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Aicinām piedalīties fotokonkursā “Ciblas novads 2016”
Tēmas:
* Ciblas novada
kultūrvēsturiskie objekti
un mantojums, tūrisma
objekti;
* pasākumi Ciblas novadā;
* novads gadalaikos,
ainavas;
* Ciblas novada cilvēki;
* saimnieciskā darbība
un tradīcijas, prasmes.
Balvu fonds – 200 eiro.
Nolikums pieejams
pagastu pārvaldēs un
www.ciblasnovads.lv

25. maijā biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” telpās Saeimas
deputātu grupa tikās ar vietējiem iedzīvotājiem un Ciblas novada pašvaldības
vadību, lai noskaidrotu patieso situāciju,
kāda izveidojusies pierobežā attiecībā uz
Latvijas TV, radio, interneta un arī telefonsakaru pieejamību.
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisija divas dienas strādāja Latgales reģionā: Daugavpilī, Vecslabadā, Zil-

upē un Līdumniekos. Ar iedzīvotājiem Līdumniekos tikās 12. Saeimas deputāti: Inese LAIZĀNE, komisijas vadītāja, Boriss
CILEVIČS, Valters DAMBE un Vladimirs
NIKONOVS. Bez tam — Gunta LĪDAKA,
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas direktore, Ivars ZVIEDRIS, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis, Aldis PAULIŅŠ, Latvijas Radio valdes
priekšsēdētājs.
(Turpinājums 7. lappusē)

2. jūnijā Blontos – sanāksme potenciālajiem
LEADER projektu iesniedzējiem
Jūnijā gan uzņēmumiem, gan biedrībām būs iespēja iesniegt tā
saucamos LEADER projektus. Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA informē, ka ir ļoti
svarīgi kārtīgi sagatavoties projektu iesniegšanai.
Tāpēc 2. jūnijā, plkst. 10.00 Domes aktu zālē tiek rīkota īpaša sanāksme, uz kuru aicinātas visas Ciblas novada biedrības
un uzņēmumi, kas plānot jau šajā jūnijā iesniegt LEADER projektu ar pašvaldības līdzfinansējumu.
– Pašvaldībai ir jāgatavo domes lēmums par projekta līdzfinansēšanu un atbalstu, kā
arī jāzina, cik un kādas biedrības vēlas sniegt projektu, lai varētu veiksmīgi koordinēt
projektu iesniegšanu un tālāko virzību. Tāpēc potenciālajiem projektu iesniedzējiem
dalība šajā sanāksmē ir OBLIGĀTA! – uzsver M. Romanovska.
Ir pieejamas speciālistu konsultācijas visos novados –
Ciblas novada Blontos trešdienās no 9.00 līdz 13.00 strādā
projektu vadītāja Vija Karvele (iepriekšējs pieraksts pa tālruni 29550874).
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Uz pašvaldības ceļiem – jaunas zīmes
Ciblas novada pašvaldība
informē, ka rit autoceļu ikgadējie uzturēšanas darbi.
Ir nogreiderēta liela daļa
pašvaldības ceļu – darbus
veic SIA „Agroķīmija”. Pašvaldības Komunālais dienests uz ceļiem ved materiālus, kas nepieciešami bedrīšu remontam un virskārtas
uzlabošanai.
Informējam iedzīvotājus,
ka vairākās vietās tiek uzstādītas jaunas
ceļa zīmes, tostarp informatīvas. Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka uzstādītas
divas jaunas – ierobežojos ceļazīmes.
Uz autoceļa Z - 45 Zvirgzdene – Cirmas pagasta robeža, kas iet gar Zvirgzdenes ezeru, ir uzlikta ceļa zīme Nr.301
„Iebraukt aizliegts” (skat. Fotoattēlu).
Tā izvietota uz noteiktu periodu – līdz
vasaras beigām, kā pagaidu variants, jo
ceļš ir sliktā stāvoklī, turklāt viena tā
daļa ir servitūta ceļš. Tiek gatavoti
priekšlikumi šī ceļa uzlabošanai, bet tas

2. lappuse

Atbalstīti pieci projekti
“Jaunieši novadam 2016”
Līdz 10. maijam Ciblas novada
pašvaldības projektu konkursam
„Jaunieši novadam 2016” tika iesniegti 5 projekti.
Komisija, kuru vadīja deputāts
Viesturs RANCĀNS, izvērtēja
iesniegtos projektus.

nebūs vienkārši tieši šī servitūta ceļa
posma dēļ (ierobežotas iespējas pašvaldībai finansēt servitūta ceļa remontu).
Jāpiebilst, ka šis iebraukšanas aizliegums neattiecas uz vietējiem iedzīvotājiem.
Savukārt pie Blontu pirmsskolas
izglītības iestādes tiks ierīkota papildus
zīme ar ātruma ierobežojumu 30 km/h.
Patlaban te ir uzstādīta zīme „Uzmanību
bērni”.
Lūdzam ņemt vērā informāciju un
sekot ceļazīmēm uz ceļa.

Meklējam sakoptāko novada sētu!
Arī šogad ar mērķi motivēt novada iedzīvotājus sakopt savu darba
un dzīves vietu, kā arī popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā
vidē tiek rīkots konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2016”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi.
Tāpat konkursā nevar piedalīties pagājušā gada uzvarētāji.
Ir noteiktas šādas nominācijas:

Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;

Sakoptākā lauku sēta;

Sakoptākais uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 22. jūnijam. Pieteikt konkursa dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu
pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku.
Objektu vērtēšana
dabā notiks no 26.
jūnija līdz 7. jūlijam.
Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā – 2016. gada 9.
jūlijā. konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti: visiem pirmo trīs
vietu ieguvējiem tiks
pasniegtas pašvaldības balvas. Konkursa
finansēšanas fonds –
“Krupīši” – 2015. g. “Sakoptākā individuālā māja”.
līdz 400 eiro.

Saskaņā ar projektu konkursa nolikumu, uz pašvaldības finansējumu līdz 500
eiro varēja pretendēt Ciblas novada
jaunieši ar projektiem, kas uzlabotu ciematu infrastruktūru un sociālo jomu.
Kopējais finansējums no pašvaldības
budžeta 2500 eiro.
Visi projekti atbalstīti. Tie ir:
„Aktīvo brīvā laika pavadīšanas
iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos”. Projektu iesniedza Ēriks Pavlovs. Paredzēta trenažieru un hanteļu
iegāde. Projekta budžets – 470 eiro.
„Pušmucovas ciemata sporta iespēju
uzlabošana”. Projektu iesniedza Raimonds Bortaščenoks. Paredzēts veikt
futbola vārtu remontu, volejbola laukuma ierīkošanu, tribīņu remontu. Projekta
budžets – 500 eiro.
‘Inventāra iegāde aktīvai atpūtai
brīvā dabā’. Projektu iesniedza Anda
Sprūža. Paredzēta nūjošanas nūju iegāde
Ciblā. Projekta budžets – 500 eiro.
„„Vecmuižas” apkārtnes labiekārtošana”. Projektu iesniedza Vairis
Sprūžs. Paredzēta galdiņa, soliņu izgatavošana Ciblā. Projekta budžets – 426
eiro.
„Papardes 3”. Projektu iesniedza
Jurita Zlidne. Paredzēta āra trenažieru
iegāde Lucmuižā. Projekta budžets –
555 eiro.
Tā kā kopējā projektu summa bija
mazāka par plānoto, komisija nolēma
atbalstīt arī to projektu, kura budžets
nedaudz pārsniedz plānoto projekta
summu.
Līdz 30. septembrim visi pašvaldības
atbalstītie projekti jāīsteno.
Līdz 15. oktobrim jāiesniedz projekta
pārskats.
Vēlam visiem projektu iesniedzējiem
veiksmīgi īstenot iecerētos projektus un
plānot jaunas idejas.
Informē Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja
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IZLAIDUMI SKOLĀS
PUŠMUCOVAS pamatskolā izlaiduma sarīkojums
notiks 10. jūnijā, piektdien. Sākums plkst. 18.00 skolā.
Pamatskolas izglītību ieguvuši 4 jaunieši: Maksims
Kairovs, Arvis Kazinieks, Agnese Leitāne un Renārs Mikijanskis. Klases audzinātāja Sandra Laganovska.
CIBLAS vidusskolā 9. klases izlaiduma sarīkojums
notiks 11. jūnijā, plkst. 19.00.
Pamatskolas izglītību ieguvuši 10 jaunieši: Daiga Abramāne, Karīna Čubreviča, Intars Čižiks, Laura Daliba,
Kristiāna Emīlija Ivanenko, Viktorija Leščinska, Veronika
Ļagušnika, Linards Sadovskis, Žanis Tihovskis, Valērijs
Seļivanovs. Klases audzinātāja Ināra Evertovska.
CIBLAS vidusskolā 12. klases izlaiduma sarīkojums
notiks 18. jūnijā, plkst. 19.00.
Vidusskolas izglītību ieguvuši 10 jaunieši: Svetlana
Čubreviča, Vija Gerasimoviča, Renāte Kuzņecova, Alens
Kalvāns, Mārtiņš Pavlovs, Aleksandra Seimuškina, Agita
Stolere, Dairis Smirnovs, Līga Šmate, Egīls Jegorovs. Klases audzinātāja Dace Ruško.
EZERSALAS internātpamatskolā izlaiduma sarīkojums notiks 30. maijā, plkst. 10.00. Skolu absolvēs 8 jaunieši.
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Naudas balvas pasniegtas sekmīgākajiem un
aktīvākajiem skolēniem
30. maijā īpašos sarīkojumos Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās tika godināti sekmīgākie un
aktīvākie skolēni un viņu pedagogi.
No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai
šogad ir piešķirti 2415 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas skolas audzēkņiem 600 eiro, Ciblas vidusskolas audzēkņiem
1815 eiro.
Ciblas vidusskolas naudas balvu saņēma 71 skolēns, lielākā balva 109 eiro apmērā tika pasniegta Dženetai Gucānei.
Pušmucovas pamatskolā naudas balvu saņēma 51 skolēns,
divi no tiem – Madara Domarka un Maksims Kairovs – saņēma lielāko summu: 53 eiro.
Mazākās naudas balvas bija 2 eiro apmērā, tās tika pasniegtas par panākumiem skolēnu grupas (piemēram, sporta
komandas) sastāvā.
Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un
sacensībās, ir izstrādāta Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem. Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla
stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs.

Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem
20. aprīlī Blontu Pirmsskolas izglītības
iestādē notika Ciblas, Ludzas, un Zilupes
novada pirmsskolas metodiskās apvienības
noslēguma pasākums, uz kuru pulcējās šo
novadu bērnudārzu vadītāji un pedagogi.
Metodiskajā apvienībā darbojas 9 iestāžu
pedagogi, apvienību vada Diāna GOLUBEVA,
Ludzas PII „Pasaciņa” vadītāja.
D. Golubeva informē, ka
šajā mācību gadā notikuši trīs
tematiski pasākumi pirmsskolas pedagogiem. Tie notiek
dažādos novados, to izglītības
iestādēs. Rudenī Briģos pieredzes apmaiņas pasākumā tika
iztirzāta tēma „Bērnu bailes
un ar to saistītie psiholoģiskie
aspekti. Bērnu drošība”. Februārī Pildas PII – „Bērnu intereses par dabaszinībām veicināšana.
Eksperimentēsim
kopā”. Aprīlī Blontu PII –
„Matemātikas un dabas zinību
integrēšana pirmsskolā”. Savukārt 30. aprīlī Ludzā, PII
„Pasaciņa” notika II Starptautiskā pirmsskolas izglītības
pedagogu
konference
„Novitāšu izmantošana pirmsskolas izglītības procesā, attīstot izglītojamo pētnieciskās

prasmes dabaszinātnēs”, kurā
piedalījās pedagogi no Lietuvas Rokišķiem,
no Ludzas un
Preiļiem.
Reizi gadā
uz kādu tematisku pasākumu
pulcējas arī dārziņu pedagogu
palīgi – auklītes. Šogad – arī
pavāri.
Metodiskās
apvienības
pasākumiem tiek gatavotas
tematiskas prezentācijas, kurās pedagogi stāsta par audzināšanas metodēm. Piemēram,
pasākumā Blontos tika ar
piemēriem stāstīts par to, kā
nodarbībās un pastaigās bērnus var aizraujoši mācīt saskaitīt kādus dabas objektus.

Sagatavotās prezentācijas tiek
izsūtītas visām 9 izglītības
iestādēm, lai visi pedagogi
varētu iepazīties ar kolēģu
pieredzi.
D. Golubeva ievērojusi, ka
īpaši lauku izglītības iestāžu
pedagogiem patīk piedalīties
šajos metodiskās apvienības
pasākumos. Pēc pedagogu
domām, šādi pasākumi liekas
vērtīgāki nekā atklātās nodarbības grupiņās. Gatavojot

savas prezentācijas, audzinātāji iegulda lielu darbu – jo ir
gan jādemonstrē sava profesionālā varēšana, gan paša
jaunrade. Iespējams, vienkāršāk ir sagatavot vienu paraugnodarbību.
17. maijā notika PII vadītāju seminārs, kurā tika izvērtēta metodiskās apvienības
darbība šajā mācību gadā un
pārrunātas tēmas darbam nākamajā mācību gadā.
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Par meža cūku medīšanu
Lai īstenotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un Klasiskā cūku
mēra izplatības draudu ierobežošanas pasākumus Latvijā, veikti grozījumi tiesību aktos par meža cūku medīšanu. Izmaiņas
paredz nodrošināt intensīvu mežacūku medību procesu, kā arī
vienmērīgu medību slodzi visās platībās, kurās mežacūkas objektīvi var atrasties. Noteikti pienākumi:
Valsts meža dienestam – lemt par atbildīgā medību tiesību
lietotāja (mednieku kluba) noteikšanu platībās, kurās līdz šim
mežacūkas medīt nedrīkstēja, un par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašniekus;
Medniekiem – medīt mežacūkas atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktajam minimālajam nomedīšanas apjomam, pirms
katrām medībām informējot attiecīgos zemes īpašniekus, vienlaikus ievērojot medību un ieroču aprites jomas prasības;
Zemes īpašniekiem, kuru intereses ir aizskāris VMD lēmums – neliegt mežacūku medības vai neradīt tām šķēršļus
attiecīgajās teritorijās.
Informējam, ka katram lēmumam par medību ierobežojumiem jābūt rūpīgi pārdomātam. Praksē ir pierādījies, ka teritorijās, kurās ierobežojumi ieviesti vai tiek uzturēti no zemes
īpašnieku puses, pieaug savvaļas medījamo dzīvnieku blīvums,
un attiecīgi saasinās konflikts starp savvaļas dzīvnieku un sabiedrības interesēm, piemēram, postījumi un slimību izplatības
riski.
Pieņemot jebkuru ar medībām saistītu lēmumu, vienlaikus
jāvērtē ne tikai sabiedrības drošība, vadoties pēc medību šaujamieroču vai rīku pielietošanas riska, bet arī iespējamie savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu riski, apdraudējums ekoloģiskajai stabilitātei un sabiedrības interesēm.

2016. g. 30. maijs

Katrs zemes īpašnieks tiek aicināts iecietīgi izturēties pret
medniekiem un medībām, jo pret medībām pieņemtie lēmumi
un rīcība ietekmē daudz plašākas teritorijas par vienu konkrētu
īpašumu. Jāuzver, ka slimību izplatības ierobežošana un gala
rezultātā tās izskaušana ir visas sabiedrības interesēs.
Medniekam, ja vien tas nav saskaņots ar attiecīgās zemes
īpašnieku, nav atļauts pārvietoties ar autotransportu ārpus ceļiem vai dabiskajām brauktuvēm, kurt ugunskurus, cirst kokus,
ierīkot atpūtas vietas, barotavas, būvēt medību infrastruktūru
un veikt ar medību procesu tieši nesaistītas darbības. Tas nozīmē, ka zemes īpašnieks var liegt darbības, kuras tiešā veidā
neierobežo medību norisi – nepadara meža cūku medības neiespējamas.
Ja tomēr pēc medībām tiek konstatēti kaitējumi īpašumam,
piemēram, jaunaudžu bojājumi, izmesti atkritumi, izbradātas
vai izbraukātas mežam piegulošas lauksaimniecības zemes,
īpašnieks var vērsties ar iesniegumu Valsts policijā, Valsts
meža dienestā, kā arī informēt attiecīgā novada Medību koordinācijas komisiju un pieprasīt atlīdzināt zaudējumus civiltiesiskā kārtā.
Medību biodrošība paredz, ka aizliegts atstāt mežā medījumu
blakusproduktus – dzīvnieka iekšējos orgānus, ādu u.c., tie
jāsadedzina, jāaprok vai jāievieto speciāli tam paredzētos konteineros. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo vienošanos starp Pārtikas un veterināro dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību,
mežacūku līķu savākšanu ĀCM skartajās un riska zonās organizē vietējā pašvaldība. Mežacūku līķus atļauts aprakt mežā uz
vietas, vai, ja aprakšana nav iespējama, tad līķus savāc un nogādā uz tuvāko savākšanas punktu, kur ievieto konteineros, pēc
kā tos nogādā uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu.
Skaidro Zemkopības ministrija

Sezonas laukstrādnieku nodoklis — 15 %
Lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, kuru darba samaksai piemēro sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.
Nodokļa likme, kuru piemēro sezonas laukstrādnieka ienākumam, ir
15%. Ja, piemēram, strādniekam par
dienu ir aprēķināti 10 eiro, tad nodoklis
ir 1,50 eiro, bet strādnieks saņems 8,50
eiro.
Vienā dienā persona kā sezonas laukstrādnieks var tikt nodarbināta tikai pie
viena ienākuma izmaksātāja. Tas ir, nevar būt situācija, kad persona par dienas
pirmo pusi saņem sezonas laukstrādnieka ienākumu pie viena saimnieka, bet
par dienas otro pusi – pie cita.
Darbi, kuros sezonas laukstrādnieku
drīkst nodarbināt: augļu koku, ogulāju
un dārzeņu sēja vai stādīšana, sējumu un
stādījumu kopšana, ražas novākšana,
augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.
Sezonas laukstrādnieku ienākuma
izmaksātājam kārtējā gadā ir jāpiesaka
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platības vienotam platību maksājumam
un vienotā platību maksājumu pieteikumā ir jābūt norādītam vismaz vienam
kultūrauga kodam, kas ir minēts MK
noteikumu Nr. 166 pielikumā.
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Laika posms, kurā sezonas laukstrādniekus drīkst nodarbināt, ir no 1. aprīļa
līdz 30. novembrim. Kopumā sezonas
laikā 1 persona kā sezonas laukstrādnieks drīkst būt nodarbināta ne vairāk kā
65 dienas. Kopā sezonas laikā kā sezonas laukstrādnieka ienākumu 1 persona
drīkst saņemt ne vairāk kā 3000 eiro.
Sezonas darbu veikšanas dienā ienākuma izmaksātājs pirms darba uzsākšanas reģistrē sezonas laukstrādnieku LAD
informācijas sistēmā, norādot maksātāja
vārdu, uzvārdu, personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma
formu (rakstveidā noslēgts darba līgums
vai rakstveidā vai mutvārdos noslēgts
uzņēmuma līgums). Katras dienas beigās
šajā sistēmā ir jānorāda katram strādniekam aprēķinātā atlīdzība.
Reizi mēnesī – 5 darbdienu laikā pēc
ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas laukstrādnieku nodarbinātājs apstiprina un iesniedz VID darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām, šo personu ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodokli, kā arī tā sadalījumu pa budžetiem.
No izdevuma "Lauku Lapas"
maija numura Nr. 5 (134) 2016

Meža īpašniekiem
pieejams ES finansējums
Valdība atbalstīja grozījumus noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kāda piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
Galvenie grozījumi veikti projektu atlases kritērijos, lai dotu līdzvērtīgas iespējas saņemt finansējumu gan mazajiem,
gan lielajiem meža īpašniekiem.
Grozījumi paredz, ka atbalstu nevarēs
saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku
skaits tiks samazināts vismaz par 500
kokiem uz hektāra vai augšanas telpa
tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza
krūmu aizzēluma.
Tā kā pirmajā kārtā austrumu reģionā
nebija iespēja realizēt aktivitātes, kas
saistītas ar stādīšanu, jo nebija pieejams
atbilstošās kategorijas stādāmais materiāls, tad grozījumi paredz, ka meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes
vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai
kategorijas paliek nemainīgas.
Vairāk informācijas - MKPC nodaļās.
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“Pepija meklē ģimeni” Līdumniekos

Jau sesto gadu Līdumnieku parka
teritorijā tika aicinātas ģimenes, lai
piedalītos pavasarīgā un sportiskā
pasākumā, un jau trešo gadu uz šiem
skaistajiem svētkiem aicinājām komandas no kaimiņu pagastiem. Ģimeņu svētki kļuvuši par skaistu tradīciju.
Par godu ģimeņu dienai 15. maijā ar
Astrīdas Lindgrēnes varoni Pepiju tikās
piecas ģimenes. Pepija Līdumniekos
meklēja pašu draudzīgāko, veiklāko un
sirsnīgāko ģimeni. Pasākuma gaitā noti-

ka viktorīna, šķīvīšu mešana, šautriņas.
Komandas piedalījās dažādās stafetēs.
Bija arī citas atrakcijas.
Noslēgumā – svinīga apbalvošana,
mielošanās ar bukstiņputru Līdumnieku
gaumē (paldies Valentīnai Zabiļevskai)
un Pepijas daudzveidīgajiem ievārījumiem.
Svētkus organizēja novada sporta
organizatore Ineta MIKLUCĀNE, Līdumnieku pagasta kultūras darba organizators Ēriks PAVLOVS un Līdumnieku
bibliotēkas vadītāja Irēna PAVLOVA.

Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos
Lai veicinātu ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību attīstību un dažādošanu lauku reģionos, valdība 24.
maijā pieņēma Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus atbalstam ieguldījumos ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai.
Tāpat kā citur Eiropā, arī Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido lielu tautsaimniecības daļu, bet tiem ir nozīme
iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā. Lauku novadu nodarbinātības struktūrā vislielākais nodarbināto
iedzīvotāju īpatsvars ir lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā un zivsaimniecībā – ap
35 %. Šajās nozarēs ir vērojama tendence samazināties nodarbināto skaitam,
tādēļ lauku teritorijā ir nepieciešams
papildus attīstīt arī citas nozares.
Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā atklāta
projektu iesniegumu konkursa veidā. Piedalīties projektu konkursā varēs
saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir

deklarēti vai kuru uzņēmums ir reģistrēts
lauku teritorijā. Atbalsts būs gan saimnieciskās darbības attīstībai un dažādošanai, gan tūrisma aktivitāšu veicināšanai.
Atbalsta pretendenti nosacīti iedalāmi
divās daļās. Viena – saimnieciskās darbības veicēji, kuri jau nodarbojas ar
lauksaimniecību, varēs dažādot savu
saimniecisko darbību. Otra – uzņēmēji,
kuri nav lauksaimnieki, varēs attīstīt
savu saimniecisko darbību nelauksaimnieciskajās nozarēs. Visiem pretendentiem atbalsts būs jaunu darbavietu radīšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai
gandrīz vai visās tautsaimniecības jomās, izņemot atbalsta pretendentus, kuri
vēlēsies, piemēram, attīstīt ogļrūpniecību, tērauda ražošanu, komercpārvadājumus u.c. jomas, kas arī uzskaitītas noteikumos. Jaunie noteikumi arī nosaka,
kādiem kritērijiem jāatbilst ražotājam,
lai varētu pieteikties atbalstam, kādi ir
iesniedzamie dokumenti un pieteikšanās
kārtība, attiecināmās izmaksas, un citus
nosacījumus atbalsta saņēmējiem.
Informē Zemkopības ministrija
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5. lappuse

KAPUSVĒTKI 2016
LUDZAS draudzes kapsētās
Cilviču k. – 4. jūnijs, 12.00
Melešku k. – 4. jūnijs, 13.00
Vērņu k. – 11. jūnijs, 12.00
Lauču k. – 11. jūnijs, 13.00
Utičevas k. – 18. jūnijs, 12.00
Rudzīšu k. – 18. jūnijs, 13.00
Eipļu k. – 25. jūnijs, 12.00
Zapanu k. – 25. jūnijs, 13.00
Skradeļu k. – 2. jūlijs, 12.00
Franapoles k. – 2. jūlijs, 13.00
Kaļvu k. – 9. jūlijs, 12.00
Bleivu k. – 9. jūlijs, 13.00
Dzerkaļu k. – 16. jūlijs, 12.00
Tutinu k. – 16. jūlijs, 13.00
Zvirgzdenes k. – 23. jūlijs, 12.00
Meža k. – 23. jūlijs, 13.00
Seļekovas k. – 30. jūlijs, 12.00
Sondaru k. – 30. jūlijs, 13.00
Soidu k. – 30. jūlijs, 14.00
Ludzas k. – 13. augusts, 13.00.
STIGLOVAS draudzes kapsētās:
21. maijā – Mežarnieku un Dziervju k..
25. jūnijā, pl. 14.00 – Pudinovas k.,
pl. 15.00 – Šalaju kapos.
7. augustā – V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes draudzes svētki:
Sv. Mise Stiglovas baznīcā – pl. 12.00
Kapusvētki Vecpirogovas k. – pl. 14.00
BĒRZGALES draudzes kapsētās:
18. jūnijā, pl. 15.00 – Viecinānu k.,
23. jūlijā, pl. 15.00 – Lītavnīku k.,
pl. 16.00 – Grebēžu k.,
13. augustā Sv. Mise Bērzgales baznīcā – pl. 12.00,
Kapusvētki Bērzgales k. – pl. 13.00.
SARKAŅU draudzes kapsētās:
15. maijā – Ancižu k., Kleperu k..
25. jūnijā, pl. 12.00 – Vasarānu k.,
3. jūlijā, pl. 14.00 – Bižu k.,
10. jūlijā, pl. 14.00 – Lešku k.,
pl. 15.00 – Ceplīšu k..
17. jūlijā – Karmela kalna Dievmātes
draudzes svētki Sarkaņos.
Sv. Mise Sarkaņu baznīcā – pl. 12.00,
Kapusvētki Sarkaņu kapos – pl. 14.00.
EVERSMUIŽAS draudzes kapsētās
11. jūnijā plkst. 12.00 – Verumu k.,
9. jūlijā, pl. 12.00 – Kurjanovas k.,
16. jūlijā, pl. 12.00 – Raženovas k.,
14.00 – Ciblas k..
PUŠMUCOVĀ: 30. jūlijā, 12.00 –
sv.Mise baznīcā, tad kapusvētki;
AIZPŪRĒ: 27. augustā, 12.00 – sv.
Misi baznīcā, tad kapusvētki.
Citu draudžu saraksti—
www.ciblasnovads.lv “Afiša”
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6. lappuse

Gūti panākumi sporta sacensībās
Mācību gada izskaņā informējam par mūsu skolu sportiskāko audzēkņu sasniegumiem dažādās sacensībās. Ciblā skolēnus gatavoja pedagoģes Ilga Stepanova un Terēzija
Mizāne. Pušmucovā – pedagogs Viktors Pisarenko.

1. maijā, atklājot makšķerēšanas sezonu, Ciblas pagasta
Morozovkā notika sacensības „Lielā zive”. Piedalīties bija
aicināti Ciblas novada iedzīvotāji. Ludzas upe todien nebija devīga.
Par lielāko lomu sacentās 15 makšķernieki, starp tiem viena
sieviete – Inese Birska.
Lielākais loms trāpījās Vadimam Šendo, Ciblas vidusskolas
audzēknim. Bija tik neveiksmīga cope, ka daži palika bez
loma: Andrejs Šendo un Kaspars Bulis – viņiem tika pasniegtas veicināšanas balvas: rotaļu makšķeres ar plastmasas zivtiņām.
Trīs veiksmīgākie makšķernieki Vadims
ŠENDO (1.v.),
Normunds BIRSKIS (2.v.) un
Agris REINIKS
(3.v.) saņēma
skaistus tematiskus kausus, medaļas un diplomus.
Sacensības rīkoja biedrība „Strauts” un Ciblas novada jauniešu centrs „Impulss”.
Paldies Andrim MIKLUCĀNAM, zemes īpašniekam, kurš
atļāva šajā skaistajā vietā rīkot publisku pasākumu.
Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās! Lai veiksmīga
zvejas sezona!
Kurjanovas ezerā rudenī notiks makšķerēšanas sacensības
no laivām.
Informē Aldis TIHOVSKIS

Ciblas vidusskolas audzēkņi piedalījušies daudzās sacensībās, kas organizētas starp četru novadu (Cibla, Kārsava,
Ludza, Zilupe) vidusskolām.
10. – 12. klašu jaunieši veiksmīgi piedalījās vairākās komandu spēļu sacensībās, kas notika Ludzā: futbols – 1. vieta,
basketbols – 3. v., volejbols – 2. v., handbols – 1. vieta.
Starpnovadu sacensībās basketbolā, kas notika Felicianovā,
10. – 12. klašu grupā – jaunietēm 2. vieta.
Starpnovadu Tautas bumbas sacensībās, kas notika Ludzā,
Ciblas vidusskolas 3. – 5. klašu grupā meiteņu komandai – 2.
vieta, puišu komandai – 3.vieta.
14. aprīlī Ludzā un Zilupē notika Starpnovadu sacensības
vieglatlētikā. Ciblānieši izcīnīja 4 zelta, 10 sudraba un 4 bronzas medaļas:
Ilvars Purins (tāllēkšana) – 3.v.
Egīls Jegorovs (3000 m) – 3.v.
Gunita Maļavkina (tāllēkšana) – 3.v.
Raivis Kozlovskis (šķēps) – 1.v.,
Raivis Kozlovskis (lode) – 1.v.,
Alens Kalvāns (šķēps) – 2.v.,
Alens Kalvāns (lode) – 2.v.,
Laine Rutka (400 m) – 3.v.
Ilmārs Dukulis (šķēps) – 2.v.,
Ilmārs Dukulis (lode) – 2.v.,
Aleksandra Seimuškina (šķēps) – 1.v.,
Aleksandra Seimuškina (lode) – 2.v.,
komandu stafetes skrējienā 4x100 m (Egīls Jegorovs,
Alens Kalvāns, Mārtiņš Pavlovs, Raivis Kozlovskis) – 2.v.,
Ruta Ļagušnika, sk.T.Mizānes audzēkne, (tāllēkšana) –
1.v.,
Ruta Ļagušnika (500 m) – 2.v..
Pušmucovieši piedalījās pamatskolu grupu sacensībās.
24. septembrī Pušmucovā notika Starpnovadu kausa izcīņa
futbolā. Pušmucoviešiem – 2. vieta.
9. oktobrī notikušajā Rudens krosā Ketrīna Gadžili ieguva
2.vietu.
11. decembrī Kārsavā notika Starpnovadu sacensības basketbolā. Pušmucoviešiem – 1. vieta.
11. februārī Mērdzenē notika Starpnovadu skolu kausa
izcīņa minihandbolā. Pušmucoviešiem – 3. vieta.
7. aprīlī Mērdzenē notika Starpnovadu sacensības volejbolā. Pušmucoviešiem – 1.vieta.
Starpnovadu sacensībās vieglatlētikā Pušmucovas skolas
audzēkņi izcīnīja 1 zelta, 3 sudraba un 6 bronzas medaļas:
Madara Domarka (150 m) – 2.v.,
Ketrīna Gadžili (300 m) – 2. v.,
Ketrīna Gadžili (60 m) – 3. v.,
Dmitrijs Kuzņecovs (600 m) – 3.v.,
Andis Rimicāns (150 m) – 3.v.,
Edgars Ruško (pildbumbas grūšana) – 3.v.,
Edgars Ruško (tāllēkšana) – 3.v.,
Iluta Jakovļeva (šķēps) – 1. vieta,
Harijs Plenkovs (400 m) – 2. v.,
Edgars Ruško (šķēps) – 3. v..
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Saeimas deputāti izvaicā par Latvijas TV pieejamību
(Sākums 1. lappusē)

I. Laizāne, ievadot tikšanos Līdumniekos, atzina, ka ir svarīgi, ko par savu
valsti zina, ko jūt un redz tās iedzīvotāji
Latgalē. Iepriekšējo sarunu laikā Vecslabadā un Zilupē cilvēki aktīvi atklājuši
problēmas, kādas pastāv Latvijas mediju
uztveršanas jomā, ka ir izskanējuši arī
daudzi priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Esot Līdumniekos, deputāti cerēja
dzirdēt pieredzi un faktus, kas raksturotu
situāciju. Atbildīgie par televīzijas virszemes signāla uztveršanu apgalvojot, ka
99 procentos Latvijas valsts teritorijas
signāls ir normāli uztverams. Diemžēl šo
apgalvojumu patiesumu nākas apšaubīt.
Iedzīvotāji stāstīja deputātiem gan par
TV pieejamību, apgalvojot, ka “Lattelecom” virszemes signāls ir vāji uztverams un nestabils. Tāpēc TV skatītāji
izvēlas VIASAT vai iegādājas antenas,
ar kurām bez papildus abonēšanas maksas var uztvert kaimiņvalstu TV signālu.
Tikšanās laikā mēģinājām skaidrot,
kādi TV kanāli patīk un kāpēc, kādu
radio un kā klausās iedzīvotāji. Izskanēja daiļrunīgi piemēri apgalvojumam, ka
Latvijas mediji ir pārāk aizrāvušies ar
kritizēšanu un negācijām, pārāk maz ir
pozitīvās informācijas.
– Tik bieži tiekam baidīti ar to, ka
Krievija mums uzbruks! Nepatīkami to
klausīties atkal un atkal. No Krievijas
TV kanāliem to nedzirdam! – teica kāda
Līdumnieku iedzīvotāja.
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis rosināja uzcelt TV signāla raidīšanai
jaunu torni tuvāk robežai, varbūt arī
Ciblas novada teritorijā. Šo ierosinājumu
atbalstīja arī citi tikšanās dalībnieki.
– Gadiem esam stāstījuši, ka mums ir
problēmas, un „Lattelecom” speciālisti
mums ir demonstrējuši, ka ar viņu ierīcēm neesot problēmu uztvert TV signālu, diemžēl… No virszemes TV pakalpojumiem nākas atteikties to zemās kvalitātes dēļ. Valsts ir iztērējusi miljonus
digitalizācijai, atstājot cilvēkus pierobežā bez informācijas par notikumiem
valstī, – tāda doma caurvija tikšanos.
I. Laizāne, rezumējot divu dienu laikā
Latgalē dzirdēto, atzina – darbu saraksts
mediju pieejamības uzlabošanai ir liels.
Saeimas deputāti bija apņēmības pilni
virzīt jautājumu par mediju pieejamību
Latgalē plašākai apspriešanai parlamentā
un ministrijās. Konkrēti – Satiksmes
ministrijas ierēdņiem tiks jautāts par
ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras
attīstības daudzmiljonu projektu, kas

paredzēja
līdz pagājušā gada
rudenim
daudzviet
Latvijā un
arī Ciblas
novada
teritorijā
izveidot
kopumā
125 optiskās piekļuves punktus.
2013.
gada janvārī, parakstot
līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs”, pašvaldībai bija cerības, ka beidzot būs pieejams kvalitatīvs
un ātrs internets, ka uzlabosies citi elektronisko sakaru pakalpojumi. Tika solīts,
ka 2018. gadā visos lielākajos lauku
ciematos Latvijā būs nodrošināts kvalitatīvs optiskais internets. Pašvaldība
piešķīra centra prasībām atbilstošas telpas Pušmucovā, kur tika uzstādīti infrastruktūras elementi... Diemžēl neviens
privāts nedz arī valsts uzņēmums neuzņemas operatora funkcijas, jo izmaksas
esot pārāk lielas mūsu mazapdzīvotajos
apgabalos. Nākamgad būtu jāsākas projekta otrajai kārtai, kuras laikā optiskais
kabelis jāizbūvē arī līdz Blontiem. Bet
kāda jēga atkal ieguldīt desmitiem miljonu tehnoloģijās, kuras vēlāk nav pieejamas? Tas ir apmēram tāpat, kā izbūvēt
kvalitatīvu
šoseju
un
uzlikt

„šlakbaumu”, lai neviens pa to nebraukā.
Pirms došanās atceļā uz Rīgu, deputāti
atzina, ka jākaunas par šādu situāciju un
ka „Lattelecom” minētie skaitļi ir iemidzinoši. Tikām uzteikti par to, ka tomēr
šādos apstākļos skatāmies Latvijas TV
un esam radoši signāla meklējumos.
26. maijā Saeimā Inese Laizāne norādīja, ka pierobežā nepieciešami jauni,
spēcīgi raidītāji, lai nodrošinātu kvalitatīvu signālu. Šis jautājums jāaktualizē
arī Saeimā, lai pēc iespējas ātrāk visā
pierobežā būtu pieejamas Latvijas sabiedrisko mediju programmas. Nav
pieļaujama situācija, kurā pierobežas
iedzīvotāji tiek nošķirti no Latvijas informatīvās telpas. Spēcīgi sabiedriskie
mediji, kam jābūt pieejamiem visā
valstī, ir arī svarīgs valsts drošības
jautājums, jo tie palīdz stiprināt valsts
informatīvo telpu.

Par biedrību “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” stāsta Igors Zabiļevskis.
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Līdumnieku pagasta pārvaldi vada Rudīte Valtere

Piesakieties novada bērnu talantu svētkiem!

Sakarā ar ilgstošu Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājas
prombūtni uz laiku šajā amatā apstiprināta Rudīte Valtere.
Amata likme – 0,25. Lēmums pieņemts Ciblas novada pašvaldības domes sēdē š.g. 27. maijā.
R. Valtere veic arī pārvaldes kasiera pienākumus.

Ciblas novada svētku ietvaros (2. - 9. jūlijs) notiks
dažādi sarīkojumi, ko organizē novada kultūras un
sporta speciālisti: Bērnu un jauniešu talantu svētki,
Dziedošo ģimeņu svētki, Sporta dienas.

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.
Lūdzam līdz 20. jūnijam (un vēlreiz līdz 1. septembrim)
nopļaut ar latvāņiem aizaugšās teritorijas savā īpašumā.

Jel nejautā, kurp aizplūst gadi ...

7. jūlijā Pušmucovā notiks Ciblas novada bērnu un
jauniešu talantu svētki.
Iecerēts, ka svētkos bērni uzstāsies ar kādu pašu izvēlētu
priekšnesumu: dziedās, spēlēs kādu mūzikas instrumentu,
dejos, lasīs anekdoti, žonglēs, rādīs triku vai demonstrēs citu
savu talantu. Priekšnesuma pilnveidei drīkst izmantot muzikālo pavadījumu. Nepieciešamības gadījumā priekšnesuma
izpildē drīkst uzstāties vairāki dalībnieki.
Svētkos aicināti piedalīties Ciblas novada bērni un
jaunieši vecumā līdz 15 gadiem.
Līdz 27. jūnijam jāpiesaka dalība svētkos Pušmucovas
TN vai pie savu pagastu Tautas namu vadītājiem, jāaizpilda
anketa. Pieteikumu anketas jāsūta uz:
 e – pastu: inta.domarka@inbox.lv/.
 vai uz adresi: Pušmucovas TN, Skolas iela 4, Pušmucovas
pagasts, Ciblas novads, LV 5742
Svētku nolikumus un anketas var saņemt visās pagastu
pārvaldēs un pagastu TN, kā arī mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Sestdien, 21. maijā, Ludzas
novadpētniecības muzejā izskanēja koncerts, kas bija veltīts Janīnas Tabūnes 80 gadu
jubilejai. Pēc koncerta tika
atklāta izstāde, lai mēs varētu
ielūkoties izcilās novadnieces,
dzejnieces, prozaiķes, skolotājas un Ludzas Zeme žurnālistes
ikdienā un atstātajā mantojumā.
Šis pasākums pulcēja radus,
draugus, bijušos kolēģus, pašdarbniekus un arī tos, kas iepazinuši viņas daiļradi.
Bērni Raivis un Emīlija ļoti
aizkustinoši lasīja dzejolīšus.
Dziedātāja un komponiste
Anita Ozola (attēlā) mēroja
tālo ceļu no Limbažiem, lai
piedalītos koncertā un veltīja
mums savu skaisto dziesmu ar
J. Tabūnes vārdiem „Savā
pilsētā”, Zvirgzdenes etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Valentīna Ruciņa pateicās Janīnai

par pirms daudziem gadiem
radīto dziesmu „Kas kaitēja
nadzeivot myusu pošu Zviergzdinī”, kurā tiek slavināts mūsu novada skaistums un cilvēki. Viņas dzeja ir uzrunājusi
arī Ludzas bardu Sergeju Šļominu, kurš izpildīja mīļu
dziesmu „Kolybeļnaja”, Sandra Kučāne ar baznīcas ansambļa meitenēm izpildīja dziesmu „Jel piedod, māt!”. Tā izskanēja kā veltījums visām
mātēm, kuru vairs nav starp
mums. Pasākums noslēdzās ar
Valda Nagļa sacerēto dziesmu
„Tāds ir jautājums”.
Savu dzīvi Janīna vadīja ar
lielu sirsnību un dziļu mīlestību pret savu dzimto māju,
Latgali un tās cilvēkiem. Paldies viņai par to, ka radījusi
tādu dzeju un dziesmas, kas
joprojām mūs visus uzrunā.
Biruta JERMAKA,
Isnaudas TN vadītāja
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