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Pašvaldība dotēs skolēnu darbu vasarā
Šajā izdevumā:
Spēkā stājušies
Saistošie noteikumi

2

Pašvaldības līdzfinansējums - 2 projektu konkursiem

3

Traktortehnikas TA
notiks pagastos

4

Izmaiņas tiešo mak- 5
sājumu piešķiršanas kārtībā
Pašvaldības ceļus
greiderēs SIA
“Agroķīmija”

6

7
Jauniešu iespējas
aprīlī — sacensības,
pārgājieni u.c..

Noslēgušies divi
sporta turnīri

8

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

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

Ciblas novada pašvaldība arī šogad
iesaistīsies skolēnu
nodarbinātībā vasaras brīvlaikā – tā
organizēs un finansēs nodarbinātības
pasākumu skolēniem vecumā no 15
līdz 20 gadiem, kuru
deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir
Ciblas novadā.
Domes sēdē 29.
martā ir pieņemti
Noteikumi nodarbības pasākumiem va2015. gada vasarā 23 jaunieši bija pieteikušies darbam
saras brīvlaikā persobrīvlaikā. Strādāt gribētāju bija vairāk nekā piedāvāto
nām, kuras iegūst
darbavietu. Arī šogad pieprasījums varētu būt liels.
izglītību vispārējās,
Uzņēmēji
aicināti līdz 13.maijam pieteikt darba vietas.
speciālās vai profesionālās izglītības ieDarba devējs nedrīkst nodarbināt pirmās
stādēs. Pasākums tiks organizēts divos
pakāpes
radiniekus: bērnus, brāļus/māsas.
apakšpasākumos, kas notiks paralēli visas
I
apakšpasākumā
pašvaldība dotēs 6
vasaras laikā. Pirmo apakšpasākumu finansēs pašvaldība un uzņēmēji, otro – pašval- skolēnu darbavietas (pa vienai Blontu,
Pušmucovas, Līdumnieku un Zvirgzdenes
dība sadarbībā ar NVA.
Abiem apakšpasākumiem ir vairāki vie- pag., divas darba vietas Ciblas pagastā).
Darba devējs ir tiesīgs nodarbināt skolēnu
nādi nosacījumi, bet ir arī atšķirīgi.
pilnu darba dienu (pilngadību nesasniegušie
Vienotie ir šādi:
Abos apakšpasākumos atlīdzība par no- strādā 7 stundas dienā) vienu mēnesi.
(Turpinājums 7. lappusē)
strādāto mēnesi ir EUR 370.00.

Deju kopa “EVERSS”
kopā ar draugiem
aicina visus uz kopīgu koncertu

“Večerinka Eversmuižā”.
Tiksimies Ciblas Tautas namā
16. aprīlī plkst. 18.00

Pušmucovas TN
16. aprīlī , plkst. 18.00
— Ciblas, Kārsavas,
Ludzas un Zilupes
novada deju kolektīvu
SADANCIS.

Aicināti skatītāji,
kuriem tuva
latviešu tautas deja.
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2016.gada 24.februāra sēdes lēmumu nr.2
(prot. Nr.2, 2.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Ciblas novada
domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem””.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšp.,
MK 2006.gada 19.decembra noteik. Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.p.
un MK 2005.gada 15.novembra noteik. Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30, 31. un 31¹.punktiem

2016. g. 31. martā

2. lappuse

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2016.gada 24.februāra sēdes lēmumu nr.2
(prot. Nr.2, 3.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Ciblas novada
pašvaldības
2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos nr.1
„Ciblas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ciblas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos nr.1 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1.Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes
,,
6.4.
Ezezsalas internātpamatskola;’’
2014.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par
2. Izteikt 6.25.apakšpunktu šādā redakcijā:
sociālās palīdzības pabalstiem ”:
,, 6.25. Ciblas novada sporta komplekss;’’
1.Saistošo noteikumu 45. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’45. Pabalsta apmērs katru mēnesi bērna uzturēšanai
3.Papildināt 6. punktu ar 6.30. apakšpunktu šādā redakcijā:
EUR 160.00 mēnesī bērnam līdz 18 gadu vecumam, apģēr- „6.30. Klientu apkalpošanas centrs (KAC).
ba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 60.00 ceturksnī’’.
4.Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ,,10.1. SIA “ALAAS”;”
Juris Dombrovskis
5.Papildināt 14. punktu ar 14.12. un 14.13. apakšpunktiem
šādā redakcijā:
Saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi Ciblas novada „14.12. medību koordinācijas komisiju;
14.13. Ciblas novada zemes tirgus administrēšanas komisidomes 2014. gada 23. janvāra
ju.”
saistošajos noteikumos Nr.1"
6. Aizstāt 23. punkta vārdus “Darba samaksas un sociPar sociālās palīdzības pabalstiem’’ projekta
ālo garantiju nolikumu” ar vārdiem “Par atlīdzību un sociPASKAIDROJUMA RAKSTS
ālajām garantijām Ciblas novada pašvaldībā”.
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 līdzdalībuarbību savas situācijas uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz
izmaiņas Ciblas novada pašvaldības pabalsta apmērā
audžuģimenēm bērna uzturēšanai.
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 domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Ciblas novada
pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos nr.1 „Ciblas novada pašvaldības nolikums””
projekta PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Ar saistošajiem
noteikumiem tiek grozīti Ciblas novada pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.1„Ciblas novada
pašvaldības nolikums”.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz
izmaiņas pašvaldības iestāžu, komisiju mērķu, nosaukumu
un darbības atbilstībai tiesību aktiem
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 domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Pašvaldība atbalstīs jaunas biznesa idejas
Lemj domes deputāti
Pēdējā domes sēdē deputāti apstiprināja „Jauno uzņēmēju biznesa
ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu”.
Tajā noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums Ciblas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk
- MVK) projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros.
Minēto līdzfinansējumu pašvaldība varēs piešķirt uzņēmumiem (SIA, IK, z.s.)
un fiziskām personām, kuras ir gatavas
uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.
Pieejamais finansējums
Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro, tie nāks no pašvaldības
Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem.
Atbalsts būs pieejams projektiem, kas
Ciblas novadā tiks realizēti 2016. gada
laikā.
Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt
projekti, kas paredz:
 jaunu darba vietu radīšanu;

 jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
 atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 komercdarbības attīstību ar tiešām
eksporta pazīmēm;
 jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.
Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un
pārdošanu.
Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt
uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategorijas
nosacījumiem un kuru juridiskā adrese ir
reģistrēta Ciblas novadā. Ir 3 ierobežojumi, kas liegs komercsabiedrībai piedalīties konkursā: maksātnespēja u.tml.; nav
pilnā apmērā un termiņos nomaksāti
nodokļi un nodevas; tikuši piemēroti
Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Viens uzņēmums
vai fiziska persona konkursa kārtībā var
saņemt līdzfinansējumu 1 projektam.
Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu,
materiālu, instrumentu, informācijas un
telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde,
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modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde,
pieslēgumu būvniecība, rekonstrukcija
un remonts, ražošanas ēku būvniecība,
rekonstrukcija un remonts, informatīvo
materiālu iespiešana un izplatīšana,
mārketinga pasākumu izmaksas.
Pieteikuma iesniegšana
Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē
ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursam” un iesniedzams (var iesūtīt
pa pastu) Ciblas novada pašvaldības
administrācijā („Domes nams”, c.Blonti,
Bontu pagasts, Ciblas novads, LV –
5706). Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi
marite.romanovska@inbox.lv.
Projektu pieteikumus pieņem saskaņā
ar izsludinātajiem termiņiem – līdz š.g.
27. maijam.
Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē vai
pašvaldības mājas lapā internetā
www.ciblasnovads.lv
Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kam
jāpievieno daži pielikumi. Dokumentiem
jābūt noformētiem saskaņā ar Nolikuma
prasībām.

Jauniešu projektiem – līdz 500 eiro katram
29. martā domes sēdē tika apstip- 2016”” (adrese: „Domes nams”, c. Blonrināts Ciblas novada pašvaldības ti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LVprojektu konkursa „Jaunieši nova- 5706).
Projekta veidlapa pieejama pašvaldīdam 2016” nolikums.
Paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt
līdz 500 eiro lielu summu inventāra,
pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c..
Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz
citu fondu finansējumu.
Uz finansējumu var pretendēt jaunietis
vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada
jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
Jaunietis vai jauniešu grupa var iesniegt
vienu projekta iesniegumu.
Ir trīs nosacījumi finansējuma piešķiršanai: projektam jāuzlabo pašvaldības
infrastruktūra vai/un sociālā joma, objektam jābūt publiski pieejamam, projektu jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem.
Līdz 10. maijam projektu var iesniegt
personīgi pašvaldības domē Blontos vai
pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu
ko nkursam „J aunieši no vadam

bas mājas lapā (www.ciblasnovads.lv).
Veidlapas forma atšķiras no iepriekšējo
gadu formas. Tajā būs jāieraksta par
projektu materiāli atbildīgā persona.
Līdz 18. maijam iesniegtie projekti
tiks vērtēti komisijā, kuru vadīs deputāts
Viesturs RANCĀNS, komisijas sastāvā
darboties arī deputāts Aivars RIKUMS,
izpilddirektore Ināra SPRUDZĀNE,
budžeta ekonomiste Zinaīda PAVLOVA
un komisijas sekretāre — Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA.
Ja ir kādi jautājumi par šiem projektiem
– var zvanīt Mārītei Romanovskai pa
tālruni 65700844.
Līdz 30. septembrim projekti jāīsteno.
Līdz 15. oktobrim jāiesniedz projekta
pārskats.
Pērn analoģiska konkursa rezultātā
tika īstenoti 5 jauniešu projekti.
Lai veicas 2016. gadā!

Latgales Radio programmā katru
pirmdienu pulksten 11:05 un pulksten 18:05 (atkārtojums) kopš
2015. gada februāra dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”
Arī 2016. gadā ir noslēgts līgums
ar SIA „MG Latgolas Bolss” par
Ciblas novada informācijas translēšanu radio ēterā (103 Fm).
Katru pirmdienu Latgales Radio
klausieties raidījumu „Ciblas novada ziņas”, kurā sniedzam informāciju par mūsu novada aktualitātēm!
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LAD speciālistu konsultācijas pagastos
Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 23. maijam.
Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta
dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD
ALRLP), rīko izbraukumus uz Ciblas novada pagastiem.
LAD speciālisti klātienē sniegs konsultācijas un palīdzēs klientiem
aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Plānotais konsultāciju sākums – plkst. 9.00.
BLONTI – 2. maijs
CIBLA – 25. aprīlis un 12. maijs
LĪDUMNIEKI – 16. maijs
PUŠMUCOVA – 26. aprīlis
ZVIRGZDENE – 18. aprīlis
Informācija par konsultācijām citos Latgales novados publicēta

http://www.lad.gov.lv/files/austrumlatgales_rlp_kons.pdf
TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀS APSKATES GRAFIKS
Ciblas novada iedzīvotāji
konsultācijas par līgumu slēgšanu ar
Lauku atbalsta dienestu
par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) jautājumiem var saņemt,
tiekoties pagastos ar novada
lauksaimniecības konsultantiem
Marinu BARKĀNI un
Agri TRUKŠĀNU.

Tehnikas īpašniekiem ir iespējams veikt traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskati dažādās Ciblas novada apdzīvotās vietās.

TA būs iespēja iziet:

Blontos, pie darbnīcām (Kluba iela12): 4. aprīlī, pl. 9.00; un 25. maijā, pl. 9.00.
Pušmucovā, pie pagasta pārvaldes (Skolas 1): 4.aprīlī, pl.10.45; 25.maijā, pl. 10.45.
Zvirgzdenē, pie pagasta pārvaldes: 21. aprīlī, pl. 9.00; un 15. jūnijā, pl. 9.00.
Laučos, pie bijušās fermas: 21. aprīlī, pl. 9.30; un 15. jūnijā, pl. 9.30.
Lucmuižā, pie darbnīcām: 21. aprīlī, pl. 10.00; un 15. jūnijā, pl. 10.00.
Agris TRUKŠĀNS iedzīvotājus pieCiblā, pie pag. pārvaldes (Muižas iela 6): 21. aprīlī, pl. 11.00; 15. jūnijā, pl. 11.00.
ņem;
Felicianovā, pie darbnīcām (Vecā iela 12): 21. aprīlī, pl.12.00; 15. jūnijā, pl.12.00.
Ciblas pagasta pārvaldē darba dienās,
Ozupinē, pie veikala: 21. aprīlī, pl. 13.00; un 15. jūnijā, pl. 13.00.
izņemot ceturtdienu, no plkst. 8.00 līdz
12.00, ceturtdien – no plkst. 13.00 līdz Līdumniekos, pie pagasta pārvaldes: 21. aprīlī, pl. 14.00; un 15. jūnijā, pl. 14.00.
17.00.
Informē Agris Trukšāns, Ciblas novada l/s konsultants
Līdumniekos — katra mēneša otrajā
piektdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos
Marina BARKĀNE iedzīvotājus
Valdība apstiprināja grozījumus notei- rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
pieņem:
kumos par rūpniecisko zveju iekšējos normām.
 pirmdienās no 9.00 līdz 16.00
Līnim samazināts zvejā lomā paturēt
ūdeņos, kas paredz virkni izmaiņu pašZvirgzdenē, pagasta pārvaldē,
reizējā regulējumā, kā arī noteikumi atļautais minimālais garums no 30 uz 25
precizēti atbilstoši Zvejniecības likuma centimetriem. Arī zvejniekam lomā pa otrdienās no 9.00 līdz 16.00
turēt atļauto citu zivju minimālais gajaunākajām normām.
Pušmucovā, pagasta pārvaldē,
Grozījumi noteic, ka zvejniekiem zve- rums atsevišķām zivju sugām (zušiem,
 trešdienās no 9.00 līdz 16.00
jas atļaujā (licencē) turpmāk būs norā- salatēm un vēdzelēm), kā arī ierobežojuBlontos, domes ēkā,
dīts ne tikai zvejas rīku skaita limits, bet mi un pienākumi zivju ieguvē savam
 ceturtdien no 9.00 līdz 12.00
arī zvejas limits, kā arī atsevišķu zivju patēriņam ir saskaņoti ar Ministru kabisugu nozvejas apjoma limits, ja attiecī- neta 2015. gada 22. decembra noteikuLucmuižas bibliotēkā.
gajos ūdeņos tāds ir noteikts. Turklāt mos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas
Mūsu novada konsultanti sniedz pa- zvejas žurnālu iesniegšanas laiks ir pa- un zemūdens medību noteikumi” noteikdomus arī par citiem jautājumiem, kas garināts, nosakot žurnālu par iepriekšējo to. Tāpat iekšējo ūdeņu zvejnieki, kas
skar lauksaimniecisko ražošanu un mēnesi iesniegšanas termiņu līdz zvejos pašpatēriņam, turpmāk katrā zvejas rīka pārbaudes reizē drīkstēs paturēt
lauksaimniecībā izmantojamo zemju 15. datumam (iepriekš - 10. datums).
Iekšējo ūdeņu pašpatēriņu zvejnieku tādu pašu atļauto loma lielumu (zivju
apsaimniekošanu.
zivju ieguves ierobežojumi (par vienu skaitu vai svaru), kā tas ir noteikts makreizi) un nosacījumi pielīdzināti makšķe- šķerniekiem.
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Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā
Valdība 15. martā apstiprināja grozījumus tiešo
maksājumu
piešķiršanas
kārtībā lauksaimniekiem,
pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus.
Par vienotā iesnieguma iesniegšanu, grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā
noteic, ka tā iesniegšanas gala
termiņš turpmāk ik gadu būs
22. maijs, un paredz obligātu
pienākumu iesniegt vienoto
iesniegumu Lauku atbalsta
dienesta (LAD) elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS)
tiem lauksaimniekiem, kuru
rīcībā ir 10 vai vairāk hektāru
lauksaimniecības zemes.
Lauksaimnieki, kuru rīcībā
ir mazāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, arī tiek
aicināti iesniegt vienoto iesniegumu LAD elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā, jo tas
palīdzēs izvairīties no kļūdām
un tām sekojošām sankcijām,
tas atvieglos iesniegumu datu
apstrādi un veicinās savlaicīgāku maksājumu izmaksu.
Lai palīdzētu sagatavot vienoto iesnieguma iesniegšanai
EPS, LAD šiem lauksaimniekiem sniegs tehnisku palīdzību uz vietas vairākos pagastos
vai novados saskaņā ar iepriekš izsludinātu pagastu vai
novadu apmeklējuma grafiku.
Lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes platība ir
mazāka par 10 ha, varēs iesniegt vienoto iesniegumu arī
papīra formā, bet tad līdz 10.
maijam ir jāiesniedz pieprasījums LAD vienotā iesnieguma veidlapas un lauku bloku
kartes papīra formā saņemšanai.
Saskaņā ar noteikumiem būs
iespēja LAD publiskajā lauku
bloku kartē redzēt saimniecības laukiem blakus esošus
bioloģiski
apsaimniekotus
laukus un apzināt šo lauku
saskares joslas, kurās piesardzīgi lietojami augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi.
Ilggadīgo stādījumu platībām noteikta papildu prasība,
kas paredz pienākumu aizvākt

nokaltušos ilggadīgo stādījumu kokus vai krūmus līdz
kārtējā gada 15.septembrim.
Bet par papuvēm noteikts, ka
tās mehāniski apstrādājamas
arī
līdz
kārtējā
gada
30.maijam, ja tās ierīkotas
platībās, kuras iepriekšējā
gadā bijušas deklarētas kā
ilggadīgais zālājs.
Aktīva lauksaimnieka statuss turpmāk būs jāpierāda
tiešmaksājuma pretendentam
arī tajos gadījumos, kad tā
saistītā persona būs iesaistīta
noteiktās nelauksaimniecības
darbības jomās kā, piemēram,
nekustamā īpašuma pakalpojumu sniegšanā. Savukārt
aktīva lauksaimnieka statusa
pierādīšanai divi līdzšinējie
kritēriji aizstāti ar jauniem,
kas saistīti ar lauksaimniecības zemes platību vai saimniecības un tās saistīto personu lauksaimnieciskās darbības
apgrozījumu.
Gados jauna lauksaimnieka
atbalsta piešķiršanas noteiku-

mos skaidri noteikts, ka maksājumu piešķir tikai par pirmās izveidotās saimniecības
lauksaimniecības zemes hektāriem. Bet, lai gados jaunu
lauksaimnieku atbalstu saņemtu juridiska persona, tad
vienam vai vairākiem gados
jauniem
lauksaimniekiem
jānodrošina kontrole pār šo
juridisko personu vismaz no
kārtējā gada 22. maija līdz
31.decembrim, un kontrole
nozīmē situācijas, kad vienam
vai vairākiem gados jauniem
lauksaimniekiem kopā pieder
vismaz 50% juridiskās personas kapitāldaļu un paraksttiesības
Precizēti noteikumi par piena izmantošanas uzskaiti
saimniecībās, kuras vēlas
saņemt brīvprātīgo saistīto
atbalstu par slaucamām govīm, skaidri nosakot, ka informācija hronoloģiskā secībā
uzskaitāma par jebkuru piena
izmantošanas veidu un izmantotā piena daudzumu, tai skai-

tā par lopbarībai un iznīcināšanai paredzēto pienu, lai
varētu noteikt pārraudzības
izslaukuma apjomu atbilstību faktiski iegūtā piena apjomam.
Lauksaimniekiem,
kuri
vēlēsies saņemt brīvprātīgo
saistīto atbalstu par cietes
kartupeļiem, noteikts, ka
maksimālais cietes kartupeļu
hektāru skaits nepārsniedz
līgumā ar kartupeļu cietes
ražotāju noteikto cietes kartupeļu aizņemto hektāru
skaitu.
Par tiesībām saņemt mazo
lauksaimnieku atbalstu noteikts, ka šīs tiesības nav
nododamas citai personai,
izņemot gadījumu, kad saimniecību pārņem tikai viena
persona mantošanas ceļā no
lauksaimnieka, kurš piedalās
mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmā, pārņemot visus saimniecības 2015.gadā deklarētos atbalsttiesīgos lauksaimniecības zemes hektārus.
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Ieteikumi ģimenēm no
Latvijas, kas audzina bērnus
Lielbritānijā
Ciblas novada Bāriņtiesas vadītāja
Astrīda KOZLOVSKA informē, ka
Tieslietu ministrija ir izstrādājusi
vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai Apvienotajā Karalistē.
Vadlīnijas paredzētas, lai ieteikumu un
padomu veidā informētu Latvijas ģimenes, par to, kas jāņem vērā bērnu interešu aizsardzībai, pārceļoties uz dzīvi
šajā valstī.
Tieslietu ministrija vērš sabiedrības
uzmanību uz to, ka, izceļojot ar bērniem
uz citu valsti, Latvijas valstspiederīgajiem jāievēro konkrētās valsts likumi, kā
arī noteiktie bērnu aprūpes standarti un
tradīcijas.
Reaģējot uz gadījumiem, kad ārvalstu
dienesti šķīruši bērnus no Latvijas
valstspiederīgo ģimenēm dažādu pārkāpumu dēļ, 2015. gada 16. decembrī starpinstitūciju darba grupa tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā vienojās par
informatīvās un juridiskās palīdzības
paplašināšanu Latvijas valstspiederīgo
bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Līdz ar to
tika uzsākts darbs pie šādu vadlīniju
izstrādes.
Vadlīnijās iekļautās rekomendācijas
palīdzēs Latvijas valstspiederīgajiem
orientēties Apvienotajā Karalistē noteiktajā kārtībā, nosacījumos un specifiskajās prasībās attiecībā uz bērnu tiesību un
interešu aizsardzību. Īpaša uzmanība ir
veltīta būtiskākajām atšķirībām starp
Latviju un Apvienoto Karalisti, vecāku
tiesībām un pienākumiem, līdz ar to
risinās arī iepriekš minētās problēmas
cēloņus.
Vispirms ir izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz Apvienoto Karalisti, šobrīd notiek darbs pie vadlīnijām arī attiecībā uz
Īriju, Vāciju un Norvēģiju - valstīm, kur
visbiežāk no Latvijas izceļojošās ģimenes nonāk sociālo dienestu redzeslokā
saistībā ar bērnu aprūpes noteikumu
neievērošanu.
Vadlīniju izvērstā versija, kā arī uz šo
vadlīniju pamata sagatavotā infografiku
ir ievietota gan Tieslietu ministrijas, gan
Ciblas novada pašvaldības mājas lapās.
Latvijas bāriņtiesas, kā arī Apvienotajā
Karalistē darbojošās latviešu biedrības
aicinātas izplatīt šo informāciju gan drukātā veidā, gan ievietojot mājas lapās.
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6. lappuse

Pašvaldības ceļus greiderē SIA „Agroķīmija”
Šogad tika nolemts, ka Ciblas novada
pašvaldība pirks greiderēšanas pakalpojumu. Tas nepieciešams pašvaldības
grants ceļu uzturēšanai. Tika izsludināts
konkurss, pieteicās trīs pretendenti. Saskaņā ar likumdošanu izvēlēts lētākais
piedāvājums un 29. martā noslēgts līgums ar SIA „Agroķīmija”. Pakalpojuma kopējā cena – ap 10 tūkstoši eiro,
plus PVN.
Pašvaldības ceļu greiderēšana pilnā
apmērā tiks veikta pavasarī un rudenī. Ja
būs nepieciešams, arī vasarā tiks greiderēti konkrēti ceļu posmi.

Patlaban ceļu greiderēšana ir uzsākta.
Darbi tiek veikti uz ceļiem, kas ir nožuvuši un nav sarūguši.
Lai kaut cik saglabātu grants ceļu segumu, jau no 10. februāra uz pašvaldības ceļiem nācās ieviest satiksmes ierobežojumus. Diemžēl ceļi pēc aizvadītās
siltās ziemas ir stipri izdangāti, uz tiem
ir ūdens lāmas, rūguma vietas. Pakāpeniski tiek bērtas bedres dažādos ceļa
posmos.
Ikviens ceļu meistars zina – lai greiderēšana pavasarī būtu kvalitatīva, tā jāveic, kad beigusies ceļu rūgšana.

Aktuālā informācija par satiksmi uz valsts ceļiem
Va/s "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centrs informē ka tīmekļa
vietnē tiek publicēta aktuālā informācija par satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem:
Informācija par sezonālajiem un pastāvīgajiem transportlīdzekļu masas ierobežojumiem atrodama šeit: http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#masasierobezojumi. Informācija tiek atjaunota pēc nepieciešamības arī vairākkārt dienā.
Informācija par satiksmes ierobežojumiem ceļu būvobjektos atrodama šeit:
http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#aktualo-buvobjektu-saraksts. Informācija tiek
atjaunota vismaz reizi nedēļā, pirmdienās.
Satiksmes ierobežojumi būvobjektos, kā arī cita satiksmes informācija ir pieejama LVC tīmekļa vietnes pirmajā lapā uz interaktīvās kartes, kā arī sadaļā
"aktualitātes".

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK

Valsts policijā tiek izmeklēta zādzība
Š.g. 7. martā, no rīta, Valsts policijā
saņemts paziņojums par to, ka veikta
zādzība no veikala Blontu ciemā
(Blontu pagasts, Ciblas novads). Nakts
laikā garnadži iekļuvuši veikala telpās
caur logu un nozaguši alkoholiskos dzērienus un pārtikas produktus. Nodarītā
materiāla zaudējuma apmērs – ap 340
eiro. Tika uzsākts kriminālprocess par
zādzības izdarīšanu.
Veicot operatīvās meklēšanas pasākumus, nākamajā dienā policijas darbinieki aizturēja divas personas, kas, iespējams, saistītas ar notikušo zādzību. Aizturētie – 1981. gadā un 1994. gadā dzimuši vīrieši no Ludzas novada.

Kādā sādžā tika atrasta daļa no nozagtajām precēm. Izmeklēšanas gaitā policijas darbinieki noskaidroja, ka zādzībā
piedalījās vēl divas personas – 1982.
gadā un 1983. gadā dzimuši vīrieši. Turpinot iespējamo zagļu meklēšanu, š. g.
22. martā policistiem izdevās tos aizturēt.
Visas ar šo zādzību saistītās personas
agrāk vairākkārt bija nonākušas policijas
redzeslokā par dažādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.
Informē Jeļena Rutkovska,
VP LRP Ludzas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas inspektore
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Skolēnu sekmes mācību priekšmetu olimpiādēs
Martā notika vairākas mācību priekšmetu olimpiādēs,
kurās sekmīgi piedalījās arī mūsu skolu audzēkņi.
Pušmucovas pamatskolas un Ciblas vidusskolas audzēkņi
piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē, kas notika 10. martā
Ludzā. Darbu tēma – „Mana pasaka”. Olimpiādē piedalījās
arī Ludza un Zilupes novada skolu audzēkņi. Šajā olimpiādē
piedalījās divi Pušmucovas pamatskolas skolēni: 3. kl.
audzēknei Viktorijai TUTANEI (ped. I. Malaka) pietrūka
dažu punktu līdz Atzinībai, bet 8. kl. audzēknis Andis RIMICĀNS (ped. A. Jonikāne) ieguva 2. vietu. Pieci Ciblas vidusskolas pedagoģes I. Terentjevas audzēkņi olimpiādē piedalījās ar šādām sekmēm: līdz Atzinībai dažu punktu pietrūka
4. kl. audzēknei Intai SEIMUŠKINAI un 9. kl. audzēknim
Žanim TIHOVSKIM, bet Atzinību saņēma Sanda AUGUSTOVA (5. kl.) un Izabella STELIKOVA (7. kl.); 3. vieta –
Dženetai GUCĀNEI (5. kl.).
Ciblas vidusskolas skolēni piedalījās Latgales reģiona atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē. 7. klašu
grupā – Izabella STELIKOVA un Amanda PLUCE (ped.
S. Streļča); 10. kl. grupā – Sigita LAVRINOVIČA un Arvis
ŠMATS (ped. I. Kuzņecova). Diemžēl godalgotas vietas nav
sasniegtas, bet rezultāti, pēc skolas direktores Sarmītes
Leščinskas domām, tomēr labi.
22. martā uz dzimtās valodas olimpiādi pulcējās 3. klašu
audzēkņi no vairākām Ciblas, Ludzas un Zilupes novada
skolām. Šajā olimpiādē ciblānieši Justīne PROTASOVA un
Einārs ANDŽĀNS ieguva Atzinību (pedagoģe Silvija
Donska).
4. klases audzēkņi piedalījās matemātikas olimpiādē.
Ciblas vsk. audzēkne Antra TOPORKOVA ieguva 2.vietu,
Inta SEIMUŠKINA – Atzinību (pedagoģe Terēzija Misāne).
Pateicība izteikta Maksimam LAZAREVAM no Pušmucovas
psk. (ped. Ilona Malaka).

Iespējas jauniešiem aprīlī
7. aprīlī — orientēšanās sacensības starp
Ludzas un Ciblas jauniešiem.
Organizē I. Novožilovs (jaunsardze) un
A.Tihovskis (Ciblas jauniešu centrs “Impulss”).
9. aprīlī— sacensības jaunajiem medniekiem Ciblas peintbola laukumā.
Organizē CJC "IMPULSS" un biedrība
"STRAUTS" sadarbībā ar Ciblas mednieku
un makšķernieku biedrību "ARBALETS”.
Jauniešu komandas (3 cilv.) tiks vērtētas
pēc iegūtajiem punktiem sacensībās šaušanā, stafetē, testā. Pieteikties līdz 8. aprīlim,
zvanot pa tālr. 26162066, rakstot e-pastu:
aldons777@inbox.lv/. Vecumā līdz 18 gadiem nepieciešama vecāku rakstiska atļauja.
29. aprīlī — ekskursija jaunsargiem Rāznas ezera apkaimē.
Organizē I. Novožilovs (jaunsardze) un
A. Tihovskis (CJC “Impulss”).
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Pašvaldība dotēs
skolēnu darbu vasarā
(Sākums 1. lpp.)

Gadījumā, ja uzņēmēju
aktivitāte būs zema, finansējums tiks pārcelts uz II
apakšpasākumu. Bet, ja uzņēmēju piedāvāto darbavietu
skaits pārsniegs finansējuma
apjomu, darbavietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem.
II apakšpasākumā pašvaldība un NVA finansēs 10
darbavietas (pa 2 katrā novada pagastā). Viens skolēns,
ja tas vēl nav sasniedzis 18
gadu vecumu, pie darba devēja tiks nodarbināts 7 stundas dienā. Viens skolēns šajā
dotētajā darbavietā varēs
strādāt ne vairāk kā vienu
mēnesi.
Finansēšanas modelis ir
šāds: pašvaldība noslēdz ar
darba devēju Pakalpojuma
līgumu (pēc noteikta parauga), kurā apņemas izmaksāt
finansējumu dotācijas veidā
noteikumos minētā apmērā.
I apakšpasākumā pašvaldība
dotē algu, bet darba devējam
jāsedz VSAOI. Savukārt otrajā apakšpasākumā pašvaldība skolēna algu maksā 50%
apmērā un sedz arī VSAOI,
un apmaksā arī nodarbinātā
pilngadīgā skolēna obligāto
veselības pārbaudi, ja to nosaka likumdošana, bet ne
vairāk kā 15 eiro apjomā
(otrus 50% algas dotē NVA).
Darba devējs slēdz Darba
līgumu ar skolēnu, samaksā
tam algu un nomaksā VSAOI
un citus nodokļus. Līdz katra
mēneša 5.datumam darba
devējam jāiesniedz pašvaldībai pārskats, pēc tā saņemšanas 10 darba dienu laikā pašvaldība atmaksā darba devējam konkrētu summu.

I apakšpasākumā pašvaldība slēgs Pakalpojumu līgumus ar darba devējiem, ja
tie pieteiksies līdz 13. maijam. Uzņēmēju saraksts un
veicamie darbi pēc 13. maija
tiks publicēti pašvaldības
mājas lapā.
Skolēni pieteikumus uz
abiem apakšpasākumiem
varēs iesniegt līdz 20. maijam (otrajam apakšpasākumam pieteikums jāsniedz
gan pašvaldībā, gan NVA).
Skolēnu pieteikumus vērtēs
pašvaldības komisija. Ja pieteiksies vairāk skolēnu, nekā
iespējams finansēt to darbu
vasarā, priekšroka tiks dota
jauniešiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm (prioritātes ir noteiktas nolikuma
3.5.punktā). Pašvaldība skolēniem izsniegs norīkojumus
uz darbavietu pie konkrēta
darba devēja. Būs nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums (piekrišana), ģimenes ārsta izziņa un elektroniski noformēta algas nodokļa
grāmatiņa. Šie dokumenti būs
jāiesniedz darba devējam,
kad skolēns ieradīsies darbā.
Darba devējs noslēgs darba
līgumu ar katru skolēnu. Norēķini par skolēnu darbu būs
iespējami tikai bezskaidras
naudas ceļā, tas nozīmē, ka
slēdzot darba līgumu, skolēnam jābūt atvērtam bankas
kontam.
Šī skolēnu nodarbināšanas
pasākuma koordinatora pienākumus veiks izpilddirektore Ināra Sprudzāne.
Sīkāk ar skolēnu nodarbinātības nolikumu iepazīties
un izdrukāt pieteikuma veidlapas var Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv

Aktuālākais par
Ciblas vidusskolu —
www.draugiem.lv
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Volejbola turnīrā “Lieldienu kauss 2016” uzvar rogovkieši
26. martā Felicianovā,
novada sporta kompleksā,
norisinājās atklātais volejbola turnīrs „Lieldienu
kauss 2016”. Šis ir jau tradicionāls turnīrs, kurš Lieldienu laikā notika piekto
reizi. Par turnīra gaitu un
rezultātiem stāsta novada
sporta organizatore Ineta
MIKLUCĀNE.
Šogad laukumā tikās 5 koma nd as: „P uš muco va”,
„Ludza”, „Piramīda” no Zilupes, „Rogovka” no Rēzeknes novada un „Azarts” no
Ludzas. Pēdējā brīdī dalību
atteica 3 komandas, t.sk. vie- Turnīrā piedalījās Pušmucovas pamatskolas komanda, to sacensībām sagatavoja
tējie volejbolisti no Ciblas
pedagogs Viktors Pisarenko.
pagasta. Tomēr turnīrs izvērtās interesants.
ku. 2. vietā – „Azarts”, 3. v. – „Ludza”, sava skolotāja Viktora Pisarenko vadībā.
Kopumā bija 10 spēles, jo, spēlējot 4. v. – „Piramīda”, 5. v. – „Pušmucova”. Jaunieši nenobijās no pieredzējušajiem
apļa sistēmā, savā starpā spēlēja visas
Komandās bija 6 spēlētāji. Saskaņā ar konkurentiem un cīnījās godam. Par
komandas. Cīņa bija samērā līdzvērtīga, turnīra nolikumu sastāvā bija jābūt 5 dalību turnīrā viņiem tika pasniegta veiīpaši starp līderiem. Piemēram, koman- vīriešiem un 1 sievietei vai veterānam cināšanas balva.
dām „Azarts” un „Ludza” kopvērtējumā (45 +). Tikai vīrieši bija Zilupes un PušTurnīru atklāja Ciblas pagasta pārvalbija vienāds punktu skaits - 8, bet notei- mucovas komandā.
des vadītājs Miervaldis TRUKŠĀNS.
cošā bija savstarpējā spēle, kurā uzvaru
Turnīra organizētāja Ineta Miklucāne Viņš līdz ar citiem līdzjutējiem sekoja
guva „Azarts”.
īpaši slavē pušmucoviešus – komandā visai turnīra gaitai un noslēgumā pasnieUzvarētāju kauss aizceļoja uz Rogov- spēlēja vietējās pamatskolas audzēkņi dza apbalvojumus.

Sadalītas vietas turnīrā “Novuss 2016’’

27. aprīlī ,

11. martā notika turnīrs
plkst. 12.30,
„Novuss 2016’’, kur Ciblas
novada 11 spēlētāji sporta
Ciblas TN —
kompleksā Felicianovā
sacentās par medaļām un
diplomiem.
Spēles notika apļa sistēmā. KLAUNU ŠOVS
Par uzvarētāju kļuva Renārs
Romanovs (14 punkti), tādu
“OKI — DOKI”.
pat punktu skaitu ieguva
Andris Duncāns, bet savstar- Izklaidējošajā cirka
pējā spēlē viņš zaudēja, ieprogrammā:
rindojoties otrajā vietā. 3.
vietu ieņēma Ilmārs Rivčs.
 dažādi dzīvnieki,

 burvju triki,
10. aprīlī, plkst. 11.00 —
nūjošanas pārgājiens no Ciblas līdz Dekteru
krucifiksam. Pievienosimies!

 žonglieris,
 komiķu grupa “DROG” - Starptautiska cirka festivāla
Parīzē laureāti.
Ieejas maksa — 1,50 eiro.
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