmu Valsts kasē, lai varētu nodrošināt visu stadiona pārbūvei
nepieciešamo finansējumu.
Nesen stadiona pārbūves projektā ir noslēdzies iepirkums,
tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas komandītsabiedrībai
„Austrumu būvnieks Plus”. Stadiona pārbūves līguma kopējā summa ir 166 485,54 eiro, plus PVN – 34 961,96 eiro.
Šobrīd tiek gatavots līgums, kā arī tiek veikta tirgus izpēte
par Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Autoruzraudzību, projekta ietvaros, veiks būvprojekta izstrādātājs SIA „Rēzeknes Nams”.
Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbus plānots
uzsākt maijā. Projektu plānots pabeigt līdz 2018. gada
31. oktobrim.
Mārīte Romanovska,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Noslēdzies lekciju kurss pusaudžiem

Ciblas novada pašvaldība veica tirgus izpēti un
noslēdza līgumu ar biedrību „Strauts”, kas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana
iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros organizēja
lekciju ciklu pusaudžiem par dažādām tēmām.
Ciblas novada skolēniem no 10. līdz 12. klasei
bija iespēja noklausīties 4 lekcijas: par veselīgu
uzturu, fiziskām aktivitātēm, atkarībām un to
mazināšana, kā arī par seksuālo veselību.
Lekcijas notika skolas telpās stundu laikā, tādējādi nodrošinot iespēju visiem skolēniem ņemt
dalību tajās.
Katrai lekcijai tika piesaistīts attiecīgās jomas
speciālists, kas īpaši gatavoja šo lekciju pusaudžu vecumam.
Aptaujājot skolēnus, kopumā viņi vērtē lekcijas
kā interesantas un esot ieguvuši arī dažas jaunas
atziņas.
Biedrības „Strauts” valdes
priekšsēdētājs Aldis Tihovskis

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
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19. aprīlī pl.10:00 Blontu Tautas namā —
informatīvs seminārs
"Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un
iespējas lauku uzņēmējiem 2018. gadā".

2018. g. 13. aprīlis

6. lappuse

Pavasara darbiem dārzā
būs ļoti maz laika

Rīko SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".
Programmā:
10:00 – Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem, lektore – LAD pārstāve Marina Sumarokova;
11:00 – Aktualitātes veterinārās uzraudzības jomā, lektore –
PVD pārstāve Mārīte Ņukša;
11:30 – Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos aktos, lektore – LLKC Lauku attīstības
konsultante Laura Vesere;
12:30 – Lauku attīstības programmas aktualitātes, lektors –
LLKC Uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Šķesters.

Var pieteikties
platību maksājumu saņemšanai
No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs
pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta
apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs
elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja
iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju
par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt
LAD mājaslapā.
Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka pieteikšanās platību
maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbalsta maksājumus. Rekordliels skaits - 95% lauksaimnieku
2017.gadā saņēma Vienotā Platību maksājuma un Mazā
lauksaimnieka shēmas gala maksājumus līdz gada beigām.
Būtiski samazinās arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu skaits
iesniegumos. Pēdējo divu gadu laikā, kopš pieteikšanās notiek elektroniski, kļūdu skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. “Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem pasaka priekšā atbalsta
veidus, kuriem lauksaimnieks var pieteikties, darbosies arī
šogad.
Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai
2018.gadā var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas
un veidlapas”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Šī brīža laika apstākļi liecina, ka dārza un lauka darbiem atvēlētais pavasara periods būs ļoti īss un saspringts. Augsnes aramkārtas atlaišanās pilnībā varētu
sākties tikai aprīļa otrajā nedēļā, kas nozīmē, ka augsnes
apstrādi nāksies veikt maksimāli ātri, uzsver Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais
dārzkopības eksperts Māris Narvils.
Lai arī iepriekšējā rudenī lauki daudzviet bija pārmitri,
tomēr, ilgstoši pieturoties mērenam salam, augsnes virskārta
var izžūt. Tas ir sevišķi bīstami no jauna stādītajos augļu un
ogu dārzos, kur koki un ogulāji nav mulčēti.
Māris Narvils, LLKC vecākais dārzkopības eksperts: “Īsais
pavasara posms un strauji žūstošā augsne nozīmē, ka zemes
apstrāde būs jāveic ļoti īsā laika periodā. Tādēļ pašlaik galvenais ir maksimāli sagatavot darbam nepieciešamo tehniku.
Visus šaubīgos mezglus augsnes apstrādes agregātiem labāk
nomainīt, jo, ja plīsīs, tad, kad uz lauka katra stunda dārga,
sekas būs nepatīkamas. Par darbu maksimālu organizāciju ir
jādomā tiem, kuriem lielākoties ir mālainas augsnes, jo tajās
optimālie apstrādes termiņi būs vēl īsāki. Dārzeņu laukos, lai
problēmas neradītu augu atliekas vai nenovāktā raža, pirms
to iearšanas noteikti jāizsmidzina biokompostētāji (Bioefekts
GreenOK,). Tas nepieciešams, lai visas atliekas straujāk
sadalītos un mazāki būtu riski slimību izplatībai.”
Tikmēr augļu dārzos līdz pumpuru piebriešanai vēl ir veicami kopšanas darbi ogulāju retināšanai un augļu koku atjaunojošai griešanai. Iespējamos mizas bojājumus pēc ziemas košās saules (apdegumi) vēl būs pagrūti novērtēt, tādēļ
ziemošanas perioda radītās sekas varēs izvērtēt mazliet vēlāk, pumpuru intensīvās briešanas laikā.
Ļoti saspringti apstākļi gaidāmi jauno ogulāju un dārzu
stādītājiem, jo daudzi darbi iekavējušies vēl no rudens perioda. “Tā kā stādīšanai gandrīz 100% tiek izmantoti kailsakņu stādi, darbi būs jāveic ļoti strauji un jau šobrīd jādomā
par papildspēku piesaistīšanu. Stādītāju Latvijā nav daudz,
tādēļ to noslodze jāplāno maksimāli liela. Mitruma trūkums
pavasarī kailsakņu stādiem var būt liktenīgs, bet papildus
salaistīt pavasarī varēs paspēt salīdzinoši nelielas platības,”
uzsver M. Narvils.
Informāciju sagatavoja Ilze Rūtenberga - Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja
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Blontos pasta nodaļas darbības modeli
pieskaņo pieprasījumam

No 2018. gada 16. aprīļa VAS „Latvijas Pasts” maina
Blontu pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku.
Iemesls – zemais pasta pakalpojumu pieprasījums.
Pasta nodaļas darbības modelis tiks pielāgots iedzīvotāju
reālajām vajadzībām. Turpmāk Blontos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.8 līdz 9 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Domes namā vai arī iedzīvotāji
varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
„Latvijas Pasts” pārstāve Vineta Danielsone skaidro: –
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Blontu
pasta nodaļā, kas ir vidēji četri sūtījumi darbdienā un rada
Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 3500 eiro
apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi
nepieciešamie pasta pakalpojumi: vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie
pastnieka tieši savā dzīvesvietā, t.sk. Blontu iedzīvotājiem
iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni
27892759, 67608486 vai 67608488.
Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā
Blontu pagasta iedzīvotāji var pieteikt,
zvanot pa tālruni 25700286.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Blontu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 657 22290 vai 27892744 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Ludzas 1. pasta nodaļu Latgales ielā 110, sūtījumu
saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst. 9 līdz 13.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas
vieta.
Blontu iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 16.aprīļa ir informēti ar īpašiem informatīvajiem
paziņojumiem pastkastītēs no 16.marta.
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7. lappuse

Demogrāfiskā situācija
2018. gada sākumā
2018. gada pirmajā ceturksnī Ciblas novadā reģistrēta
9 bērnu dzimšana (5 zēni, 4 meitenes) un
2 laulības.
Laikā no 1. janvāra līdz 31. martam miruši 16 Ciblas
novada iedzīvotāji.
Blontu pagastā
Malvina BLEIVA, dz. 1931.g., mirusi 01.02.2018, reģ. dzīvesvieta – Blonti.
Alberts SEŅKĀNS, dz. 1941.g., miris 17.02.2018., reģ. dzīvesvieta – Blonti.
Ciblas pagastā
Anna LAIZĀNE, dz. 1934.g., mirusi 01.01.2018., reģ. dzīvesvieta – Cibla.
Mihails FJODOROVS, dz. 1960.g., miris 04.02.2018., reģ.
dzīvesvieta – Felicianova.
Valentīna RIVČA, dz. 1958.g., mirusi 16.02.2018., reģ. dzīvesvieta – Cibla.
Edmunds ĪVULIS, dz. 1935.g., miris 22.02.2018., reģ. dzīvesvieta – Felicianova.
Jānis POĻAKOVS, dz. 1931.g., miris 15.03.2018., reģ. dzīvesvieta – Felicianova.
Ināra VISOCKA, dz. 1947.g., mirusi 24.03.2018., reģ. dzīvesvieta – Felicianova.
Agnis KALPAKS, dz. 1967.g., miris 28.03.2018., reģ. dzīvesvieta – Kozlovski.
Līdumnieku pagastā
Juris KALVĀNS, dz. 1965.g., miris 04.01.2018., reģ. dzīvesvieta – Bārtuļi.
Broņislava ULASE, dz. 1923.g., mirusi 05.01.2018., reģ.
dzīvesvieta – Hmeļnecki.
Pušmucovas pagastā
Ēriks MANUKINS, dz. 1954.g., miris 12.02.2018., reģ. dzīvesvieta – Pušmucova.
Vija DUBROVSKA, dz. 1961.g., mirusi 05.03.2018., reģ.
dzīvesvieta – Staupine.
Zvirgzdenes pagastā
Anatolijs TURLAJS, dz. 1941.g., miris 09.01.2018., reģ.
dzīvesvieta – Zvirgzdene.
Vilnis BROKS, dz. 1964.g., miris 12.02.2018., reģ. dzīvesvieta – Ūtičova.
Aleksandrs KATKEVIČS, dz. 1939.g., miris 07.03.2018.,
reģ. dzīvesvieta – Ustja.
Informē pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un
18:05 (atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”.
Esiet ar pašvaldību,
klausoties Latgales Radio — 103.0 FM!
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Panākums — arī valsts mēroga olimpiādē

2018. g. 13. aprīlis

8. lappuse

Bibliotēkā Lucmuižā – jauna izstāde

Noslēgumam tuvojas mācību priekšmetu olimpiādes,
kuras tiek kopīgi organizētas Ciblas, Kārsavas, Ludzas
un Zilupes novadu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
20. martā notika matemātikas olimpiāde 4. klašu audzēkņiem. Tajā piedalījās divi Ciblas vidusskolas audzēkņi (ped.
Inese Boļševiča). Markuss Seimuškins saņēma Atzinību.
Ar III pakāpes diplomu no Rīgā notikušās Krievu valodas
(svešvalodas) valsts 22. olimpiādes atgriezās Ciblas vsk.
11.klases audzēknis Linards Sadovskis. Apsveicam!
Tiek organizēti Ciblas novada bērnu un jauniešu
talantu svētki „MŪSU TALANTI - 2018”.
Svētki notiks 12. maijā plkst. 16:00 Ciblas TN.
Līdz 7. maijam pašvaldība gaidīs pieteikuma
anketas no Ciblas novada bērniem un jauniešiem
vecumā līdz 25 gadiem, kuri dzied, lasa dzeju, spēlē
kādu mūzikas instrumentu, žonglē vai ir jebkāda cita
veida talanta īpašnieki, kuru sniegumu iespējams
atspoguļot koncertprogrammas priekšnesumā.
Pieteikuma anketas var saņemt pagastu tautas
namos vai izdrukāt no Ciblas novada mājas lapas
(www.ciblasnovads.lv). Plašāka informācija, kā arī
Pieteikuma anketa – Nolikumā. Tālr.29285284.

CIBLAS TAUTAS NAMĀ —
RTA studentes Kristiānas Manukinas
MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE “ATMODA”.
Atklāšana 15. aprīlī plkst. 13:00.

Notika konkurss “Mazais dziedātājs – 2018”
4. aprīlī Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādi (PII) “Rūķītis” pulcēja skanīgākos Ludzas un Ciblas
novada pirmsskolas izglītības iestāžu mazos dziedātājus ve-

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā
turpinās Latvijas 100-gades
pasākums „Mans vaļasprieks”.

Nupat bibliotēkas telpās atklāta pensionētās pedagoģes
Jeļenas Rudņikas darbu izstāde. Daudzus gadus viņa ir strādājusi Ezersalas internātskolā, bet pensijas gados aizrāvusies
ar dzeju, gleznošanu, floristiku un citām daiļām mākslām.
Viņas talants pārsteidz daudzus. Tāpat ir apbrīnojams ieguldītais darbs un prasmes.
Jeļenai ļoti tuva ir daba, viņai ir dāsna sirds, plašs redzesloks un milzīgs radošais potenciāls. Gleznas, dzeja un rokdarbi iepriecina līdzcilvēkus.
Aicinu visus uz bibliotēku Lucmuižā, lai baudītu Jeļenas
Rudņikas floristikas darbu izstādi „Dabas simfonija”.
Jolanta Pridāne, bibliotēkas vadītāja
cumā no 2 līdz 4 gadiem konkursā “Mazais dziedātājs –
2018”. Jaunie solisti pārstāvēja divas Ludzas iestādes, Ciblas, Blontu, Briģu un Istras PII. Katrs konkursa dalībnieks
izpildīja vienu brīvas izvēles dziesmu.
Šajā konkursā zaudētāju nebija, ikviens no dalībniekiem
saņēma īpašu titulu, arī trīs Ciblas novada bērnudārzu
audzēkņi: Kristīne AUGUSTOVA –
“Drosmīgākais
mazais
dziedātājs” (Ciblas PII, mūz. skolotāja Inta
Augustova), Laura DUNCĀNE –
“Kautrīgākais mazais dziedātājs”(Ciblas
PII, mūz. skolotāja Inta Augustova), Ritvars DUBROVSKIS – “Saulainākais
mazais dziedātājs” (Blontu PII, mūz.
skolotāja Ingrīda Lubāne).
Ludzas novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kultūras metodiķe Karīna Demko - Senkāne saka: – Sirsnīgs
paldies mūzikas skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus dalībai konkursā, īpašs paldies konkursa dalībnieku vecākiem un
ģimenēm, kuras atbalstīja mazos novada
dziedātājus!
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