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LIELĀ TALKA 2017 –
22. APRĪLĪ!
VISĀ LATVIJĀ!
Internetā www.talkas.lv
ikviens līdz 20. aprīlim
var oficiāli pieteikt
savas talkas vietu,
norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņem maisus un
vienoties ar pašvaldību
par savākto atkritumu
izvešanu!
Ciblas novadā
Lielo talku koordinē
Aldis Tihovskis
(tālr. 26162066).

Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.
Ciblas novada ļaudīm vēlam – lai pavasara saules siltums
un plaukšanas prieks dod Jums enerģiju un ticību
visu ieceru piepildīšanai!
Ciblas novada pašvaldības vārdā novēl
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
Lieldienu pasākumi
Pirmajās Lieldienās, 16. aprīlī,
Ciblas novada Tautas namos notiks vairāki pasākumi:
BLONTU Tautas namā
plkst. 13.00 – Lieldienu koncerts, kurā uzstāsies Blontu un
Pušmucovas amatierkolektīvi, un jauno šūpoļu iešūpošana.
plkst. 22.00 – balle, spēlēs ―Ielejas muzikanti‖.
Labas omas uzturēšanai līdzi var ņemt ―groziņu‖.
CIBLAS Tautas namā
plkst. 15.00 – Lieldienu koncerts, danči un rotaļdejas
kopā ar Ciblas un Zvirgzdenes amatierkolektīviem,
kā arī šūpošanās un olu ripināšana.
PUŠMUCOVAS Tautas namā
plkst. 21.00 – Lieldienu balle, spēlēs Ināra.
Labas omas uzturēšanai līdzi var ņemt ―groziņu‖.
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2. lappuse

Pašvaldības ceļus greiderē Jauniešu projektiem – līdz 500 eiro katram
SIA „Agroķīmija‖
30. martā domes sēdē tika apstipri- ti, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706).
Šogad pašvaldība tāpat kā pērn iepērk
greiderēšanas pakalpojumus. Saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,
bija izsludināts iepirkums, kas noslēdzās 3. aprīlī.
Šogad iepirkumā piedalījās tikai viens
pretendents – SIA "Agroķīmija", kas
atbilst nolikuma prasībām.
Cena arī saglabājās pērnā gada ietvaros – 10,46 eiro par gājienkilometru,
plus PVN. Pagājušajā gadā par ceļa
greiderēšanu „Agroķīmijai‖ samaksāts
11 407 eiro (ar PVN).
Greiderēšanas darbi uz pašvaldības
grants ceļiem jau ir uzsākti. Kā pirmie
tiek greiderēti ceļu posmi, pa kuriem
brauc pašvaldības skolēnu autobusi, un
tie posmi, kas atrodas klajās vietās.
Informē Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Pašvaldības automašīnām
uzstādītas GPS ierīces
No 1. aprīļa Ciblas novada pašvaldības vieglajām automašīnām, traktoriem
un kravas automašīnai ir uzstādītas GPS
navigācijas ierīces.
Tas darīts, lai nodrošinātu attālinātu
autotransporta izmantošanas uzskaiti,
plānošanu un kontroli. Sistēma ar īpašas
programmatūras palīdzību, kas uzstādīta administrācijas datoros, veic automašīnu datu analīzi. Rezultātā pašvaldības
vadība spēj novērtēt auto ekspluatācijas
efektivitāti un uzlabot to.
Sistēmā ir redzams, kur automašīnas
pārvietojas, kāds ir nobraukums un degvielas patēriņš. Jebkurā diennakts laikā
var pārliecināties par konkrētās automašīnas atrašanās vietu.
Sistēmā iespējams kontrolēt, vai autovadītājs nepārkāpj pieļaujamo ātrumu,
vai nebrauc agresīvi.
Liels ieguvums ir tas, ka turpmāk ceļazīmes tiks izdrukātas no GPS sistēmas
un tajās būs redzams faktiskais maršruts.
GPS sistēmas iegādei un apkalpošanai
līdz šī gada beigām pašvaldības budžetā
ieplānoti 750 eiro.
Informē Ināra SPRUDZĀNE,
pašvaldības izpilddirektore

nāts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursa „Jaunieši novadam
2017” 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 8. maijam projektu var iesniegt
personīgi pašvaldības domē Blontos vai
pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu
konkursam
„Jaunieši
novadam
2017”” (adrese: „Domes nams”, c. Blon-

Projekta veidlapa pieejama pašvaldības
mājas lapā.
12. maijā iesniegtie projekti tiks vērtēti
komisijā, kuru vadīs deputāts Viesturs
Rancāns, komisijas sastāvā darbosies arī
deputāts Aivars Rikums, izpilddirektore
Ināra Sprudzāne, budžeta ekonomiste
Zinaīda Pavlova un Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska – kā komisijas sekretāre.
Šī gada jaunums ir – projekta ideja
būs jāprezentē komisijas sēdē 12.maijā,
plkst.13:00. Prezentācijai var izvēlēties
jebkuru formu (PowerPoint, plakāts,
teksta runa). Prezentācijas garums – līdz
5 minūtēm. Pēc prezentācijas Komisija
uzdos jautājumus.
Ja ir kādi jautājumi par šiem projektiem – var zvanīt Mārītei Romanovskai
pa tālruni 65700844. Līdz 31. augustam
projekti jāīsteno. Līdz 30. septembrim
jāiesniedz projekta pārskats.
Pērn analoģiska konkursa rezultātā tika
īstenoti 5 jauniešu projekti. Lai veicas
2017. gadā!

Pašvaldība atbalstīs jaunas biznesa idejas
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 2017. gada
laikā.
Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir
uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību, Individuālais komersants,

zemnieku saimniecība) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs
finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.
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 vai fiziskas
personas ar savu biznesa ideju, ja personas deklarētā adrese ir Ciblas novads
vismaz 12 mēneši.
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 vienam projektam. Komisija var lemt par finansējuma
citādu sadalījumu, atkarībā no iesniegto
projektu kvalitātes.
(Turpinājums 4. lappusē)
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Par kandidātu sarakstu pieņemšanu
2017. gada Pašvaldību vēlēšanās
Kandidātu sarakstus vēlēšanām var iesniegt Ciblas novada vēlēšanu komisijai no 2017. gada 15. aprīļa līdz
24. aprīlim domes administratīvajā ēkā sēžu zālē
(adrese: c. Blonti, Blontu pag.).
Ciblas novada vēlēšanu komisijas darba laiks:
bez iepriekšējās pieteikšanās
20. aprīlis: 10.00 - 14.00
24. aprīlis: 08.00 - 18.00
Pārējās dienās darba laiks saskaņojams ar vēlēšanu komisiju telefoniski vai elektroniski.
Tel. 26493818.
E-pasts zpavlova@inbox.lv
Drošības nauda – 120 eiro
Lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām, jāiemaksā
drošības nauda. Tās lielums ir atkarīgs no pašvaldībā reģistrētā iedzīvotāju skaita. Ciblas novadā – 120 eiro.
Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā Ciblas
novada vēlēšanu komisijas kontā
LV35PARX0012469710009.
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska
persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes
vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja
neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ciblas novada dzimtsarakstu reģistros šī gada
trijos mēnešos reģistrēts, ka miruši 14 iedzīvotāji
un piedzimuši 2 bērni.
Reģistrēta divu meitenīšu dzimšana:
28. janvārī – Evelīna M. (Pušmucovas pag.),
17. februārī – Maija L. (Blontu pag.).
Blontu pagastā miruši:
Kārlis KALNIŅŠ, dzimis 1942. gadā, miris š.g. 14. februārī;
Leontīna KADAKOVSKA, dz. 1922. g., mirusi š.g. 19. martā.
Ciblas pagastā miruši:
Vilhelmīne SIŅICA, dz. 1949. g., mirusi š.g. 15.februārī;
Irēna OKUŅEVA, dz. 1942. g., mirusi š.g. 27.februārī;
Ivars SPRUDZĀNS, dz. 1970. g., miris š.g. 18. martā;
Emerita ZAĶĪTE, dz. 1944. g., mirusi š.g. 23. martā.
Līdumnieku pagastā miruši:
Antoņina KUZIKA, dz. 1924. g. , mirusi š.g. 12.janvārī;
Marija RUDUSĀNE, dz. 1923. g., mirusi š.g. 4.februārī.
Pušmucovas pagastā miruši:
Monika KOZĀNE, dz. 1920. g., mirusi š.g. 25.janvārī;
Aleksandrs KRUTJS, dz. 1948. g., miris š.g. 18.februārī.
Zvirgzdenes pagastā miruši:
Ojārs LAIZĀNS, dz. 1956. g. , miris š.g. 12.februārī;
Pēteris DAUDIŠS, dz. 1951. g., miris š.g. 22.februārī;
Zinaīda STUTĀNE, dz. 1946. g., mirusi š.g. 23.martā;
Leontijs PAVLOVS, dz. 1957. g., miris š.g. 31.martā.
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Lemj domes deputāti
30. martā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tajā tika skatīti 19 jautājumi.
Domes sēdē tika apstiprināti divu konkursu nolikumi: jauno
uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas
nolikums un pašvaldības projektu konkursa „Jaunieši novadam 2017‖ nolikums. Informācija par šiem projektu konkursiem publicēta 2. lappusē.

Pamatbudžets pieaudzis 3 000 € – Jauno uzņēmēju
projektu konkursa līdzfinanpar gandrīz 80 000 eiro
Tika veikti grozījumi pašvaldības šī gada budžetā, tas
papildināts ar 79 556 eiro, no
tiem par 28 tūkstošiem eiro
palielināti pamatbudžeta ieņēmumi sakarā ar valsts mērķdotāciju ienākšanu (5 000 eiro
– Valsts dotācija asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai;
23 000 eiro – valsts finansējums projektam „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi‖).
Par 51 556 eiro palielināts
jeb precizēts naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu (t.
sk. 10 385 eiro – valsts mērķdotācija Ezersalas internātpamatskolas pedagogu atalgojumam).
Pateicoties budžeta ieņēmumu daļas pieaugumam, bija
iespējams ieplānot izdevumus
dažādiem mērķiem – pamatbudžeta izdevumi palielināti
par 79 556 eiro. Būtiskākie no
tiem:
9 250 € – Seļekovas kapu
teritorijas
labiekārtošana:
žoga izbūve, jauna automašīnu stāvlaukuma ierīkošana,
keramiķa Antona Šmulāna
pieminekļa atjaunošana u. c.;
8 000 € – Zvirgzdenes estrādes skatuves grīdas pārbūve;
2 656 € – pašvaldības finansējums LEADER projekta
”Tērpu iegāde Ciblas novada
amatierkolektīviem‖ realizācijai;
2 000 € – daudzdzīvokļu
māju remontam (skursteņu
uzstādīšana);

sējums;
750 € – GPS navigācijas
ierīču uzstādīšana uz pašvaldības automašīnām un ierīču
apkalpošanas maksa.
Budžeta grozījumu teksts
publicēts pašvaldības mājas
lapā (domes sēdes protokols).

Pašvaldība atsakās no
maksas pakalpojumiem
Izpildot Valsts kontroles
rekomendācijas, pašvaldība
atsacījās no vairāku pakalpojumu sniegšanas.
Deputāti nolēma: lai nodrošinātu no pašvaldības funkcijām izrietošu mērķu atbilstošu
sasniegšanu, sniedzot maksas
pakalpojumus un izvērtējot
pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un piemērotību,
veikt grozījumus vairākos
domes lēmumos, izslēdzot no
tiem apakšpunktus, kuros
noteikta maksa par dažādiem
pakalpojumiem (piem., par
slidu asināšanu, par dušas un
veļas mazgāšanas pakalpojumiem sociālās aprūpes centrā
Felicianovā u.c.).
Pakalpojumi joprojām būs
pieejami atsevišķām sociālām
grupām, kam tie tiek piešķirti
bez maksas: daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām
personām, vientuļajiem pensionāriem, trūcīgām personām,
personām ar 1. un 2. grupas
invaliditāti u.tml..
(Turpinājums 5. lappusē)

Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto
iesniegumu, varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) pagastos sniegs klātienē
konsultācijas un palīdzēs aizpildīt pieteikumus elektroniski.
PUŠMUCOVAS bibliotēkā - 26. aprīlī plkst.9.00.
Pieteikties iespējams, zvanot – 62602064.
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Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības".
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30.
jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir
veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku
saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro
vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu,
jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju (LLKC).
Plašāka informācija, kā arī projekta
iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā. Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
vai LAD Centrālajā aparātā (tālr.
67095000).

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Ludzas nodaļa
rīko informatīvo semināru CIBLAS pagasta pārvaldē 13. aprīlī

Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas
attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Programma:
10.00 - ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām (Vita Pučka,
Altum‖, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja).
10.30 - Aktuāla PVD informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem. (Mārīte Ņukša, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja).
11.00 - Aktualitātes mājražotājiem. (Inese Atmane, valsts vec. pārtikas inspektore).
11.30 - Aktualitātes lauku saimniecībām. (Agris Trukšāns, LLKC konsultants).
12.00 - Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam. (Ludvigs Karvelis
MKPC Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants).
Kontaktinformācija: ludvigs.karvelis @mkpc.llkc.lv/, tālr. 29411165.

4. lappuse

SIA ―Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs‖ (LLKC)
rīko informatīvo semināru

“Aktualitātes likumdošanā,
kas attiecas uz lauku un
mežu apsaimniekošanu‖.
12. aprīlī Ludzā (Ludzas novada
pašvaldības ēkas 3. stāva zālē)

19. aprīlī Pušmucovas Tautas namā
Programmā:
10.00 – Platību nosacījumi un to izpildes kārtība (lektore Ludzā Marina
Sumarokova; lektors Pušmucovā —
Agris Trukšāns);
11.00 – Apakšpasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības‖ nosacījumi un to izpildes kārtība (lektors
Artūrs Šķesters);
12.00 – ALTUM atbalsta programmas
lauksaimniekiem (lektore Vita Pučka);
12.30 – Aktualitātes meža likumdošanā
un ES atbalsts mežam (lektors Ludvigs Karvelis).

Ciblas novada pašvaldība atbalstīs jaunas biznesa idejas
(Nobeigums. Sākums 2. lappusē)

Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu, materiālu, instrumentu, informācijas un telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde, 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 līdz 2017.gada 24.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.
Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno visi
pielikumi:

 projekta vadītāja un dalībnieku CV;
 komercsabiedrības vadītāja rakstisks apliecinājums, ka komercsabiedrība samaksājusi nodokļus un citus valsts vai
pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (Ja iesniedzējs ir
juridiska persona);
 projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt
konkrētā projekta īstenošanu;
 cita informācija, kas sniedz priekšstatu par komercsabiedrības saimniecisko darbību un plānotā projekta īstenošanas
nepieciešamību;
 apliecinājums par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.

Līdzfinansējuma izlietojums
Pašvaldība viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu.
Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz attīstības nodaļai atskaites par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu
līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
Pašvaldībai (Attīstības nodaļai) un konkursa komisijai ir
tiesības veikt pārbaudes (t. sk. pārbaudes projekta īstenošanas
vietā) pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas līdz termiņam, kas aptver 2 gadus pēc projekta īstenošanas beigu datuma. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no
pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.
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5. lappuse

privātpersonu, kas rosināja atsavināšanu.
Diemžēl atsavināšanas process apstājies,
Apmierināts Ciblas vidusskolas direk- jo š.g. 7.martā nomnieks iesniedza atteitores Sarmītes Leščinskas iesniegums ar kumu „Dzērvju‖ iegūšanai īpašumā.
Domes sēdē 30. martā tika nolemts
lūgumu līdzfinansēt divu skolas audzēkņu Adriana Rakstiņa un Ţaņa Tihovska atzīt par spēku zaudējušu lēmumu par
dalību starptautiskā jauniešu forumā, īpašuma „Dzērves” atsavināšanu.
apmaksājot aviobiļetes braucienam uz
Skatīti dažādi
Vāciju (120 eiro katram).
iesniegumi
Pašvaldībā 28. martā saņemts biedrības „Darba un kultūras centrs LīdumnieIzskatot privātpersonas iesniegumu,
ki‖ iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt dome atļāva no tās īpašuma (sastāv no
līdzfinansējumu 10% apmērā LEADER divām zemes vienībām ar kopējo platību
projektam „Amatnieku, mājražotāju un 6,1 ha) atdalīt zemes vienību 3,9 ha plapašdarbnieku
paraugdemonstrējumu tībā, piešķirt tai nosaukumu un izveidot
zāles aprīkojuma iegāde paraugdemons- jaunu īpašumu.
trējumu, apmācību, pasākumu nodrošiDomes sēdē tika nolemts piedzīt no
nāšanai‖. Domes sēdē tika nolemts atstāt trim personām nekustamā īpašuma nospēkā 2016. gada 21. jūnija lēmumu, ar dokļa parādu (to apmērs: 47,13 eiro,
kuru šim projektam no pašvaldības bu- 1128,23 eiro, 24,06 eiro). Pašvaldība
džeta tika piešķirts līdzfinansējums 2200 šādi reaģēja uz zvērināto tiesu izpildītāju
eiro apmērā. Uz 21. jūnija sēdi sagatavo- vēstulēm, kurās lūgts sniegt informāciju
tajā iesniegumā biedrība lūdza 10% līdz- par NĪN parādu un pašvaldība aicināta
finansējumu projektam, kura kopējais iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
apjoms bija plānots ap 27 000 eiro. Bet piedziņu.
biedrības „Ludzas rajona partnerība‖
Piecām personām nodotas nomā rūpprojektu konkursā biedrība iesniedza
nieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
apjomīgāku projektu, tajā paredzot arī
zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2017. gadā
apkures sistēmas ierīkošanu, līdz ar to
un iedalīts limits – 1 zivju murds.
projekta kopējais apjoms pieauga līdz
Apstiprināta kādas zemes vienības
aptuveni 45 tūkstošiem eiro. Projektu
platība
(2,44 ha), izskatot SIA
LAD apstiprināja, jāsāk tā realizācija.
„Austrumu
mērnieks” iesniegumu: veiPašvaldības deputāti š.g. 30. marta sēdē
cot
zemes
kadastrālo
uzmērīšanu, nepielēma, ka tomēr nav iespējams šim apjociešams
veikt
platības
precizēšanu, jo
mīgākajam projektam piešķirt 10% līdzuzmērītā
platība
pārsniedz
pieļaujamo
finansējumu un tas jāatstāj iepriekšējā
nesaisti.
līmenī – 2 200 eiro.
Kādam būvju īpašumam Zvirgzdenes
pagasta Kušņerovā dzēsta viena adrese
Īpašuma atsavināšana
un piešķirta cita adrese, izpildot Adresānenotiks
cijas noteikumus.
Kopš 2014. gada decembra ritēja pašPārreģistrēta pašvaldībai piekritīgas
valdības nekustamā īpašuma ―Dzērves‖
zemes
vienības (0,5 ha) noma citai peratsavināšanas process, ko toreiz rosināja
sonai
(dēlam)
sakarā ar iepriekšējā nomzemes nomnieks. Īpašums (1,3 ha) tika
ierakstīts zemesgrāmatā kā pašvaldībai nieka nāvi.
Nolemts apstiprināt zemes ierīcības
piekritīgs, tika veikts tā novērtējums,
pieaicinot sertificētu vērtētāju, un pagā- projektu NĪ „Veckaktiņi‖ (Līdumnieku
jušā gada 27. oktobrī domes sēdē tika pag.) sadalīšanai un apstiprināt jaunizpieņemts lēmums apstiprināt īpašuma veidotajam NĪ „Veckaktīši‖ zemes lieto„Dzērves” nosacīto sākumcenu – šanas mērķi – 0908 – pārējo sabiedriskās
1552.80 eiro un slēgt pirkuma līgumu ar nozīmes objektu apbūve.

Lemj domes deputāti
(Nobeigums. Sākums 3. lappusē)

Pašvaldības zemes
nomas jautājumi
Domes sēdē tika apstiprināti 15. martā
notikušās zemes vienības nomas tiesību
izsoles rezultāti. Antonija Barkāne ieguva nomas tiesības uz 1,9 ha lielu zemes
vienību Pušmucovas pagastā. Zeme iznomāta uz 10 gadiem lauksaimnieciskām vajadzībām, nosolot nomas gada
maksu 4% apmērā no kadastrālās vērtības.
Izskatot divu privātpersonu lūgumu,
nolemts pārtraukt zemes nomas līgumus
ar tām (Pušmucovas pag. - 2 ha, 3 ha un
Ciblas pag. - 0,1947 ha).
Domes sēdē nolemts iznomāt 3 pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pušmucovas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli (2,4 ha, 2 ha un 3 ha). Apstiprināta komisija izsoles procedūras veikšanai un izsoles noteikumi. Informāciju
nolemts publicēt pašvaldības mājas lapā
un izvietot uz informācijas stendiem
pagastu pārvaldēs.
Nolemts 10 personām piešķirt nomā
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības,
t.sk. – mednieku biedrībai „Vecsvirlauka‖ nomā uz 10 gadiem nodota zeme
0,1 ha platībā ar apbūves tiesībām. Iznomāto zemes vienību platības – no 0,1195
ha līdz 3,5 ha. Informācija par šo zemes
vienību nodošanu nomā bija pieejama
pašvaldības mājas lapā un pagastu pārvaldēs uz informatīvajiem stendiem 1
mēnesi un pat ilgāku laiku. Uz šīm vienībām pieteicās tikai pa vienam pretendentam, līdz ar to nebija jārīko zemes
vienību nomas tiesību izsole.

Lemts par
līdzfinansējuma piešķiršanu
Domes sēdē skatīti iesniegumi par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
Nolemts atlikt folkloras kopas „Ilža‖
iesnieguma izskatīšanu par 2000 eiro
piešķiršanu kompaktdiska „Kuodeļ maņ
nadzeivuot‖ izdošanai.

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

Ramona iegūst II vietu mazo dziedātāju konkursā
5. aprīlī Ludzā notika tradicionālais
Ludzas un Ciblas novada bērnudārzu
audzēkņu konkurss „Mazais dziedātājs‖. Tajā uzstājās 13 mazuļi vecumā
no 3 līdz 4 gadiem, tajā skaitā Ramona Priskurela no Ciblas pirmsskolas
izglītības iestādes.
Bērnu sniegumu vērtēja žūrija: LPĢ
mūzikas skolotāja Aina Kairova, Pušmucovas pamatskolas mūzikas skolotāja
Ināra Dovgiallo un Ludzas novada pašvaldības izglītības un kultūras pārvaldes
metodiķe Inese Romanova.
Noskaņojums visiem bija pavasarīgs,
skanēja labi. Noslēgumā visi bērni saņēma balvas un jutās priecīgi, ka pārvarējuši savu satraukumu. Daudziem tā bija
pirmā uzstāšanās tik lielā auditorijā.
Šoreiz tiešām svarīgākais nebija uzvarēt,

bet iegūt pieredzi. Tie, kuri gatavojuši
konkursam mazus bērnus, zina, ka var
gadīties, ka tieši pirms uzstāšanās var
uznākt lielās skumjas pēc mammas, pēkšņas bailes un satraukums. Svarīgi arī
atrast piemērotu dziesmu.
Veicināšanas balvu par drošo uzstāšanos saņēma Jānis Seņkovs, pats jaunākais konkursa dalībnieks. III pakāpes
diploms un kauss piešķirts Damiānam
Kučānam no Ludzas PII „Rūķītis‖, II
pakāpe – Ramonai Priskurelai no Ciblas
PII, bet par skanīgāko dziedātāju atzīta
Estere Poikāne no Ludzas PII
„Pasaciņa”.
Pateicamies Ciblas PII mūzikas peda- Ramona pēc konkursa - ar savu skologoģei Intai Augustovai, kas gatavoja tāju Intu Augustovu un konkursa vakonkursam Ramonu!
dītāju Pavasara saulīti Anitu Tutinu.

Satikām meistarus Līdumniekos
1. aprīlī Līdumniekos norisinājās pasākums „Satiec savu meistaru! 2017‖, ko
organizē Latvijas Nacionālais kultūras
centrs. Biedrība „Darba un kultūras
centrs Līdumnieki‖ jau otro reizi iesaistījās šajā pasākumā. Par to vairāk stāsta
Dagnija Sadovska, biedrības projektu
asistente.
Mūsu biedrība Latvijas Nacionālajam
kultūras centram piedāvāja programmu
ar ļoti daudziem sava amata meistariem,
bet oficiāli tik apstiprinātas četras aktivitātes: aušana (meistares Gunta Lavrinoviča, Anita Jarmoliča, Lidija Protasova),
adīšana (Laila Jarmoliča), kalšana un
pūšamo mūzikas instrumentu spēle. To-

mēr iesaistījās arī citi
biedrības aicināti meistari. Rezultātā programma
izvērtās ļoti plaša.
Līdumniekos pasākumā
„Satiec savu meistaru!
2017” vislielākā interese
bija par aušanas prasmēm
un vafeļu cepšanu, kā arī
par dekoratīvo ziedu izgatavošanu.
Mūsu pagasta izcilā
konditore Ināra Miezīte
demonstrēja saldo un
sāļo vafeļu cepšanas
prasmi, viņa neslēpa arī
pašas izstrādātās receptes.
Pirmo reizi uz pasākumu bijām uzaicinājuši
Ciblas vidusskolas skolotāju un lielisko rokdarbnieci Ināru Evertovsku,
kuras darinātie ziedi daudzus pārsteidza, tāpat
iepriecināja viņas rokdarbu izstāde.
Pasākuma apmeklētāji varēja skatīt arī
citas rokdarbnieces – Natālijas Arsenovičas cepuru un šaļļu izstādi.
Tāpat bija skatāma kalēju darbu izstāde un fotoizstāde „Ciblas novads 2016‖
ar daudzu vietējo fotomākslas cienītāju
darbiem.
Meistaru dienu Līdumniekos apmeklēja vairāk kā 100 interesentu gan no Ciblas novada, gan no Kārsavas un Ludzas
novada. Biedrība priecājas, ka tik daudzi

interesējas par dažādiem amatiem, mūsu
tautas mākslas un darba tradīcijām.
Biedrība „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki‖ šovasar iecerējis veikt remontu jauniegūtajās telpās un atvērt tur
Saimnieču istabu. Tajā būs maizes
krāsns un aušanas stelles. Plānojam rīkot
Annas dienu. Kalendārā tā ir 26. jūlijā
(šogad iekrīt nedēļas vidū), bet vēl neesam precīzi izplānojuši, kurā datumā
rīkosim Saimnieču dienu Līdumniekos.
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Kristus Augšāmcelšanās svētki ietver vairākas dienas
Šogad 16. aprīlī kristieši svin Lieldienas –
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus.
Pirms tiem mūsu novada katoļu draudžu prāvests
Antons Justs atgādina svētku norisi un nozīmi.
Katoļu Baznīcā Kristus
Augšāmcelšanās svētki ietver vairākas dienas, pieminot visus galvenos Kristus ciešanu, nāves un Viņa
uzvaras pār nāvi notikumus.
Lieldienu svinības sākas
ar Lielās Ceturtdienas vakaru, kura laikā tiek pieminēts vakars pirms Jēzus apcietināšanas, kura laikā Viņš,
zinādams, ka Viņa stunda ir
pienākusi, Pēdējo Vakariņu
mielastā atstāja saviem mācekļiem pats sevi, savu Miesu un Asinis, zem maizes un
vīna
zīmēm,
teikdams:
„Dariet to manai piemiņai”.
Šo Kristus sūtību Baznīca
kopš tā laika pilda katrā Svētajā Misē. Atceroties Jēzus
pazemības piemēru, nereti
dievkalpojuma laikā garīdznieks mazgā kājas draudzes
cilvēkiem, līdzīgi kā to darīja
Kristus saviem mācekļiem.
Daudzās baznīcās ticīgie
paliek ilgāku laiku, vai pat
visu nakti Vissvētākā Sakramenta adorācijai.
Lielajā Piektdienā centrālais notikums ir Kristus Ciešanu dievkalpojums. Šajā
dienā nevienā baznīcā netiek
svinēta Sv. Mise, jo centrā ir
pati Jēzus krusta nāves realitāte. Tauta pagodina Jēzus
Krustu un kopīgi aizlūdz par
visas pasaules vajadzībām.
Pēc Kristus Ciešanu dievkalpojuma parasti no baznīcām tiek iznests Vissv. Sakraments, izdzēsta mūžīgā
uguntiņa pie tabernakula un
dievnami simboliski paliek
tukši un klusi – kā pasaule
pēc Jēzus nāves.
Lielajā Sestdienā ticīgie
aicināti apmeklēt baznīcu, lai
klusumā lūgtos pie Kristus

kapa simboliem.
Galvenais Lieldienu dievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās svinības – notiek Lieldienu naktī, kas pēc
senas tradīcijas sākas, satumstot Sestdienas vakaram.
Tauta sapulcējas tumšā baznīcā un dodas pie „jaunās
uguns‖, lai kopā ar garīdzniekiem iedegtu Lieldienu
sveces – Augšāmcelšanās un
jauna sākuma simbolu. Šajā
nakts dievkalpojumā tiek
lasīti daudzi lasījumi, kas īsi
apskata visu cilvēces radīšanas un pestīšanas vēsturi, un
to noslēgumā tiek iedziedāts
jauns Alleluja, kas bija noklusis Gavēņa sākumā. Skan
Evaņģēlija lasījums par Kristus Augšāmcelšanos. Tiek
svētīts ūdens, un, saņemot
svētību ar to, atjaunoti Kristībā dotie solījumi Dievam.
Visbeidzot tiek upurēts Sv.
Mises upuris, kas nenotika
kopš Lielās Ceturtdienas
vakara un ticīgie ar jaunam
sirdīm var pieņemt Kristus
Miesu, kas ir dzīva un visu
dara dzīvus.
Lieldienu rītā tradicionāli
notiek Augšāmcelšanās svētku procesija – svinīgs visas
tautas gājiens, un ar svinīgiem dievkalpojumiem turpinās svētku svinības.
Līdzīgā noskaņā tiek pavadīta visa nedēļa pēc Lieldienām – tā saucamā Lieldienu
oktāva, kad visas astoņas
dienas tiek svinētas kā viena
vienīga liela svētku diena.
Tas simbolizē mūžīgo dzīvi,
kas būs pastāvīgā priekpilnā
tagadne, nepārtraukta Diena
kopā ar Dievu, kurš uzvarējis
mūsu nāvi.
(Izmantots m. Emanuēlas
gatavots teksts)

Lieldienu dievkalpojumi
katoļu baznīcās
13. aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA,
Pēdējo vakariņu sv. Mise
Pušmucova 15:00,
Eversmuiža 18:00,
Ludza 18:00,
Sarkaņi 15:00,
Stiglova 15:00.
14. aprīlis, KLUSĀ PIEKTDIENA,
Kristus ciešanu dievkalpojums, krustaceļš
Aizpūre 9:00,
Eversmuiža 18:00, krustaceļš pa Ciblas ciematu;
Pušmucova 14:00,
Ludza 15:00, krustaceļš pa pilsētu -19:00;
Sarkaņi 15:00.
15. aprīlis, LIELĀ SESTDIENA, Vigilijas dievkalpojums
(kristības solījumu atjaunošana, pilnas atlaidas, uguns,
ūdens un ēdiena svētīšana)
Aizpūre 10:00,
Eversmuiža 15:00,
Pušmucova 19:00,
Sarkaņi 17:00,
Stiglova 15:00.
Ludzā: plkst. 11.00 – Sāpju Mātes stunda
(Lieldienu maltītes svētīšana), pl. 20.00 – Lieldienu
vigilijas dievkalpojums (maltītes svētīšana).
16. aprīlis, LIELDIENU SVĒTDIENA,
Kristus augšāmcelšanās sv. Mise:
Eversmuiža 9:00,
Pušmucova 15:00,
Ludza 10:00,
Sarkaņi 10:00.
17. aprīlis, LIELDIENU OKTĀVAS PIRMDIENA, sv.Mise
Eversmuiža 11:00,
Ludza 10:00.
Ludzas baznīcā — nepārtrauktā adorācija
(arī naktīs) no Lielās ceturtdienas vakara līdz Lieldienu
vigilijas dievkalpojumam sestdienas vakarā.

Lieldienu dievkalpojumi
pareizticīgo baznīcās
Kvitainē – Lieldienu svētdienā 16. aprīlī plkst. 4.00.
Krivandā – Lieldienu svētdienā 16. aprīlī plkst. 8.00.
Ludzas pareizticīgo baznīcā:
Lielajā ceturtdienā,13. aprīlī, 8.00 un 17.00;
Lielajā piektdienā, 14. aprīlī, 8.00 un 15.00;
Lielajā sestdienā, 15. aprīlī, 8.00, 21.30 un 23.00
(maltītes svētīšana no 12.00 līdz 15.00);
Lieldienu svētdienā 16. aprīlī 0.00.
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20. maijā Līdumniekos norisināsies
Ciblas novada dziedošo un muzicējošo
ģimeņu svētki
„Ģimene – tā ir kopā būšana”.
Ģimenēm pieteikumi dalībai svētkos jāiesniedz līdz 5. maijam (pieteikuma anketas
publicētas pašvaldības mājas lapā) savu pagastu Tautas namu vadītājiem.
Ģimeni ar priekšnesumu var pārstāvēt vismaz 2 personas. Svētku priekšnesumu var
veidot pēc brīvas izvēles, bet programmā ir
jāiekļauj divas dziesmas vai divi skaņdarbi,
vai viena dziesma un viens skaņdarbs. Drīkst
izmantot visa veida mūzikas instrumentus, kā
arī fonogrammu.
Svētku nolikumu un pieteikuma anketu var
saņemt novada pagastu Tautas namos, kā arī
rakstot Līdumnieku kultūras darba organizatoram Ērikam Pavlovam uz e-pastu:
eriks.pavlovs@inbox.lv/. Tālrunis 28317569.

Nr. 7 (115)

2017. g. 11. aprīlī

8. lappuse

“Apskauj Latviju”
4. maijā notiks akcija “Apskauj Latviju‖, kuras laikā gar Latvijas robežu 43
Latvijas pierobežas pašvaldībās tiks stādīti 100 Latvijas simtgadei veltīti ozoli –
Latvijas spēka un garīgā sardze. Akcija
tiek rīkota ar Iekšlietu ministrijas iniciatīvu, un ar to sāksies Latvijas valsts simtgades svinības. Latvijā 4. maijā, sākot no
pulksten 9.00, noteiktā laika secībā visas
dienas laikā tiks iestādīti 100 ozoli. Darbību uzsāks vienlaicīgi no Rīgas un četriem Latvijas vistālākajiem ģeogrāfiskiem punktiem, kur jau 1998. gadā par godu Latvijas valsts pastāvēšanas
80. gadadienai izveidota skulpturāla grupa „Latvija saules zīmē”. Mums
tuvākā zīme „Austras koks‖ atrodas Meikšānu ciemā, Pasienes pagastā.
Ciblā ozols tiks stādīts
4. maijā plkst. 13.00 pie Barikāžu laika piemiņas zīmes.
plkst. 19.00 Ciblas Tautas namā notiks Baltā galdauta svētki.
Koncertā uzstāsies novada amatiermākslas kolektīvi.
Ozoli 4. maijā tiks stādīti arī Ciblas novada pagastos — katrā 20 ozoli.
Šo akciju organizē Latgales plānošanas reģions visos Latgales novados.

Cepuru balle Līdumnieku bibliotēkā ―Nopietni un pa jokam―
Pēc garās ziemas, dzīvojot pavasara gaidās,
īsinājām šo gaidīšanu ar
jautru pasākumu, kurā
katrs no mums varēja
rādīt māku nest cepuri
ar godu, lepnumu un
humoru.
Katram Cepuru balles
dalībniekam bija jāierodas
uz pasākumu ar cepuri un
tā jāprezentē. Arī rūķis
Herbe no Septiņkalnu meža (tas ir tēls no Harija
Preislera grāmatas ―Herbe
ar lielo cepuri‖, un kurā
labi iejutās Antoņina Hindogina), bija dzirdējis par
Cepuru balli Līdumniekos
un ieradās uz pasākumu ar
savu šovu, kurā viņa palīgi
demonstrēja jauno cepuru
kolekciju, jo viņš ir virtuozs cepuru meistars.
Atliek apbrīnot mūsu cilvēku centību un izdomu, jo cepures
patiešām bija skaistas un atbilda izdomātajiem tēliem. Pasākuma laikā dalībnieki uzzināja daudz interesantu faktu par
cepurēm.
Turpinājumā – spēles un rotaļas.
Bija skatāma arī rokdarbnieces Natālijas Arsenovičas darināto cepuru un citu aksesuāru izstāde, par ko viņai liels paldies, kā arī grāmatu izstāde ―Par cepurēm daiļdarbos‖.

Liels paldies sadarbības partneriem Antoņinai Hindoginai,
Ērikam Pavlovam, Inetai Miklucānei un Rudītei Valterei par
palīdzību pasākuma organizēšanā, kā arī visiem dalībniekiem:
Miezīšu, Valteru, Pavlovu, Jarmoliču, Lavrinoviču ģimenēm
un S. Donskai, A. Beitānei, N. Arsenovičai, I. Ivanovai un V.
Naglim.
Irēna PAVLOVA,
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
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