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Pušmucovas TN
16. aprīlī, pl. 18.00 Baltinavas, Ciblas,
Kārsavas, Ludzas un
Zilupes novada
deju kolektīvu skate.

Aicināti skatītāji,
kuriem tuva
latviešu tautas deja.
Ieeja brīva.

9. aprīlī notika
tradicionālais sarīkojums „Ciblas novada uzņēmējs
2015”, kurā tika
godināti uzņēmumi
un zemnieku saimniecības, kas veiksmīgi darbojas
Ciblas novada teritorijā. Mūsu pašvaldībā reģistrētas 114
zemnieku saimniecības (ZS), 45 sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (SIA), 14
individuālie komer- Ciblas novada pašvaldības Apbalvojumi, kas tika pasniegti
sarīkojumā “Ciblas novada uzņēmējs 2015”
santi (IK), 1 akciju
sabiedrība, 2 koopejumi (pakava formā - attēlā), pateicības
ratīvās sabiedrības, 11 pašnodarbinātie. raksti un diplomi.
Sarīkojumu „Ciblas novada uzņēmējs”
Lielākie pēc apjoma
novada pašvaldība rīko jau ceturto gadu
Pēc
tradīcijas,
tiek sveikti lielākie darba
pēc kārtas. Svētki tradicionāli norisinās
devēji,
lielākie
Nekustamā
īpašuma nodokļa
pirms sējas darbiem, atskatoties uz iepriekmaksātāji
un
lielākie
Iedzīvotāju
ienākuma
šējā gadā paveikto. Tiek pasniegti apbalvonodokļa maksātāji.
Šajās nominācijās
tiek piešķirtas arī
vietas.
Nominācija
„Lielākais darba
devējs”
1. SIA „Blonti”
2. ZS „Lapegles 2”
3. SIA „RIKO-RI”
4. SIA „Felicianovas rūpnīca Polimērs”
5. SIA „SoLo &
Partneri”
6. SIA „WILD”

Lielākos darba devējus - nominēto uzņēmumu vadītājus
sveica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un
izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

(Turpinājums 4.lpp.)

Ciblas novada pašvaldība organizēs nodarbinātības pasākumus skolēniem vasaras brīvlaikā. Skolēnus paredzēts nodarbināt pilnu darba dienu mēneša garumā, maksājot 370
eiro. Pašvaldība dotēs 6 darbavietas – pa 1 Blontu, Pušmucovas, Līdumnieku un Zvirgzdenes pagastā, 2 Ciblas pagastā. Būs 10 darbavietas, ko finansēs kopīgi ar NVA.
Līdz 13. maijam Ciblas novada uzņēmēji var pieteikt darbavietas.
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Ceļmalas no kokiem tīrīs jauna tehnika
Ciblas novada
pašvaldība savu
ceļu uzturēšanai
iegādājusies jaunu
tehnikas vienību:
smalcinātājpļaujmašīnu „ELHO
Tornado 330”, kas
ir paredzēta ceļmalu apauguma
likvidēšanai.
Par iegādāto tehniku stāsta Mārīte
Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja: – Smalcinātājs
izgatavots 2015.
gadā. Garantija – 3
gadi. Tas izmaksāja
gandrīz 8 tūkstošus
eiro, šī summa bija
ieplānota pašvaldības speciālajā
(ceļu) budžetā.
Smalcinātāju
„ELHO
Tornado
330” 1. aprīlī uz
Ciblu piegādāja SIA „Valtek”. Jau 5. aprīlī tā tika izmēģināta
darbībā uz ceļa Felicianova – Stocenova. Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns, kurš organizēja pirmo
darba braucienu, ir ļoti apmierināts ar iegādāto smalcinātāju:
– Tas ir ļoti labs ieguldījums, laba tehnika. Gar ceļa malām
ataugušos krūmus un kociņus, kuru diametrs ir līdz 5 cm liels,
tas smalcina labi. Ar jauno smalcinātāju strādā komunālā dienesta traktorists Aldis Gucāns. Protams, vēl jāpierod pie šīs
tehnikas iespējām.
Elho ķēžu smalcinātāji ir visvienkāršākais un lētākais veids,
kā kopt aizaugušas platības un grāvjus. Salīdzinot ar ierastajiem smalcinātājiem, šiem ir tikai divas ķēdes, kas ir dilstošās
detaļas, tātad smalcināšanas izmaksas ir niecīgas. Smalcināšana notiek ar divu rotējošu ķēžu palīdzību, ko apjož bieza metāla rāmis un aizsargi. Ar „Elho Tornado” ir vienkārši kopt
aizaugušus grāvjus, jo tas spēj smalcināt gan zāli, gan krūmus,
gan mazākus kociņus. Lai viegli piekļūtu grāvju nogāzēm, ir
nepieciešams drošs sānu nobīdes mehānisms un izturīgs rāmis, kas „Elho Tornado” ir standartaprīkojumā. Nobīdes sistēma ir vienkārša, un tādēļ – uzticama. Pacelšana uz augšu ir
līdz 90° un uz leju līdz 40°. Smalcinātāja darba platums ir
1,60 metri, kas ir pietiekoši mūsu grāvju kopšanai. Maksimālā
aizsniedzamība no traktora centra modelim, ko iegādājusies
Ciblas novada pašvaldība, ir 3,30 metri.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, 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.
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Talku vietas:
ciemati, kapsētas,
parki, pludmales
Lielā Talka notiks 23. aprīlī, sestdien, no plkst. 9.00
līdz 15.00 vienlaicīgi visā
Latvijā. Ciblas novadā šo
pasākumu koordinē Aldis
TIHOVSKIS, pašvaldības deputāts un jauniešu centra
„Impulss” vadītājs. Tikai reģistrētām talku vietām tiks
iedalīti maisi atkritumiem – šogad tie ir baltā krāsā.
Entuziastiem, kas paši organizē talku Ciblas novada teritorijā un reģistrē talkas vietu internetā (http://talkas.lv/?page=5),
par to jāinformē Lielās Talkas koordinators Aldis Tihovskis.
23. aprīlī ikviens varēs pievienoties kādai no reģistrētajām
talkas vietām. Visas oficiāli reģistrētās talkas vietas būs redzamas interneta vietnē www.talkas.lv sadaļā „Kartes – pieteiktās/organizētās talkas vietas”.
Šajā kartē redzam talkas vietas Ciblas novada teritorijā:

BLONTU pagastā: trīs talkas vietas Blontu ciematā. Atbildīgie: Juris Dombrovskis, Ināra Sprudzāne un
Jānis Repšs.

CIBLAS pagastā: Eversmuižas kultūrvēstures un
dabas taka, atbildīgais par talkas organizēšanu: Miervaldis Trukšāns, pagasta pārvaldes vadītājs;
Ciblas vidusskolas apkārtne, atbildīgā - skolas direktore Sarmīte Leščinska.

PUŠMUCOVAS pagastā: Pušmucovas kapu teritorijas sakār tošanai talku or ganizējusi Valentīna
Trukšāne, pagasta pārvaldes vadītāja;
Pušmucovas ciemata teritorija, atbildīgā: Inese
Ludborža;
Mežernieku kapu teritorija, atbildīgā: Ilga Gr ade.

ZVIRGZDENES pagastā: Lucmuižas alejā un
Lucmuižas pludmalē,
Zvirgzdenes parkā,
Franapoles un vēl 7 citās kapsētās. Vairākas talkas
vietas reģistrējusi Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Ruciņa.

Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā,
ir – vēlēšanās to darīt!
Lielās talkas koordinators Aldis Tihovskis.
Tālrunis 26162066. e-pasts: aldons777@inbox.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
Š. g. martā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 4 miršanas gadījumi un 1 jaundzimušais.
Laulības dzimtsarakstu nodaļā nav reģistrētas.
9. martā Zvirgzdenes pagastā reģistrēts jaundzimušais, kam
dots vārds Kristofers.
Martā miruši četri Blontu pagasta iedzīvotāji:
6. martā – Ņina KAĻIŅINA, dzim. 1919.g. 8. decembrī;
26. martā – Antoņina KAĻIŅINA, dzim.1931.g. 27.novembrī;
29. martā – Anna KUZMINA, dzim. 1925.g. 10. maijā;
29. martā – Pāvels SEĻUŽICKIS, dzim. 1977.g. 5. oktobrī.
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Domes sēdē lemts par projektu līdzfinansēšanu un zemes lietām
Lemj domes deputāti
29. martā notika Ciblas novada
pašvaldības domes sēde. Tās darba
kārtībā bija iekļauti 17 jautājumi.
Lielākā daļa no tiem saistīti ar zemi.
Sēdē nolemts apstiprināt Ciblas novada pašvaldības projektu konkursa
„Jaunieši novadam 2016” nolikumu un
konkursa komisijas sastāvu, kā arī apstiprināt jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu. Tāpat apstiprināti „Noteikumi
nodarbinātības pasā-kumiem vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, spe-ciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Zemes lietas
Izskatot iesniegumus par zemes vienības nomas tiesību pārtraukšanu, divām
privātpersonām un kooperatīvajai sabiedrībai pārtrauktas zemes nomas tiesības un lauzts zemes nomas līgums
(platības: 0,02 ha, 0,13 ha, 10,8 ha)
Nolemts piešķirt nomā pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību uz 10 gadiem:
divām privātpersonām (0,02 ha un 3 ha),
un divām juridiskām personām (1,5 ha
un 1,55 ha).
Izskatot privātpersonu iesniegumus,
nolemts apstiprināt divu zemes ierīcības
projektu izstrādi nekustamā īpašuma
(NĪ) sadalei. Vienā gadījumā plānots no
35,5 ha liela īpašuma Līdumnieku pa-

gastā atdalīt zemes vienību 16,6 ha platībā. Otrā – no 19,3 ha liela īpašuma Pušmucovas pagastā atdalīt 14 ha platība.
Jaunizveidotajiem NĪ piešķirts jauns
kadastra numurs, nosaukums un zemes
lietošanas mērķis. Jauns kadastra nr.
piešķirts arī palikušajiem īpašumiem.
Izskatīta zvērinātas notāres S. Romānes vēstule par kādas privātpersonas
atstāto mantojumu. Mirusī ir atstājusi
pēdējās gribas rīkojuma aktu – privātu
testamentu, kurā minēts 25,1 ha liels
īpašums Līdumnieku pagastā. Domes
sēdē nolemts, izpildot testamentu, atļaut
no tā atdalīt zemes vienību 2,5 ha platībā.
Diviem NĪ Zvirgzdenes pagastā
piešķirti nosaukumi.
Četrām apbūvētām zemes vienībām un
ar tām saistītām ēkām Zvirgzdenes pagastā piešķirtas jaunas adreses, iepriekšējās dzēstas.
Izskatot kādas privātpersonas iesniegumu, nolemts uzsākt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības (0,2753 ha) Pušmucova pag. atsavināšanas procesu. Zemes
lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, ir noslēgts zemes nomas līgums.
Persona pilnvarota veikt visas darbības
un segt izdevumus zemes vienības ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Ciblas novada
pašvaldības vārda.
Nolemts pārkārtot divu pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību robežas dabā

un noteikt tām platību: 0,18 ha un 1,18
ha.
Deputāti lēma rīkot Ciblas novada
pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Pušmucovas pagastā
(kadastra apzīm. 6890-001-0150, platība
— 10,8 ha) iznomāšanu, rīkojot nomas
tiesību izsoli. Izveidota komisija izsoles
procedūras veikšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Vija Tabūne, komisijas locekles Marina Barkāne un Ināra Soprāne. Apstiprināti zemes nomas
tiesību izsoles noteikumi (publicēti mājas lapā un pieejami pagastu pārvaldēs).

Dažādi jautājumi
Pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums par Ciblas novada pašvaldības Bāriņtiesas darbību 2015. gadā.
Nolemts atļaut norakstīt autogreideri,
to iespējams izkomplektēt, derīgās daļas
izmantot kā rezerves daļas vai pārdot kā
metāllūžņus.
Izskatot zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, tam sniegtas ziņas par NĪN
parādu un nolemts nodokļa parāda
(163,45 eiro) piedziņu vērst pret SIA
„Experience” piederošo īpašumu Līdumnieku pagastā.
Lemts par nodošanu nomā 11 privātpersonām rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā
2016. gadā. katram piešķirts zvejas limits: 1 zivju murds ar ne vairāk kā 30 m
lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.

Ciblas novadā projektiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums
29. martā notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par pašvaldības atbalstu diviem
projektu konkursiem, kuros tiks piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta.

500 eiro – jauniešu realizētam projektam
Arī šogad izsludināts konkurss „Jaunieši novadam”, kurā uz
finansējumu līdz 500 eiro var pretendēt Ciblas novada jaunieši ar projektiem, kas uzlabotu ciematu infrastruktūru un sociālo jomu. Kopējais finansējums no pašvaldības budžeta 2,5
tūkstoši eiro.
Uz finansējumu projektam var pretendēt jaunietis vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29
gadiem. Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu
finansējumu.
Projektu var iesniegt līdz 10. maijam. Līdz 18. maijam iesniegtie projekti tiks vērtēti komisijā, kuru vadīs deputāts
Viesturs Rancāns. Līdz 30. septembrim tie jāīsteno.
Pērn analoģiska konkursa rezultātā tika īstenoti 5 jauniešu
projekti.

Atbalsts jaunām biznesa idejām
Uzņēmēji, kas nesen uzsākuši vai tikai tagad uzsāk darbību,
varēs pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, realizējot
kādu biznesa ideju, saskaņā ar „Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu”. Kopējā projektu līdzfinansējuma summa – 3 tūkstoši eiro.
Minēto līdzfinansējumu pašvaldība varēs piešķirt uzņēmumiem (SIA, IK, z.s.) un fiziskām personām, kuras ir gatavas
šogad uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Vienam projektam
pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro.
Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu. Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt uzņēmumi, kuri
atbilst mazo un vidējo komersantu kategorijas nosacījumiem
un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ciblas novadā. Komercsabiedrībai liegts piedalīties konkursā, ja izsludināta tās maksātnespēja u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos nomaksāti
nodokļi un nodevas; tikuši piemēroti Krimināllikumā noteikti
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
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Godināti novada uzņēmīgākie ļaudis
(Sākums 1. lappusē)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nominācija „Lielākais IIN maksātājs”
ZS „Lapegles 2”
SIA „Blonti”
SIA „Felicianovas rūpnīca Polimērs”
SIA „RIKO-RI”
Z/S „Ezerlīči”
SIA „SoLo & Partneri”

Nominācija „Lielākais IIN maksātājs”

Lielākos NĪN maksātājus sveic Miervaldis
Trukšāns un Juris Dombrovskis

Nominācija „Lielākais novadā reģistrētais NĪN maksātājs”
1. SIA „Blonti”
2. Aina Zbaraščuka
3. Z/S „Ezerlīči”
4. Pēteris Laizāns
5. Ivārs Birskis
6. Ilga Romanovska

Ik gadu sarīkojuma organizētāji cenšas īpaši uzslavēt kādā
konkrētā lauksaimniecības nozarē strādājošos, un šogad svētkos īpaši tika godināti lopkopības pārraugi:
 Gunta Lavrinoviča
 Janīna Paurāne
 Gaļina Sakernika
Pateicība par „tilta” nodrošināšanu starp
lopkopjiem un atbildīgajiem dienestiem

Allaž sarīkojumā „Ciblas novada uzņēmējs” pašvaldība
pateicas saviem sadarbības partneriem: vieniem – par ikdienas darbu, citiem – par kopīgi realizēti projektiem.
Pateicība „Sadarbības partneri” pasniegta:
 SIA „Blonti” – par Blontu bērnudārza atbalstu un dāvanām ziemassvētkos un izlaidumā.
 Gaļina Beinerte – par līdzdalību projekta „Ķīšukalns –
Ludza pirms Ludzas” realizēšanā.
 Jolanta Rutkovska – par veiksmīgi Jauniešu projekta
Diploms par intensīvu cūkkopības nozares atjaunošanu
„Saules zaķis” realizāciju Felicianovā.
piešķirts Aneļai Rosnei no Pušmucovas pagasta.
Pateicības raksts par ilggadēju darbu un
sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju —
Regīnai Metlānei, veter inār ajai ār stei no Blontu pagasta.

Sadarbības partnerus sveic domes
Attīstības nodaļas vadītāja M.Romanovska

Šogad tika cildināti arī lauksaimnieki, kuri pērn uzdrošinājušies sagatavot un startēt LAD projektu pasākumos.
Cildinājuma raksts par dalību LAD projektos
 IK „Pureņi 2” (Anna Matvejenko, Blontu pag.)
 ZS „Meijas” (Igor s Bar kāns, Zvir gzdenes pag.)
 ZS „Zīriņi” (Aigar s Igaunis, Zvir gzdenes pag.)
 ZS ”Jaunapsītes-L” (J ānis Er iņš, Pušmucovas pag.)
 ZS „Pērles” (Liene Evija Auzāne, Ciblas pag.)
 Zanda Jonikāne (Pušmucovas pag.)
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Godināti novada uzņēmīgākie ļaudis
„Gada eksportētājs”

Arī šogad, kā iepriekš, pašvaldība uz sarīkojumu ir aicinājusi zemniekus, kuri cēlušies no senām novada dzimtām un
turpina ģimenes tradīcijas, kopjot savu zemi.
Nominācija „Strādīgie lauksaimnieki”
 ZS „Jaunvītoli” Aigar s Mazaļevskis
 ZS „Zeltpriedes” Andr is Miklucāns
 ZS „Pakalni” Aleksandr s Policāns
Pateicība par pasākuma „Ciblas novada uzņēmējs 2015”
organizēšanu tika pasniegta pašvaldības lauksaimniecības
konsultantei Marinai Barkānei.

Savukārt diplomi „Gada eksportētājs” tika pasniegti četriem
uzņēmumiem:
 ZS „Granti” (liellopi)
 SIA „Dimants AR” (malka)
 SIA „WILD” (malka)
 SIA „Meža Meistara Medus” (medus)
Tāpat pateicības tiks izteiktas individuālajiem komersantiem
un firmām, kas novada ļaudīm sniedz dažādus pakalpojumus
vai audzē produkciju pārdošanai vietējā tirgū.






Pateicība par pakalpojumu nodrošināšanu Ciblas novadā
Svetlana Griščenko (stomatoloģija)
SIA „Ludzas maiznīca” (dzir navas)
Svetlana Tihovska (fr izētava)
SIA „Rūc un Ripo” (autoser viss, Ar nis Puļs)
Inta Domarka (apģēr bu šūšana)

Pateicība par savas produkcijas realizēšanu tirgū
 Jānis Petrovskis, Blontu pag.
 Olga un Apolinārijs Mortuzāni, Zvir gzdenes pag.

Ciblas novada lielākais darba devējs SIA “Blonti”
tradicionāli šajā pasākumā godina
sava uzņēmuma labākos strādniekus.
Fotogrāfijā — SIA “Blonti” vadītājs Juris Keišs ar
apbalvotajiem strādniekiem.

Koncertā uzstājas Blontu TN ansamblis “Lāses”
Vakara gaitā bija koncertprogramma un atraktīvas izklaides
(vadīja Vanda Žulina), kā arī dejas (spēlēja Edgars Čiževskis). Ar dziesmām un dejām sarīkojuma dalībniekus iepriecināja Blontu Tautas nama vokālais ansamblis “Lāses” un deju
kopa “Kaprīze”, solistes Marta Petrovska un Laura Sprudzāne, kā arī Ludzas TN deju kolektīvs “Atvasara”.
Ļoti daudzi uzņēmēji un privātpersonas dāvāja balvas loterijai. Balles organizētāji
pateicas visiem sponsoriem.
Turklāt balvas bija visai oriģinālas un noderīgas, piemēram, graudaugu sēklas maisi,
arī mājdzīvnieki: trusis, gailis
un teļš.
Sarīkojums „Ciblas novada
uzņēmējs 2015” notika Blontu Tautas namā. Tas bija
slēgts vakars, kurā piedalījās
pašvaldības aicināti ļaudis un
tie, kas rezervējuši vietu (to
bija iespējams izdarīt kopš
februāra beigām).
Ilga Grade ir pārsteigta par
Sarīkojumu
organizēja
vinnēto teļu (sponsors —
Ciblas novada pašvaldības
SIA “Blonti”)
domes komanda: domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, lauksaimniecības konsultanti Marina Barkāne un Agris
Trukšāns, Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska un
Blontu Tautas nama vadītāja Jana Petrova.
Fotogrāfiju autore — Sandra Beļavska.
Pašvaldības mājas lapā publicēta fotogalerija.
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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 palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski
katrā pagastā. Jāpiesakās pa tālruni (norādīts katram pagastam)
Plānotais konsultāciju sākums – plkst. 9.00.
BLONTI (KAC) – 2. maijs, t. 62602067.
CIBLA (bibliotēka) – 25. aprīlis un 12. maijs, t. 62602065.
LĪDUMNIEKI (bibliotēka) – 16. maijs, t. 62602065.
PUŠMUCOVA (bibliotēka) – 26. aprīlis, t. 62602064.
ZVIRGZDENE (pagasta pārvalde) – 18. aprīlis, t. 62602109.

L A D s v a r ī g ā ki e d a t u mi
11. aprīlis. Sākam pieņemt pieteikumus.
11. aprīlis. EPS iespējams redzēt lauku pārklājumus (datums var mainīties).
25. aprīlis. «Papīra» klientiem pieejami pieteikumi un kartes «papīra» formā.
2. maijs. Pār tr aucam pieņemt pr ecizēšanas piepr asījumus.
3. maijs. EPS iespējams zīmēt laukus ār pus bloka (datums var mainīties).
10. maijs – pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu
saņemšanai «papīra» formā.
23. maijs – pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma
sankcijas.
24. maijs. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (1. reize).
15. jūnijs – pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma
sankciju).
16. jūnijs. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (2. reize).

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.
Agris TRUKŠĀNS iedzīvotājus pieņem:
Ciblas pagasta pārvaldē dar ba dienās (izņemot cetur tdienu) no 8.00 līdz 12.00,
ceturtdien – no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Līdumniekos — katra mēneša otrajā piektdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00 .
Marina BARKĀNE iedzīvotājus pieņem:
 pirmdienās no 9.00 līdz 16.00 Zvirgzdenē, pagasta pārvaldē,
 otrdienās no 9.00 līdz 16.00 Pušmucovā, pagasta pārvaldē,
 trešdienās no 9.00 līdz 16.00 Blontos, domes ēkā,
 ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 Lucmuižas bibliotēkā.
Mūsu novada konsultanti sniedz padomus arī par citiem jautājumiem, kas skar lauksaimniecisko ražošanu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanu.

6. lappuse

Var pieteikties konkursam
„Sējējs 2016”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina
lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus,
kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un
pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad
vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā.
Pieteikumi dalībai konkursa grupās
“Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene
lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Lauksaimniecības kooperatīvs” jāiesniedz LLKC vai LAD struktūrvienībās līdz 2016. gada 1. jūnijam.
Pieteikumus var iesniegt arī grupās
“Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zinātne lauku attīstībai”.

Uzņēmējiem ir iespēja
griezties pēc konsultācijām
Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju
tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai ir izveidots
Latgales
Uzņēmējdarbības
centrs
(LUC). LUC strādā jau gadu un bija
iecerēts kā vienas pieturas aģentūra
uzņēmēju atbalstam. Ir izveidots teritoriālais tīkls Latgales reģionā ar galveno
biroju Daugavpilī.
Uzņēmējdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas
novados ir Valdis Mitenbergs,
tālr. 29277541, e-pasts:
valdis.mitenbergs@latgale.lv.
Pieņemšanas laiks pirmdienās Raiņa
iela 16, Ludzā, 107. kabinetā.
LUC konsultants:
 Sniedz konsultācijas par uzņēmējdarb
ības uzsākšanu ;
 Sniedz konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem;
 Organizē seminārus, sadarbības pasākumus un apmācību;
 Sniedz konsultatīvu atbalstu piemērotu industriālo zonu, ražošanas telpu,
pakalpojuma sniegšanas vietas atrašanā;
 Organizē pieredzes apmaiņas braucienus un tirdzniecības misijas;
 Apkopo informāciju par uzņēmējiem
aktuālām tēmām.
Vairāk: http://www.latgale.lv/lv/luc
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Ciblas meitenes iekļūst konkursa
„Cielavas gudrības” finālā!
Dabas muzejā Rīgā 2. aprīlī notika konkursa "Cielavas gudrības" devītās sezonas pēdējā atlases spēle, kas bija veltīta
visdažādākajiem putniem. Spēlē piedalījās Antra TOPORKOVA, Vlada SEIMUŠKINA un Amanta TUTINA no
Ciblas vidusskolas, kā arī seši citu Latvijas skolu audzēkņi.
Par uzvarētājiem un
jūnija fināla dalībniecēm kļuva Vlada Seimuškina un Amanta
Tutina no Ciblas un
Meldra Nazarova no
Rugājiem. Līdz ar to
meitenes pievienojās
sešiem finālistiem.
Konkursa fināls notiks
7. jūnijā.
Vēl rudenī konkursa
„Cielavas žūrija” saņēma 185 anketas no visām Latvijas malām.
Uz katru atlases kārtu
(tās bija 3) tika aicināti
vien aptuveni 10 dalībnieki, un tikai trīs no katras kārtas tika izvirzīti finālam.
Ir prieks par Ciblas vidusskolas panākumiem šajā konkursā,
kur bija tik sīva konkurence! Antru konkursam gatavoja pedagoģe Terēzija MISĀNE, Vladu un Amantu – pedagoģe
Renāte MIKASKINA.
Visi dalībnieki saņēma balviņas no konkursa atbalstītājiem:
SIA „Karšu veikals Jāņa sēta”, „Latvijas Valsts meži”, asociācijas “Lauku ceļotājs,” SIA „Zvaigzne ABC” un LU izdevniecības.
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Meža dienās kopts Kurjanovas dabas parks

Ciblas biedrība „Strauts” jau vairākus gadus sadarbojas ar
Valsts meža dienestu (VMD), rīkojot kopīgas talkas Meža
dienas ietvaros. Arī šonedēļ – 12. aprīlī vienpadsmit „Strauta”
dalībnieki, pārdesmit Mērdzenes pamatskolas skolēni un
VMD Austrumlatgales virsmežniecības Kārsavas nodaļas
vecāko mežzini Svetlanu Gabranovu un mežziņiem un Ludzas
nodaļas vecāko mežzini Igoru Žurzdinu darbojās Kurjanovas
ezera krastā, sakopjot dabas parka teritoriju.
Mežziņi ar zāģiem un krūmgriežiem grieza zarus un kokus,
bērni un jaunieši vāca tos ugunskura vietā sadedzināšanai.
Mežzines Svetlana Gabranova un Inese Silicka uz uguns vārīja gardu zivju zupu. Maltīti talciniekiem nodrošināja VMD.
Mežinieki saistoši pastāstīja par dabas objektiem un noorganizēja arī vairākus izzinošus konkursus par meža un dabas
tēmu, kurā skolēni aktīvi iesaistījās un nopelnīja eglīšu stādus
un nelielas balvas. Biedrība “Strauts” šīs eglītes stādīs pie
Ciblas vidusskolas.
Informē Aldis TIHOVSKIS, biedrība „Strauts”

Bērni konkursā dzied Vecvecāku diena Blontu dārziņā
par pavasari
Svētkus vadīja
Par tradīciju ir kļuvusi
6. aprīlī Ludzā notika Ludzas un Ciblas novada mazo
vokālistu konkurss „Mazais
dziedātājs 2016”. Tajā piedalījās pieci mūsu novada bērnudārzu audzēkņi. Repertuārā
– dziesmas par pavasari.
Blontu PII pedagoģe Jana
PETROVA bija sagatavojusi
trīs dziedātājus visās vecuma
grupās. Konkursā dziedāja
Ellija LUBĀNE (4 g.), Alīna
BONDARE (5 g.) un pušmucoviete Junora Keita PUĻA (6
g.).
Ciblas PII pedagoģe Inta
AUGUSTOVA bija sagatavojusi divus dziedātājus. Konkursā piedalījās Jānis AUGUSTOVS (4 g.) un Patrīcija
MELBĀRDE (6 g.).
Visi bērni saņēma Atzinības
rakstus un dāvaniņas.

vecvecāku dienas rīkošana
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē jeb dārziņā.
Stāsta PII vadītāja Gunta
STOLERE:
– Parasti šis pasākums notiek marta sākumā, bet šogad
ap to laiku ļoti daudzi bērni
slimoja un nevarēja apmeklēt
dārziņu. Tāpēc vecvecāku
dienu pārcēlām uz 8. aprīli.
Jāatzīmē, ka uz vecvecāku
dienu labprāt nāk arī bērnu
vecāki. Visiem ir prieks par
bērnu izkopto dziedāšanas,
dejošanas un deklamēšanas
talantu.
Koncertā piedalījās itin visi
bērni, kopā ar vecākiem viņi
bija sagatavojuši interesantus
priekšnesumus. Vecākās grupas audzēkņi – pat teatralizētu
uzvedumu.

pasaku varoņi no
grāmatas par
Buratīno – viltīgie lapsa un runcis. Viņu tēlos
bija iejutušās
audzinātājas
Anita GRAHOĻSKA un
Ingrīda LUBĀNE (attēlā).
Šogad svētki
bija īpaši sirsnīgi. Arī vecāki
bija iesaistījušies
to veidošanā,
tapa ģimeņu
radošo darbu
izstāde, kuru arī
tagad var apskatīt biedrības „Madara” telpās.
Te vecāki un vecvecāki pulcējās pēc koncerta, lai dalītos

iespaidos par redzēto un pārrunātu nākotnes ieceres. Uz
ekrāna tika rādīti video un
fotoattēli par dzīvi dārziņā.
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28. APRĪLĪ – SEMINĀRS BLONTOS
Ludzas MKPC nodaļa rīko informatīvo semināru „Par ES un Valsts
likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”. Seminārs notiks Blontu Tautas namā 28. aprīlī.
10.00-11.00 - Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem. Ir ina MARKOVA, VID NP konsultāciju
koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore.
11.00-12.00 - ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.
Vita PUČKA, AS “ Attīstības finanšu institūcija Altum”, Rēzeknes
reģionālā centra vadītāja.
12.15-12.45 - Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku
un meža saimniecībām un mednieku formējumiem.
Mārīte ŅUKŠA, PVD, Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja.
12.45-13.15 - Aktualitātes lauku saimniecībām. Agr is TRUKŠĀNS, SIA LLKC
Ciblas novada lauku attīstības konsultants.
13.15-14.15 - Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam. Ludvigs KARVELIS, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Ludzas nodaļas vadītājs.

23. APRĪLĪ LĪDUMNIEKOS –
SV. JURA DIENA!
No plkst. 9.00 līdz 13.00 – „Vairāk ziedu – mazāk atkritumu”
(Lielās talkas noskaņās)
No 14.00 līdz 17.00 – „Mācīsimies no meistariem”
 “Kas ir māksla?”. Videomateriāli un mākslinieka L.Laganovska uzruna.
 Pie podnieka ripas. Ēvalds Vasiļevskis
 Veselīgo konfekšu darbnīca. Inār a Miezīte
 Kalēja darbnīca. J ānis Ļubka
 Aušanas darbnīca. Gunta Lavr inoviča, Anita J ar moliča
 Pērļu raksti. Olita Kilupe
 Adīšanas darbnīca. Laila J ar moliča
 Tamborēšanas darbnīca. Natālija Ar senoviča

Latvāņu izplatība jāierobežo,
tos appļaujot
Ciblas novada dome lūdz zemju
īpašniekus un apsaimniekotājus aktīvi iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanā. Ar latvāņiem aizaugušās
platības veģetācijas periodā jāpļauj
divas vai trīs reizes, neļaujot tiem
uzziedēt.
Veicot pļaušanu, ir jāievēro piesardzības pasākumi.
Lūdzam līdz 20. jūnijam (un vēlreiz līdz 1. septembrim) nopļaut
ar latvāņiem aizaugšās teritorijas
savā īpašumā.
Tas ir jāveic, izpildot 2008.g. 14.
jūlija MK noteikumus nr. 559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovskas
latvāņa – izplatības ierobežošanas
noteikumi”.

27. aprīlī ,
pl. 12.30 —
Ciblas TN,
pl. 15.00 —
Blontu PII
KLAUNU
ŠOVS
“OKI — DOKI”.
Izklaidējošajā cirka programmā:

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

16. aprīlī, plkst. 22.00,
Ciblas TN — balle.
Spēlēs Valdis un Sigita.
Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

