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CIBLAS novada pašvaldības darba laiks maija valsts svētkos
4. maijā

Ciblas novada
pagastos tiks
izstādīti 100 ozoli.
Blontos 20 ozoli –
ciemata centrā,
Ciblā 40 ozoli – vecajā
parkā aiz skolas
internāta ēkas,
Pušmucovā 20 ozoli –
pie skolas stadiona,
Zvirgzdenē 20 ozoli –
dažādās pagasta
vietās.
Šo akciju organizē
Latgales plānošanas
reģions visos
Latgales novados.

1. maijs – brīvdiena.
2. maijs – darba diena no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30).
3. maijs – darba diena no plkst. 8.00 līdz 15.30 (pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30).
4. maijs – brīvdiena.
5. maijs – brīvdiena (darba diena pārcelta uz 13. maiju).

Turpmāk VID konsultācijas Ludzā - Raiņa ielā 16
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2017. gada 2. maija četrās Latvijas pilsētās – Alūksnē, Ludzā, Limbažos un Gulbenē – mainīsies VID klātienes pakalpojumu
saņemšanas vieta. Tā tiek pārcelta uz vietējās pašvaldības telpām.
Iedzīvotājiem ar šā gada 2. maiju Ludzā VID klātienes pakalpojumi būs
pieejami Raiņa ielā 16 (Ludzas novada pašvaldības centrālās ēkas 1. stāvā).

LEADER projektiem — 3. kārta
Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa
projekta iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana no 26.05.2017. – 26.06.2017.
Projektu prezentācija 04.07.2017.
Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv un www.ludzaspartneriba.lv.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 8 (116)

2017. g. 2. maijā

Ar Latgales kongresa simtgades svinībām
sākam atzīmēt Latvijas 100
Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017. gada 4. maijā,
Latvijas otrajā dzimšanas dienā.
Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi, turpinot aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki.
Tāpat gaidāma plaša tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu
veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus.
Ar daudzveidīgu pasākumu programmu tiks akcentēta Latgales nozīmība
Latvijas valsts izveidošanā, kā arī izceltas Latgales vērtības. Jau 2. maijā reģiona
skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki vadīs Novadmācības
stundas, 3. maijā Latgales kultūrvēstures muzejā tiks atklāta īpaša Latgales kongresa simtgadei veltītā izstāde, bet galvenie Latgales simtgades kongresa svinību notikumi gaidāmi Rēzeknē 5. un 6. maijā un Daugavpilī 6. maijā.
Latgales Simtgades kongresa pirmās
dienas plenārsēdē
Latgales vēstniecībā
GORS uzrunas teiks
Latvijas Valsts prezidents, Latvijas valsts
simtgades patrons Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
un Ministru prezidents Māris Kučinskis, tāpat būs iespēja dzirdēt eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas pārdomas par drošības jautājumiem, Egila Levita ziņojumu par 1917. gada kongresa juridisko pusi, vēsturnieces Inese Runces priekšlasījumu par 1917. gada
vēsturisko kontekstu, tāpat Annas Rancānes un Viestura Kairiša viedokļus par latgaliskā izpratni un vērtību
mūsdienās.
Pasākums simboliski turpināsies visu
nakti, jo no plkst.18.00 Festivāla parkā
Latgaliešu valodas naktī būs iespēja
dzirdēt gan latgaliešu dažādu stilu mūziķus, gan klausīties latgaliešu dzeju un

prozu. Uz Latgaliešu valodas nakti rīkotāji centīsies atvest visdaudzveidīgāko
mākslinieku loku un sola, ka nakts gaitā
stili mainīsies nepārtraukti.
Otrajā kongresa dienā (6. maijā)
Latgales simtgades kongresa darbs
ritēs piecās sekcijās, skarot Latgales
reģionam būtiskus jautājumus tautsaimniecības, tiesību zinātņu, mediju un latgalistikas jomās, diskutējot par problēmjautājumiem un akceptējot kongresa
rezolūciju, kas ietvers aktuālākos starpkongresu laikā risināmos uzdevumus
reģiona stiprināšanai un vēsturisko 1917.
gada lēmumu īstenošanai praksē.

VĒLĒTĀJS VAR MAINĪT SAVU VĒLĒŠANU IECIRKNI
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas
adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.
Līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot iespēju savu iecirkni mainīt:
1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;
2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
IECIRKŅA MAIŅU IR IESPĒJAMS VEIKT:
1. Elektroniski, izmantojot PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.
2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot
iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz
pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma
tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

2. lappuse

Līdz 12. maijam
var pieteikt kandidātus
darbam
Ciblas novada
vēlēšanu komisijā
Sakarā ar to, ka Ciblas novada vēlēšanu komisijas divi šīs komisijas locekļi: Arturs Luckāns un Marina
Barkāne, pieteikti kā pašvaldības
deputāta kandidāti, viņu darbība
Ciblas novada vēlēšanu komisijā ir
apturama.
Saskaņā ar „Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma” 20. pantu –
viņiem nav tiesību piedalīties vēlēšanu
komisijas darbībā ar kandidātu saraksta
iesniegšanas dienu.
27. aprīlī domes sēdē nolemts izsludināt jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu
pieteikšanas termiņu: no š.g. 2. maija
līdz š.g. 12. maijam.
Piesakāmo Ciblas novada vēlēšanu
komisijas locekļu skaits: 2.
Pieteikt kandidātus Ciblas novada
vēlēšanu komisijai var:
1) reģistrēto politisko partiju vai to
apvienību centrālās pastāvīgi funkcionējošās valdības institūcijas,
2) ne mazāk kā desmit balsstiesīgie
Latvijas pilsoņi (vēlētāju grupa),
3) Ciblas novada pašvaldības domes
deputāti.
Kandidāta pieteikuma veidlapas var
saņemt: pie Ciblas novada pašvaldības
Kancelejas vadītājas Blontos, pie Ciblas
novada Pagastu pārvalžu vadītājiem vai
Ciblas
novada
mājaslapā:
www.ciblasnovads.lv
Pieteikumi iesniedzami Ciblas novada
pašvaldības kancelejā.

CVK uzziņu tālrunis –
67049999
Lai informētu par pašvaldību vēlēšanu
kārtību, līdz 3.jūnijam darbosies
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālrunis vēlētājiem 67049999.
Tā darba laiks ir: darba dienās
no plkst. 08.00 līdz 20.00,
vēlēšanu dienā, 3. jūnijā,
no plkst. 7.00 līdz 24.00.
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Uz Ciblas novada pašvaldības deputāta amatu kandidē 42 personas
Ciblas novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti
4 deputātu kandidātu saraksti, kuros ierakstīti 42 kandidāti. Vēlēšanās 3. jūnijā tautai būs jāievēl 9 deputāti.
Katrā sarakstā varēja iekļaut 12 kandidātus. Maksimāli iespējamo kandidātu skaitu ir pieteikuši 3 saraksti.
Publicējam iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus, minot katra kandidāta darbavietu (daļai ir vairākas darbavietas vai amati, bet rakstām tikai pirmo, kas uzrādīts).
Ziņas ņemtas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas
(www.cvk.lv), kur ir plašāka informācija par kandidātiem
un arī priekšvēlēšanu programmas.

Zaļo un Zemnieku savienība,
LATGALES PARTIJA
1. Juris Dombrovskis,
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
2. Sarmīte Leščinska,
Ciblas vidusskolas direktore
3. Elvīra Rimicāne,
Pušmucovas pamatskolas skolotāja
4. Rudīte Valtere,
Ciblas nov. pašvaldība, uzkopšanas darbu meistars
5. Marina Barkāne,
Ciblas nov. pašvaldība, lauksaimniecības konsultants
6. Inese Birska,
Nodarbinātības valsts aģentūra, nodarbinātības aģents
7. Nikolajs Petrovs,
Nodrošinājuma valsts aģentūra, uzskaitvedis
8. Pēteris Romanovskis,
ZS „Kasparīši” īpašnieks
9. Aldis Tihovskis,
Ciblas novada jauniešu centra vadītājs
10. Valfrēds Miezītis,
SIA „Kalve Z” strādnieks
11. Ēriks Astičs,
ZS „Rasiņas” īpašnieks
12. Gunta Stolere,
Blontu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
1. Sniedze Irbe,
SIA „Zilupes LTD” juriste
2. Voldemārs Īvulis,
pensionārs
3. Olga Maļavkina,
SIA "LIOveta" valdes priekšsēdētāja
4. Jolanta Prīdāne,
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas vadītāja
5. Pēteris Burbo,
Ciblas nov. pašvaldība, metinātājs - mehāniķis
6. Andris Malahovs,
SIA „Elisa” autovadītājs

„Likteņdzirnas”
1. Aivars Rikums,
SIA „Dimants AR” valdes loceklis
2. Anna Matvejenko,
IK „Pureņi 2” komersante
3. Lidija Špitjuka,
NVA nodarbinātības aģente
4. Māris Trukšāns,
SIA „Scantest” inspektors
5. Arturs Luckāns,
Ciblas novada pašvaldība, autobusa šoferis
6. Andris Balcers,
izdienas pensionārs
7. Anita Grahoļska,
Blontu PII pirmsskolas skolotāja
8. Dzidra Kivrāne,
A/S „Sentor farm aptieka”, farmaceita asistente
9. Anastasija Kairova,
studente
10. Svetlana Rumbinika,
NVA koordinējošais eksperts
11. Alla Stabrovska,
Blontu FVP vadītāja
12. Pēteris Trukšāns,
bezdarbnieks

„Savam novadam”
1. Aleksejs Ivanovs,
SIA „Staupine” valdes loceklis
2. Renāte Mikaskina,
Ciblas vidusskolas skolotāja
3. Andris Miklucāns,
ZS „Zeltpriedes” īpašnieks
4. Ivars Hmeļņiks,
ZS „Apinīši” īpašnieks
5. Jolanta Rutkovska,
SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija" DUS operatore
6. Vilis Buļs,
SIA "GUARD SERVICES" apsargs
7. Aigars Mazaļevskis,
ZS „Vītoli 2” pārvaldnieks
8. Imants Sadovskis,
Ciblas PII kurinātājs
9. Raitis Caune,
SIA „DALD” ekskavatora operators
10. Kaspars Škutāns,
pašnodarbinātais, meža inventarizators
11. Vladislava Gaile,
SIA „VAGUNTA” valdes locekle
12. Valdis Mortuzāns,
ZS „Upesmala” īpašnieks
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Līdz 8. maijam
var iesniegt projektu
konkursam
„Jaunieši novadam 2017”.
Šajā konkursā paredzēts kopumā 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.
Projektam jāuzlabo pašvaldības infrastruktūra vai/un sociālā joma, objektam jābūt publiski pieejamam, projekts
jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem.
Projekta ideja būs jāprezentē komisijas sēdē 15. maijā plkst.14:00.
Papildus informācija: zvanot Attīstības nodaļas vadītājai Mārītei Romanovskai pa tālruni 65700844.
Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa publicēti
pašvaldības mājaslapā
un pieejami arī pagastu pārvaldēs.
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Veselības uzlabošanas pabalsts – 50 eiro gadā
Informē Sociālais dienests
Visā Latvijā ir pabalsti, kas tiek maksāti sociālās spriedzes mazināšanai, piemēram, Garantētā minimālā ienākuma
pabalsts, kura apmērs un piešķiršanas
nosacījumi ir vienoti visā valstī.
Bet katrā Latvijas pašvaldībā ir arī
atšķirīgi pabalsti, uz kuriem var pretendēt pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas
personas. Mūsu pašvaldībā tie noteikti
Saistošajos noteikumos nr. 14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”.
Viens no pašvaldības pabalsta veidiem –
Veselības
uzlabošanas
pabalsts
(noteikumu XIV punkts). Šāds pabalsts
nav pieejams visās pašvaldībās vai arī
citās pašvaldībās tā apmērs un tā piešķiršanas nosacījumi ir atšķirīgi.
Ciblas novadā Veselības uzlabošanas
pabalsta apmērs ir 50 eiro gadā.
Uz šo pabalstu var pretendēt tikai
pensionāri:
* kuri nestrādā,
* kuru ienākumi nepārsniedz 200 eiro,
* kuri nav saņēmuši pabalstu veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai kā
maznodrošināta vai trūcīga
persona/ģimene.

Latvijā pensija kopš 2017. gada 1. janvāra tiek piešķirta no 63 gadiem
(personām, kas dzimušas 1954. gadā).
Uz priekšlaicīgu pensiju var pretendēt
personas no 61 gada vecuma (dzim.
1956. g.).
Veselības uzlabošanas pabalsts tiek
piešķirts, lai segtu šādus izdevumus:
* ārstniecības iestāžu sniegto stacionārie (ārstēšanās slimnīcā) un/vai
ambulatoro pakalpojumi;
* speciālistu konsultācijas;
* medicīniskās manipulācijas;
* izmeklējumi;
* zobu ārstēšana;
* zobu protezēšana;
* medikamentu iegāde (ar ārsta izrakstītu recepti).
Lai saņemtu Veselības uzlabošanas
pabalstu, personai ar iesniegumu jāgriežas Sociālajā dienestā. Līdz ar iesniegumu jāiesniedz šādi dokumenti, kuros ir
norādīts personas kods:
* izdevumus apliecinošu dokumentu
kopijas no ārstniecības iestādes vai
aptiekas;
* čekam par medikamentu iegādi jāpievieno ārsta nozīmēto medikamentu
recepšu kopijas.

Jūnijā – ekskursija pensionāriem
Līdz šī gada 24. maijam
pašvaldībā var iesniegt
Jauno uzņēmēju
biznesa ideju projektu.
Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – līdz 1500 eiro vienam
projektam – konkursa kārtībā tiks piešķirts Ciblas novadā reģistrēto mazo un
vidējo komercsabiedrību projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
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.

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un
plašāku informāciju var saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā, Ciblas novada
domē vai pašvaldības mājas lapā.

Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests arī šogad organizē ekskursiju
pensionāriem, kuru dzīvesvieta deklarēta mūsu pašvaldībā.
Līdz maija beigām pensionāri aicināti pieteikties vienas dienas braucienam,
sazinoties ar sava pagasta sociālajām darbiniecēm:
Blontu pag. – Inta Vonoga (28786334),
Ciblas pag. un Līdumnieku pag. – Olita Kilupe (26398644) un
Antoņina Hindogina (28332606),
Pušmucovas pag. – Valentīna Trukšāne (26552656),
Zvirgzdenes pag. – Aija Zlidne (20205767).
Ciblas novada pašvaldība braucienam piešķirs autobusu. Ekskursija notiks
jūnijā – laikā, kad pašvaldības autobusi jau būs brīvi no skolēnu pārvadāšanas, un
pirms siena laika. Ja ir labas idejas un ieteikumi par ekskursijas maršrutu, zvaniet
Sociālā dienesta vadītājai Intai Senkānei – tālrunis 26513891.

Audzis valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem
No 2017. gada 1. aprīļa palielināts valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs. Minimālais apmērs katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam būs 92,50 eiro mēnesī
(bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro), bet katram bērnam no 7 gadu
vecuma - 111 eiro mēnesī. Līdz šim apgādnieka minimālais apmērs katram bērnam
bija 41,62 eiro, bet valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma
gadījumā — bija 32,02 eiro.
Līdz 2017. gada 31. martam piešķirtā atbalsta apmēru VSAA pārskatīs līdz
2017. gada 30. septembrim un starpību no 2017. gada 1. aprīļa izmaksās ne vēlāk kā
līdz 2017. gada 30. septembrim. Minēto pakalpojumu pārskatīšana notiks automātiski bez personas pieprasījuma. Par to informē Labklājības ministrija
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Notiek pieteikšanās platību maksājumiem
No šā gada 11. aprīļa notiek pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā
gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto
iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs.
Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un palīdz
aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Ciblas novadā
konsultācija notika 26. aprīlī Pušmucovā.
2017. gadā ir vairākas izmaiņas platību
maksājumu saņemšanai. Par tām var
lasīt elektroniskā informatīvā materiālā,
kas
publicēts
LAD
mājaslapā
(“Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā”).

LAD ir sagatavojis informatīvu materiālu par svarīgākajiem datumiem un jaunumiem platību maksājumu saņemšanai
2017. gadā. tas publicēts LAD mājaslapā
internetā (Svarīgi datumi un izmaiņas
platību maksājumu saņemšanai (PDF).
LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu
termiņš - pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 1. jūnijs.
LAD aicina pieteikties platību maksājumiem elektroniski, solot, ka tad lauksaimniekiem ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26. jūnijam pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez
soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī
izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteikties kādam no
atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespējams pieteikt
atbalstam arī neatbilstošas platības.

5. lappuse

LAD aicina lauksaimniekus neskaidrību gadījumos sazināties ar LAD, kā
arī apmeklēt konsultācijas un klientu
apkalpošanas centrus, lai aizpildītu
pieteikumus klātienē!
LAD tālrunis 67095000.
Austrumlatgales RLP atrodas Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 11. Tālrunis
64625114.
E-pasts: austrumlatgale@lad.gov.lv
Papildu pieņemšanas vieta
(sektors): Ludzā, Raiņa ielā 25,
tālr.27876665.
Atbalstu sniedz arī Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs, Ciblas novada lauksaimniekiem iesakām sazināties ar LLKC pārstāvi
Agri Trukšānu, tālrunis 28612349,
e-pasts: agris.truksans@llkc.lv/.
Palīdzēt var arī Ciblas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne, tālrunis
26403122,
e-pasts: marinabarkane@inbox.lv

Dīzeļdegvielas piešķiršana lauksaimniekiem 2016./2017. saimnieciskajam gadam
Iesniegumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017. g. 1. jūnijam.
Dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā –
traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielas DAUDZUMS tiks noteikts, ņemot vērā šādu
sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:
* augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
* augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz 1 ha,
* zālāju platības:
- ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu
hektāru — 130 litru uz 1 ha;
- bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4
nosacītās liellopu vienības uz 1 ha, — 130 litru uz 1 ha.
Liellopu vienību skaitu nosaka atbilstoši LDC datiem
pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā.
- dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz 1 ha,
* zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz 1 ha,
* citas kultūras un platības, kuras deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz 1 ha.

Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM
(vienotais platību maksājums) saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi
no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 eiro no hektāra (neieskaitot
saņemto valsts un ES atbalstu).
Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta
vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
* audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus un pieņemt
lēmumu, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs šim dīzeļdegvielas iesniegumam var pievienot Gada ienākumu deklarācijas pielikumu D 3.

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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„Garšīgie likumi” Pušmucovas pamatskolā
Eiropas Parlaments Latvijā projektā
“Garšīgie likumi” iesaistījušās
103 skolas visā
Latvijā — diskutējot ar augsta
līmeņa nozares
ekspertiem,
jaunieši gūst
praktiskas zināšanas par pārtikas drošību un
patērētāju tiesībām, un attiecīgi Eiropas Parlamenta paveikto šajās
jomās.
Vairākās mācību stundās projektā
"Garšīgie likumi", izmantojot Eiropas
Parlamenta Informācijas biroja sagatavotos materiālus, Pušmucovas pamatskolas skolēni apguva trīs tēmas: ģenētiski modificētie organismi, jaunā pārtika un alergēni.
7. aprīlī Pušmucovas pamatskolas mājturības kabinetā skolēni pulcējās uz noslēguma pasākumu, kur prezentēja savu
iegūto zināšanu apkopojumu, kā arī iz-

teica secinājumus un pārdomas par pārtikas drošību Latvijā. Par Eiropas Parlamenta darbu pārtikas drošības jomā pastāstīja Jolanta Bogustova, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja (EPIB) Latvijā pārstāve. Par pārtikas drošību Latvijā runāja arī Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārtikas
inspektore Inese Laizāne.
Paldies ciemiņiem par dāvanām!
Aija JONIKĀNE,
Mājturības un tekstila tehnoloģiju
skolotāja

Ciblā noticis tradicionālais skrējiens
„Pakaļ pavasarim”

Novada pašvaldības jauniešu centrs ''Impulss'' sadarbībā ar biedrību ''Strauts'' 23. martā pa Ciblas ciema teritoriju organizēja ikgadējo skrējienu ar uzdevumiem ''Pakaļ
pavasarim''.
Laika apstākļi skrējienam bija labi, bet slimību un dažādu
apstākļu dēļ uz sacensībām šoreiz neatbrauca komandas no
Zilupes un Cirmas. Skrējienā piedalījās komandas no Ciblas
(3 komandas) un Ludzas (2 komandas). Distance bija ap 1 km
gara un tajā komandām vajadzēja veikt astoņus dažādus uzde-

6. lappuse

„Ilžeņa” gūst
panākumus finālā
22. aprīlī Rīgā notika Nemateriālā
kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu,
pulkā teku” Tradicionālās dziedāšanas
un Tradicionālās dejošanas konkursi,
kurā piedalījās labākās bērnu folkloras
kopas no visas Latvijas. Fināla konkursos dziedāja un dejoja arī Ciblas vidusskolas folkloras kopas "Ilžeņa" jaunākā
un vecākā grupa (pedagoģe Dzintra
TOPORKOVA).
Tradicionālās dziedāšanas konkursā
„Dziedu dziesmu, kāda bija 2017” Aija
Puisāne ieguva Diplomu „Dižā dziedātāja” (1. pakāpe), Sanda Augustova –
Diplomu „Dižlielā dziedātāja” (2. pak.).
Tradicionālās dejošanas konkursā
„Vedam danci 2017” vecākā grupa ar
ļoti labiem rezultātiem piedalījās divās
kategorijās: rotaļdejās un pāru dejās –
I pakāpes; kadriļās – II pakāpes Diploms.
Arī „Ilžeņas” jaunākā grupa dejošanas
konkursā rotaļdejās un pāru dejās ieguva II pakāpes diplomu.
Pirms fināla „Ilžeņa” ar labiem panākumiem piedalījās pusfinālā Viļakas
novada Upītē.

vumus: skriešana divatā - kikeragā, purva pārvarēšana, manevri ar ķerru, ievainotā pārnešana ar nestuvēm, lekšana ar
maisiem, komandas slēpošana, strītbols, šaušana ar pneimatisko šauteni.
Pirmās un otrās vietas kausi, medaļas un diplomi aizceļoja
uz Ludzu. 1. vietu ar rezultātu 8:42 minūtes izcīnīja Ludzas
jaunsargu komanda ''Četri pelmeņi'' (Deniss Saļihovs – kapteinis), 2. vietu ar rezultātu 8:46 min. izcīnīja arī jaunsargu
komanda ar nosaukumu ''Ludzas varoņi'' (Aija Boroduļina –
kapteine).
Savukārt 3. vietu ar rezultātu 10:33 min. izcīnīja Ciblas
vidusskolas komanda ''Špekazauri'' (Kristiāns Punculs - K,
Aiva Sidorčenko, Ilmārs Dukulis, Arvis Šmats). Pie 4. vietas
diplomiem ar rezultātu 11:10 min. tika komanda ar nosaukumu ''Dot 5'' (Artis Rimša - K, Maksims Petrovs, Ritvars Kozlovskis, Ilvars Purins), un 5. vietu ar rezultātu 14:26 min.
izcīnīja mazie Ciblas vidusskolas sportisti ar komandas nosaukumu ''Onlain'' (Dairis Jegorovs - K, Aivis Savickis, Dainis Gudakovskis, Maksims Pozdņaks).
Šis pasākums nevarētu notikt bez stingro instruktoru - kontrolieru palīdzības, un tie bija Viktorija Leščinska, Žanis
Tihovskis, Laima Sprūža, Aigars Grahoļskis, Emīlija Ivaņenko, Līga Bauska un Alīna Žagņevska.
Liels paldies par atbalstu Ciblas vidusskolas sporta skolotājai Ilgai Stepanovai un liels paldies par sadarbību Ludzas
jaunsargu instruktoram Ivaram Novožilovam.
Aldis TIHOVSKIS,
Ciblas novada jauniešu lietu speciālists
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7. lappuse

Mērķis – ieinteresēt jauniešus
31. martā Ciblas vidusskolas 4. - 12. klašu skolēniem
un Pušmucovas pamatskolas 5. – 9. klašu skolēniem
bija iespēja apmeklēt
mobilo demonstrāciju laboratoriju „TehnoBuss”.
Tas ir Latvijas Mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības
asociācijas (MASOC) īstenots
projekts, kura gaitā Latvijas
skolu audzēkņi tiek iepazīstināti ar inženierzinātnēm, lai
veicinātu interesi par tām.
Asociācija vēlas attīstīt ciešāku sadarbību starp izglītības
iestādēm un darba devējiem.
Pušmucovas
pamatskolas
pedagoģe Elvīra Rimicāne
abās mūsu novada skolās strādā arī kā karjeras konsultante
tikko
uzsāktajā
projektā
““Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības
iestādēs”*. Viņa koordinēja
šo izglītojošo pasākumu un
atzīst, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgs, jo raisījis interesi skolēnos. Pat skeptiskākie delveri
bija ieinteresējušies, sekoja
demonstrējumiem un uzdeva
jautājumus.

Bija interesantas lietas
TehnoBuss no plkst. 8.20
līdz 14.05 atradās Ciblā, un
pieredzējuši instruktori stāstīja par inženierzinātņu iespējām un pielietojumu dzīvē,
atbildēja uz jautājumiem par
studiju un darba iespējām.
Katrai nodarbībai bija atvēlētas 40 minūtes, kuru laikā
skolēni tika iepazīstināti ar
visu, kas atrodas TehnoBusā:
programmējami metālapstrādes darba galdi, metināšanas
izmēģinājumu stends, 3D

printeris, multimediju sistēmas ar pieeju internetam un
specializētām datu bāzēm u.c.
rūpnieciski
izmantojamas
iekārtas.
Pēc E. Rimicānes novērojumiem, skolēniem visvairāk
paticis 3D printeris, mazais
robotiņš (“cīņa” ar to), vecāko
klašu audzēkņiem – metināšanas izmēģinājumu stends. Visiem patika redzēt tehniku
tuvplānā un darbībā. Bija lietas no stāstītā, ko skolēni zināja (par fizikas likumiem),
bet TehnoBusā redzēts, kā tie
darbojas dzīvē un ir ļoti lietderīgi.
Jauniešiem, kam patīk darboties ar tehniku, bija interesanti uzzināt, kā ar mūsdienīgām tehnoloģijām iespējams
atjaunot vecus motociklus un
automašīnas. To salūzušās
detaļas, kas rūpnīcās vairs
netiek ražotas un tāpēc nav
pieejamas, ar modernām iekārtām iespējams izveidot no
jauna. Īpašā datorprogrammā
var sagatavot detaļas skici un
nepieciešamo detaļu izgatavot
uz programmējama CVC metāla apstrādes darbagalda
(frēzes un virpas).
Skolēni varēja izpētīt minirūpnīcas modeli, lai saprastu,
kā darbojas roboti īstā mašīnbūves rūpnīcā.
Bija interesanti uzzināt par
to, cik nozīmīgi mūsdienu
mašīnbūvē ir sensori. Ikdienā

* Šī gada 27. februārī tika parakstīts Ludzas un Ciblas novadu apvienības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, īstenošanu.

mēs ar tiem sastopamies mājās, veikalos, dažādās sabiedriskās vietās. Bet sensori tiek
izmantoti arī rūpnīcās, tie tiek
uzstādīti uz iekārtām, lai tās
varētu apstādināt, kad nepieciešams iekārtā veikt kādus
labošanas darbus. Iekārta tiek
apstādināta ar sensoru, lai
cilvēks netiktu savainots.
TehnoBusu asociācija
ir nopirkusi Vācijā un
šādi – demonstrējot mūsdienu mašīnbūves iespējas – cenšas piesaistīt
jauniešu uzmanību šai
nozarei.
Asociācijā ir apvienojušies vairāki mašīnbūves un metālapstrādes
uzņēmumi, kuriem ļoti
aktuāls ir profesionālu
kadru jautājums. Jauniešiem TehnoBusa instruktori stāstīja par mācību

iespējām – kur un cik ilgā
laikā var iegūt darbam nepieciešamo izglītību. Bet pirms
tam jau pamatskolā un vidusskolā labi jāapgūst fizika un
matemātika. Mūsu skolu bērniem diemžēl pietrūkst tehniskās jaunrades pulciņu, kur
varētu nostiprināt radušos
interesi par tehniku.

Projekta turpmākās aktivitātes
Elvīra Rimicāne kā karjeras konsultante strādā Pušmucovas
pamatskolā un Ciblas vidusskolā, kā arī Ludzas mūzikas pamatskolā. Ciblas novada skolās maijā tiks rīkota Karjeras
nedēļa, kurā piedalīsies visi, izņemot izlaidumu klases (9. un
12. kl.). Karjeras nedēļas laikā tiek plānotas tikšanās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem. Savukārt vidusskolēniem paredzēts
brauciens uz Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu, bet 8.- 9. klašu audzēkņiem – uz Malnavas koledžu. Ludzas mūzikas pamatskolas audzēkņiem ieplānots brauciens uz Gunāra Igauņa
tautas mūzikas instrumentu darbnīcu Rēzeknes novadā.
Minētā karjeras atbalsta projekta ietvaros ir paredzēts finansējums (6,50 eiro uz skolēnu) dažādām aktivitātēm – dalībai
radošās darbnīcās, kur tiek stāstīts par profesiju un kur līdzi
darbojas arī paši skolēni; vai arī ceļa izdevumiem; vai braucienam uz konkrētu uzņēmumu, kur skolēni tiek iepazīstināti ar
profesiju. Projekta galvenais nosacījums aktivitātēm – lai skolēni redz darba procesu ne tikai rezultātu. Piemēram, iespējams apmeklēt teātri, taču ne tāpēc, lai tikai noskatītos izrādi,
bet lai iepazītos ar mēģinājumu procesu, grimētāja, skatuves
strādnieka un citu teātra ļaužu ikdienas darbu.
Elvīra Rimicāne atzīst, ka ļoti daudz kas šajā projektā viņai
kā karjeras konsultantei jāizdomā pašai, jo tikai 2018. gadā
būs pieejami kādi metodiskie materiāli. Bet Elvīra, radošs
cilvēks būdama, ir priecīga par atkal jaunu izaicinājumu un
iespēju savā dzīvē.
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8. lappuse

Lasītājiem – ekskursija uz
Ludzas novadpētniecības muzeju

Aprīlī Felicianovas bibliotēkas apmeklētājiem tika
noorganizēta ekskursiju uz Ludzas Novadpētniecības muzeju. Pieteicās 18, bet ieradās 16 braucēji. Lai
gan interesanti objekti ir tepat tuvējā pilsētā – Ludzā, daudzi muzejā nebija iegriezušies kopš skolas
laikiem.
Apskatījām visas ārkārtīgi interesantās muzeja pastāvīgās ekspozīcijas.
Priecājāmies par 22. martā atklāto Vladislava Paura
akvareļu izstādi „Pavasara melodija”. Savos darbos autors iemūžinājis Latgales ainavas un klusās dabas.
Mājās atgriezāmies pozitīvu emociju pārņemti.
Paldies Ciblas pagasta pārvaldniekam Miervaldim
Trukšānam un Ciblas novada domei par palīdzību ekskursijas organizēšanā.
Lilita ŠENDO, Felicianovas bibliotēkas vadītāja

Līdz 5. maijam aicinām
pieteikties dalībai
Ciblas novada dziedošo un
muzicējošo ģimeņu svētki
„Ģimene – tā ir kopā būšana”,
kas notiks 20. maijā Līdumniekos.
Ģimeni ar priekšnesumu var pārstāvēt
vismaz 2 personas. Svētku priekšnesuma
programmā ir jāiekļauj divas dziesmas vai
divi skaņdarbi, vai viena dziesma un viens
skaņdarbs.
Nolikumu un pieteikuma anketu var saņemt novada pagastu Tautas namos un
pašvaldības mājas lapā.
Papildus informācija: Ēriks PAVLOVS,
Līdumnieku kultūras dzīves organizētājs
(tālrunis 28 317 569).

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 SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

