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Noslēdzies konkurss “Ciblas novada Sakoptākā sēta 2015”

Svētki vienoja
novada iedzīvotājus.
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Domes sēdē vidusskolas direktores
amatā apstiprināta
Sarmīte Leščinska.
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Par pasākumiem
ĀCM ierobežošanai.

Ieskats konkursa
vērtēšanas gaitā.
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VPM — tad, ja zālāji
no laukiem novākti.

6

7
Festivāls
“Zvirgzdenes ziņģe”
— jau 16 gadus !!!
8
Balso par projektu
“Kustību prieks Ciblā!”

"STYPRŪS
SKRIEJĪŅS"
1. augustā
Ciblas peintbola
laukuma teritorijā.
Individuālie starti
(dalības maksa 7 eiro).

Komandu starts
(dalības maksa 25 eiro).
Var pieteikties pilngadīgas personas; no 16 g. –
ar vecāku atļauju.

Rīko Aldis Tihovskis
(aldons777@inbox.lv)

„Akmentiņi” ir saimniecība, kas uzvarēja
nominācijā “Sakoptākā lauku sēta”.

Šajā izdevumā:

Vēl aprīlī tika izsludināts Ciblas
novada pašvaldības konkurss „Ciblas
novada sakoptākā sēta 2015”, kurā
varēja piedalīties ciematos esošu māju
un lauku sētu īpašnieki (nomnieki,
apsaimniekotāji) un uzņēmumi.
Saulainajā 30. jūnija dienā konkursa
komisija vērtēja 5 mājas un vienu
uzņēmumu.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika
vērtētas lauku mājas „Pūrmaļi” (Blontu
pag.), „Mārcīši” (Pušmucovas pag.) un
„Akmentiņi” (Pušmucovas pag.). Nomi-

nācijā „Sakoptākā individuālā māja” tika
vērtēti „Krupīši” (Līdumnieki) un „Tūjas” (Cibla). Nominācijā „Sakoptākais
uzņēmums” tika vērtēta zemnieku
saimniecība „Granti” (Zvirgzdenes pag.).
Komisiju vadīja domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis. Komisijas darbā
piedalījās arī deputāts Aldis Tihovskis,
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska, neatkarīgais eksperts Ināra
Mikijanska – Jakupāne, lauku attīstības
speciāliste Marina Barkāne.
(Turpinājums 4. lpp.)

Noteikta karantīna sakarā ar Ciblas pagastā konstatēto Āfrikas cūku mēri
Ciblas pagastā kādas
piemājas saimniecības
cūkām konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku mēri
(ĀCM).
Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) speciālisti
uzskata, ka piemājas saimniecības īpašnieki rīkojušies
atbildīgi, viņi centušies ievērot biodrošības pasākumus. Kļūda acīmredzot bijusi – laukā pļautu zirņu izbrarošana mājas cūkām. Laukā
varēja būt kādas slimas mežacūkas atstātas infekcijas
pēdas. Nepilna kilometra

attālumā no piemājas saimniecības, kur konstatēts
ĀCM, īsi pirms tam ĀCM
konstatēts vienai mežacūkai.
Pēc slimības atklāšanas
piemājas saimniecība PVD,
lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, uzsāka
ĀCM apkarošanas pasākumus, nosakot karantīnas
zonas. Uz ceļiem izvietotas
brīdinājuma zīmes.
6. jūlija vakarā Ciblas novada domes ēkā notika sanāksme, kurā PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja,
valsts vecākā veterinārā

inspektore Mārīte Ņukša un
viņas vietniece Inese Atmane tikās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem un Valsts
policijas amatpersonām.
PVD pārstāves sniedza
informāciju par situāciju
Āfrikas cūku mēra skartajā
teritorijā – piemājas saimniecībā saslimušās 5 cūkas
ir likvidētas, novietnes telpas ir iztīrītas un dezinficētas, pakaiši, kūtsmēsli, virca
dezinficēta (dezinfekcijas
pasākumi tiks atkārtoti vairākas reizes).
(Turpinājums 4. lpp.)
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Pašvaldības atbalstīts projekts –
rotaļu laukums “Saules zaķis” Felicianovā
Ciblas novada Felicianovā tiek īstenots
pašvaldības atbalstīts
projekts – bērnu rotaļu laukuma „Saules
zaķis” izbūve. Projektu iesniedz Jolanta
Rutkovska.
Jūnijā tika ierakti
žoga stabiņi, nokrāsotas uzstādītās metāla
konstrukcijas, no
skaidu plāksnēm uzbūvēta un nokrāsota
rotaļu mājiņa. Vēl jāuzstāda žogs un jāuzliek jumta segums
mājiņai. Laukuma iekārtošanai izmantotas
arī vecas konstrukcijas, ko neviens vairs
neizmantoja, - tās sakārtotas, nokrāsotas.

Projekts tika atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā
“Jaunieši novadam 2015”.
Projekta budžets — 400 eiro.
Realizācijas gala termiņš —
š.g. septembris.

Domes priekšsēdētāja vietniece pieņem trešdienās
No šī gada 6. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot) Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs atrodas kārtējā atvaļinājumā. Domes sēdē 29.jūnijā ar deputātu lēmumu viņam tika
piešķirts 3 kalendārās nedēļas ilgs kārtējais atvaļinājums.
Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildei apstiprināta domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Leščinska.
Domes ēkā Blontos S. Leščinska iedzīvotājus pieņems trešdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00.
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 28.05.2015.
sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.6, 5.§) un precizējumiem, kas
veikti ar 29.06.2015. sēdes lēmumu nr.7 (protokols nr.7, 19.§)

Ciblas novada domes 2015. gada saistošie noteikumi Nr.7
‘’Grozījumi Ciblas novada domes 2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ‘’Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’’’
Izdoti saskaņā ar
Meža likuma 8.panta otro daļu;
LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22.punktu

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2015. gada 26.
marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par koku ciršanu ārpus
meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
1. Saistošo noteikumu 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
“7. Amatpersona pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt
atļauju.”
2. Svītrot Ciblas novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” pielikumu.
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
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2. lappuse

Svētki vienoja novada iedzīvotājus
Noslēgušies Ciblas novada Koncerts izskanēja ar kopīgi
svētki. Divas dienas no tiem dziedāto „Ciblas novada
bija veltīti sportam – futbola himnu”.
turnīram Pušmucovā (piedaBalle, ko spēlēja šlāgerlījās 5 komandas) un volej- grupa no Siguldas „Novadbola turnīram Līdumniekos nieki” pulcēja lielu skaitu
(6 komandas). Piektdien uz dažāda vecuma cilvēku no
sacensībām peintbola lauku- tuvākas un tālākas apkaimes.
mā pulcējās novada pašvalSvētki izskanējuši. Kopīgi
dības iestāžu darbinieki.
darbojoties pašvaldības kulNotikumiem visbagātākā tūras un sporta jomas spebija sestdiena – to varētu dē- ciālistiem un entuziastiem,
vēt arī par svinību dienu, kas kas organizēja svētkus, ausākās ar dievkalpojumu Puš- gusi vienotības sajūta. Tā ir
mucovas katoļu baznīcā, to svarīga, strādājot novada
vadīja prāvests Antons Justs. iedzīvotāju kopējam labuUz sv. Misi līdz ar draudzes mam.
ticīgajiem pulcējās domes un pagastu pārvalžu vadītāji, daļa no
deputātiem un administrācijas personāla. Iespēju atbraukt ar
pašvaldības autobusu
no tālākiem ciemiem uz
Pušmucovu izmantoja
retais. Tie, kas piedalījās sv. Misē, piedzīSv.Mise Pušmucovas baznīcā
voja aizkustinājuma pilnus brīžus. Noslēgumā
nelielu koncertu sniedza
Mērdzenes kora „Austra” dziedātājas un Pušmucovas folkloras kopas un vokālā ansambļa
dalībnieki.
Liela bija novada
iedzīvotāju un viesu interese par rikšošanas sa- Koncertā uzstājās vieskolektīvi.
censībām, kas risinājās
Pušmucovā. Novada
pašvaldība atbalstīja to
rīkošanu ar finansējumu. Tika pasniegti arī
novada kausi labākajiem braucējiem. Sižets
par sacensībām jau 6.
jūlijā bija skatāms Latgales Reģ. TV ziņās.
Tradīcija: sporta turnīri.
Sestdienas vakarā pulcējāmies Blontos, kur
noslēguma sarīkojumā
no skatuves skanēja
mūzika un dziesmas
viesmākslinieku izpildījumā. Sarīkojuma laikā tika godināti konkursa „Ciblas novada
sakoptākā sēta” uzvaRikšotāji azartiski cīnījās par
rētāji un dalībnieki.
Ciblas novada kausu.
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Deputāti Ciblas vidusskolas direktores amatā apstiprina Sarmīti Leščinsku
29. jūnijā notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tajā tika skatīti 19 jautājumi.
Piedalījās 7 deputāti. Inese Birska
un Aldis Tihovskis nevarēja piedalīties sēdē, bet darba kārtības jautājumus viņi bija pārsprieduši iepriekš notikušajās komiteju sanāksmēs.
3. jūlijā notika ārkārtas sēde, kurā
tika skatīti 2 jautājumi.
Sēžu protokoli ir publicēti pašvald ī b a s
m ā j a s
l a p ā
(www.ciblasnovads.lv, sadaļa
„Pašvaldības”, „Domes sēdes”).
Šajā informatīvajā izdevumā – par
būtiskākajiem lēmumiem.
Apstiprināti divu nekustamo
īpašumu zemes ierīcības projekti
No Zvirgzdenes pagastā reģistrētiem
īpašumiem „Raudas” un „Ozolkājas”
tiek atdalītas zemes vienības.
No īpašuma „Raudas” atdalīt plānotajai zemes vienībai apstiprināts zemes
lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No īpašuma „Ozolkājas” atdalīt plānotajai zemes vienībai apstiprināts zemes
lietošanas mērķis: kapsētu teritorijas un
ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve. Zeme tiks izmantota
Seļekovas kapsētas paplašināšanai un
stāvvietas ierīkošanai pie tās. Par to
lemts sēdē, jo, izvērtējot novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un
normatīvajos aktos noteikto, dome konstatēja, ka veicami būtiski Seļekovas
kapsētas paplašināšanas, jaunās teritorijas labiekārtošanas darbi un transporta stāvlaukuma būvniecība. Minēto labiekārtošanas darbu veikšanai pašvaldība
plāno iegūt īpašumā Jāņa Mikažāna nekustamā īpašuma „Ozolkājas” atdalīto
zemes vienību „Atmiņas” 0,5 ha platībā.
Šā īpašuma teritorijā saskaņā ar Ciblas
novada teritorijas plānojuma un apbūves
noteikumiem atļauta kapsētas paplašināšanas u.c. nepieciešamās darbības.
Nolemts zemes vienības „Atmiņas” atdalīšanas izmaksas apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Apstiprināti divu zemes vienību
nomas tiesību izsoļu rezultāti
Abas zemes vienības atrodas Zvirgzdenes pagastā, izsoles notika 17. jūnijā.
Deputāti, apstiprinot izsoļu rezultātus,

nolēma:
16,1 ha uz 10 gadiem iznomāti zemnieku saimniecībai no Zvirgzdenes pagasta, nosakot zemes nomas gada maksu
16,1 % no kadastrālās vērtības gadā.
4,5 ha uz 10 gadiem iznomāti citai
Zvirgzdenes pag. zemnieku saimniecībai, nosakot zemes nomas gada maksu
17 % no kadastrālās vērtības gadā.
Var piebilst, ka par minēto zemes vienību nomāšanu pašvaldībai nācās tiesāties ar bijušo nomnieci, kura bija ilgstoši
kavējusi nomas maksājumus. Viņas prasība tika skatīta divās tiesās, abas atzina,
ka pašvaldības lēmums lauzt zemes nomas līgumu ir taisnīgs.
500 eiro – humānās palīdzības
sniegšanai kara hospitālim Ukrainā
Nolemts piešķirt 500 eiro no rezer‐
ves fonda līdzekļiem biedrībai
"Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) hu‐
mānās palīdzības sniegšanai Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim
un ārstniecības iestādēm, pārskaitot
tos uz LSK ziedojumu kontu. Latvijas
Pašvaldību savienība (LPS) pilnvarota
noslēgt humānās palīdzības sniegša‐
nas līgumu ar LSK. Pieņemts zināša‐
nai, ka LPS sadarbībā ar LSK koordi‐
nēs medikamentu un preču iegādi un
piegādi minētajam hospitālim un ārst‐
niecības iestādēm.
Ciblas novada pašvaldības deputātu
domas, pieņemot lēmumu par šo palīdzību, dalījās. Divi deputāti – Olga Maļavkina un Viesturs Rancāns – atturējās.
Te var piebilst, ka LPS priekšsēdis
Andris Jaunsleinis un Latvijas Sarkanā
krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops 17.
jūnijā parakstīja vienošanos par sadarbību humanitārās palīdzības sniegšanā
Ukrainas pašvaldībām. Vienošanās mērķis ir palīdzēt Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un citām ārstniecības iestādēm projektā “Pašvaldību
palīdzība Ukrainai”. 12. maijā LPS saņēma Ukrainas Reģionālo un vietējo pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt ar
materiāli tehnisko nodrošinājumu, un
daudzas Latvijas pašvaldības ir izteikušas vēlmi iesaistīties palīdzības sniegšanā. Līgums ar LSK palīdzēs ērtāk un
efektīvāk koordinēt palīdzības sniegšanu, ņemot vērā organizācijas lielo pieredzi un starptautiskos kontaktus.
Skatīti divu biedrību lūgumi
Biedrība „Latvijas Politiski represēto
apvienība" lūdz novada pašvaldības at-

balstu Ciblas novadā dzīvojošo politiski
represēto personu dalības maksājumam
70 EUR apmērā visu Latvijas politiski
represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai. Salidojums
notiks šā gada 22. augustā Ikšķilē. Nolemts piešķirt dalības maksājumu.
Biedrība „Koris Trejkola" informē, ka
jauktais koris „Ezerzeme" ir uzaicināts
piedalīties IV starptautiskajā koru un orķestru mūzikas festivālā "St.Kliment
Ohridski", kas notiks Maķedonijas pilsētā Ohridā no 6. līdz 10. augustam. Ceļa
izdevumus un kora dalības maksu festivālā segs Rēzeknes novada pašvaldība
un „VEREMS" RSEZ SIA, bet maksa
par naktsmītnēm un uzturēšanos jāmaksā festivāla dalībniekiem pašiem. Divām
Ciblas novadā dzīvesvietu deklarējušām
kora dalībniecēm nolemts piešķirts līdzekļus dalībai festivālā.
Vidusskolas direktore –
Sarmīte Leščinska
Deputāti nolēma apstiprināt Sarmīti
Leščinsku Ciblas vidusskolas direktores
amatā ar š.g. 30. jūniju, pamatojoties uz
Izglītības likumu un Ciblas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
vadītāja amata konkursa Komisijas sēdes protokolu.
Domes priekšsēdētājam
piešķirts atvaļinājums
Izskatot novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Jura Dombrovska iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, dome nolēma piešķirt viņam ikgadējo atvaļinājumu 3 kalendārās nedēļas laikā no
2015. gada 6. līdz 26. jūlijam (ieskaitot).
Pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumu izpildei tika nolemts apstiprināt
domes priekššēdētāja vietnieci Sarmīti
Leščinsku, nosakot piemaksu par nostrādātajām stundām. Bet, lai izvairītos no
interešu konflikta, ārkārtas sēdē, uz kuru
deputāti pulcējās 3. jūlijā, tika nobalsots
par to, ka Sarmītei Leščinskai ir atļauts
savienot abus amatus: vidusskolas direktora amatu un Ciblas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Dažādi lēmumi
Īstenojot likumdošanas prasības, nolemts uzsākt Ciblas novada Attīstības
programmas 2012. - 2018. gadam aktualizāciju. Tiks aktualizēts Investīciju
plāns. Publiskā apspriešana notiks no
š.g. 13. jūlija līdz 10. augustam.
(Nobeigums 4.lpp.)
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Deputāti Ciblas vidusskolas
direktores amatā apstiprina
Sarmīti Leščinsku
(Sākums 3. lpp.)

Divām privātpersonām nodotas
nomā zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lielajā Ludzas ezerā (pa 1
murdam, līdz 30 m).
Piešķirtas jaunas adreses divām
apbūvētām zemes vienībām un ar to
saistītām ēkām (Blontu pag. un Līdumnieku pag.).
Precizētas 3 pašvaldības līgumu
nomas platības.
Izskatot privātpersonu iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes
vienībām:
* vienai personai pārtraukt pašvaldībai piekritīgas zemes nomas līgumu (0,03 ha), divām – piešķirt nomā
uz 10 gadiem 0,4 ha un 0,03 ha pašvaldībai piekritīgas zemes;
* atdalīt no n.ī. „Bērziņi” (Zvirgzdenes pag.) zemes vienību, kam piešķirt kadastra numuru
un nosaukumu „Zeltstari”.
* apstiprināts zemes ierīcības projekts minēto „Bērziņu” sadalei, atdalot no tā 10,4 ha platības divus jaunus īpašumus, piešķirot tiem kadastra numurus un nosaukumus: 2 ha
„Mežrozes”; 1,6 ha „Stefans”. Atlikušajai zemes vienībai saglabāts
nosaukums „Bērziņi”, bet tiks piešķirts jauns kadastra numurs.
Deputāti 3. jūlija sēdē lēma par
pašvaldības īpašuma Darbnīcu ielā
6, Blonti, nomas maksas noteikšanu.
Nolemts to iznomāt esošā tehniskā
stāvoklī, nosakot nomas maksu
mēnesī – 0,01 EUR/m2. Šāda maksa
noteikta uz periodu: no 2015. gada 6.
jūlija līdz 2016. gada 1. jūlijam.
Nolemts atsavināt zemes gabalu
Tika lemts par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saliņas”(Līdumnieku
pag., Ruduši) atsavināšanu. 12. jūnijā pašvaldības īpašumu novērtēšanas
komisija noteica īpašuma nosacīto
sākumcenu – 470 eiro. Uz īpašuma
atrodas būve, kas pieder kādai privātpersonai. Tā ar domes lēmumu
tika noteikta kā šī īpašuma pirmpirkuma tiesīgs pircējs. Deputāti lēma
slēgt Pirkuma līgumu ar šo personu.
Īpašuma tiesības pircējs var iegūt
tikai pēc pirkuma cenas samaksas
(470 eiro), visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz
pircējs.
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Noteikta karantīna sakarā ar Ciblas pagastā konstatēto Āfrikas cūku mēri
(Sākums 1.lpp.)

Ir noteikta karantīna – patlaban
uz 40 dienām. Ja mājas cūku
saslimšanas gadījumi ar Āfrikas
cūku mēri šajā laikā vairs netiks
konstatēti, ar Valsts galvenā
pārtikas un veterinārā inspektora
rīkojumu karantīna tiks atcelta.
Ap Āfrikas cūku mēra skarto
novietni noteiktas divas karantīnas zonas: Aizsardzības zona – 3
km rādiusā un Uzraudzības zona
– 10 km rādiusā ap novietni.
Ciblas novadu, tiekoties ar PVD, pārstāvēja izpilddiPVD inspektori karantīnas
rektore Ināra Sprudzāne, Ludzas novadu – domes
zonā apsekos teritoriju, uzskaitot priekšsēdētāja Alīna Gendele, Zilupes novadu – Pasiemājdzīvnieku novietnes. Aizsarnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Marčenoka.
dzības zonā nedēļas laikā, Uz- Valsts policiju pārstāvēja LRP Ludzas iecirkņa priekšnieks Oskars Točelovskis, Kārtības policijas nodaļas
raudzības zonā – 2 nedēļu laikā
vecākais
inspektors Andris Petrovskis un Ceļu policijas
PVD inspektori veiks cūku reinspektors Edgars Greivulis.
ģistra un identifikācijas pārbaudi
un cūku klīnisko izmeklēšanu un paraugu ko apskati, lai pārliecinātos, ka cūka vesela.
noņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai
Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj
gadījumos, kad klīniskās pazīmes liecina aizsardzības zonā esošu cūku novietni,
par iespējamo saslimšanu ar ĀCM. Ap- jāveic atbilstoši bioloģiskās drošības pasāmeklējot lauku sētas, tiks kontrolēts, lai kumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izmājas cūkas turētu telpās un nebūtu iespēja platīšanos. M. Ņukša pauda cerību, ja cūku
tām kontaktēties ar meža cūkām. Cūku īpašnieki izturēsies atbildīgi un ievēros
īpašnieki tiks informēti par ierobežoju- biodrošības pasākumus novietnēs, citu māmiem cūku un cūkgaļas apritē un atkārtoti - jas cūku saslimšanas gadījumu ar Āfrikas
par biodrošības pasākumu ievērošanu.
cūku mēri varētu nebūt.
Karantīnas laikā Aizsardzības zonā un
Ieteikums mājdzīvnieku īpašniekiem: lai
Uzraudzības zonā personām aizliegts veikt
pasargātu
mājas cūkas no saslimšanas, necūku kustību un pārvietošanu ar transportlīizbarot
cūkām
pārtikas atkritumus, zaļbarīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem (ir
bu,
kura
novākta
vietā, kur, iespējams, padaži izņēmumi: cūku pārvietošanu novietbijušas
meža
cūkas.
Pakaišiem neizmantot
nes robežās pa novietņu palīgceļiem, ja
salmus,
sienu,
kuriem
varētu būt bijusi sanepieciešams; tranzītā pa autoceļiem bez
skare
ar
meža
cūkām.
Pie kūts durvīm notransportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas
vietot
dezinfekcijas
paklāju,
kuru regulāri
izkraušanas; no ārpus karantīnas zonas
esošas novietnes uz karantīnas zonā esošu samitrināt ar dezinfekcijas līdzekli. Ejot
kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts novietnē, lietot atsevišķu darba apģērbu un
apavus, ievērot personīgo higiēnu. Novietveterinārā inspektora izsniegtu atļauju).
nē
neielaist nepiederošas personas. Cūkas
Tas nozīmē, ka automašīnās nevar pārturēt
kūtī, lai izslēgtu kontaktu ar meža
vietot gaļu un gaļas izstrādājumus, kuru
izcelsmi nevar pierādīt (nav marķējuma vai cūkām.
Attiecībā uz meža cūkām – PVD inspekpirkuma čeka u.c.).
Valsts policija veiks patrulēšanu visā toriem jāorganizē paraugu noņemšana un
karantīnas zonā – apturot mašīnas, tiks nosūtīšana laboratoriskai izmeklēšanai uz
pārbaudīts, vai netiek pārvadāta cūkgaļa ĀCM visām nomedītajām meža cūkām un
vai cūkas. Ja tiks atklāta nenosakāmas iz- atrastajām mirušajām meža cūkām. Pārtikā
celsmes gaļa, policijas darbinieki informēs neizmantojamo meža cūku orgānu un liePVD pārstāvjus, kas gaļu vai tās izstrādāju- meņa daļu iznīcināšanu jāveic veterinārā
mus izņems iznīcināšanai, sastādot attiecī- inspektora uzraudzībā. Tiks veikti arī citi
gu aktu. Pārbaudes notiks visu diennakti, ir pasākumi. Medniekiem par noņemtu un
piegādātu paraugu izmeklēšanai uz ĀCM
nozīmētas divas policijas ekipāžas.
Ja cūkām tiek novērotas slimības pazī- no nomedītas meža cūkas tiek veikts 30
mes, iedzīvotājiem ir pienākums nekavējo- euro liels atlīdzības pārskaitījums, bet par
ties ziņot PVD par visiem saslimšanas vai nomedītu meža cūku, kurai laboratoriski
cūku nobeigšanās gadījumiem. Ieteikums – izmeklējot ir apstiprināts ĀCM: līdz viena
pirms cūku nokaušanas pašpatēriņam pieai- gada vecumam – 30 euro, par cūku, kura
cināt veterinārārstu, kurš veiks cūku klīnis- vecāka par vienu gadu –100 euro.
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(Sākums 1.lpp.)

“Tūjas” Ciblā — 2. vieta nominācijā “Sakoptākā
individuālā māja”.

Lauku sētai “Pūrmaļi” no
Blontu pagasta — 2. vieta

Par vērtēšanas gaitu informē Mārīte Romanovska:
– Kā pirmo apskatījām
Līdumnieku ciematā pieteikto māju "Krupīši". Par
mājas nosaukumu liecināja
pie strūklakas „sēdošais”
krupis. Mājas saimniece
laipni uzņēma komisiju, izrādot savu īpašumu un
stāstot augu izcelsmi, to ienākšanu mājā un turpmākās
ieceres.
Pozitīvu emociju spārnoti
turpinājām ceļu uz Ciblas
ciemā esošo māju „Tūjas”,
kur saimniece ar meitu izrādīja savu mājas plašo pagalmu un skaisto pieeju pie
Ilžas upes. Neskatoties uz
lielo platību, visa piemājas
teritorija ir sakopta. Skats ir
acij ļoti tīkams.
Tālākais komisijas ceļš veda uz šogad konkursam vienīgo pieteikto uzņēmumu –
z/s „Granti”. Saimnieki žūrijas komisiju sagaidīja ļoti
viesmīlīgi un ar lepnumu
izrādīja savus mīļos lopiņus
– Šarolē gaļas šķirnes govis.
Novietne pielāgota gaļas
lopu turēšanai, pārbūvējot
veco fermu. Šajā darbā ieguldīti tikai pašu spēki un
privāti līdzekļi. Viss fermā ir
pārdomāts, lai pēc iespējas
samazinātu roku darbu.
Tālāk devāmies uz Puš-

mucovas pagastu, kur „Mārcīšu” mājas saimniece izrādīja savus roku darbus.
Saimniece ik visam atrod
pielietojumu, tādējādi izlietotās plastmasas pudeles
pārvēršas par pingvīniem un
vardēm, riepas – par lāčiem
un zaķiem. Savukārt siltumnīcā tiek ieviesti dažādi
jauninājumi, lai atvieglotu
augu apkopšanu. Tika izrādīta arī plašā trušu saimniecība.
Bet „Akmentiņi” ir īsta
lauku saimniecība ar zirgu,
vistām un plašām puķu
dobēm. Viss šis krāšņums
tiek uzturēts tikai un vienīgi
savam priekam.
Kā pēdējo māju apskatījām „Pūrmaļus” Blontu
pagastā. Šī māja priecē
ikvienu, kas brauc uz Blontiem no šosejas puses. Te
vienmēr ir sakopta mājas
apkārtne, arvien rūpīgāk tiek
iekopts lauks pāri ceļam. Pat
malka šajā mājā tiek sakrauta skaisti un pārdomāti.
Pēc visu konkursam pieteikto sakopto sētu apsekošanas komisijai bija nepieciešams laiks, lai apspriestos un sadalītu vietas
un naudas balvas. Konkursantu apbalvošana notika
Novada svētku noslēgumu
sarīkojumā Blontu TN.
Nominācijā „Sakoptākā
lauku sēta” komisijas augstāko vērtējumu un 1. vietu
saņēma „Akmentiņi”, 2. vietu dala „Pūrmaļi” un „Mārcīši”.
Nominācijā „Sakoptākā
individuālā māja” 1. vieta
piešķirta mājai „Krupīši”,
2. vieta – „Tūjas”.
Zemnieku saimniecība
„Granti” saņēma Pateicību
par piedalīšanos.

5. lappuse

“Krupīši” - 1. vieta nominācijā
“Sakoptākā individuālā māja.

Noslēdzies konkurss “Sakoptākā sēta 2015”
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Fotogrāfijās kokursa dalībniekus iemūžināja A. Tihovskis un M. Barkāne.

“Mārcīšos” var priecāties
par saimnieces izdomu.

Fotogalerija skatāma
novada mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Z.s “Granti” — vienīgais uzņēmums, kas
piedalījās konkursā.
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Aicina atsaukties brīvprātīgos!
Valsts probācijas dienests
(VPD) uzsāk pilotprojektu
resocializācijas darba ar jauniešiem veicināšanai.
Likumpārkāpumus izdarījušo jauniešu (vecumā no 14 līdz 25 gadiem) integrācijai sabiedrībā projekta ietvaros VPD plāno piesaistīt aptuveni 60
brīvprātīgus līdzgaitniekus, kuri kopējās aktivitātēs ar jauniešiem palīdzēs viņiem apgūt lietderīgas prasmes un nostiprināt resocializāciju sekmējošas vērtības un intereses. Brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem tā būs iespēja iegūt jaunas komunikācijas iemaņas un praktisku pieredzi bērnu un jauniešu problēmu risināšanā un atbalsta pasākumu nodrošināšanā,
iespēju iegūt sociālo kapitālu nākotnei, apmeklēt Valsts probācijas dienesta organizētos profesionālās pilnveides pasākumus.
Aicinām atsaukties ikvienu interesentu!
Ilga Smane,
VPD Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības vecākā referente

Noslēdzies projekts Pušmucovas Kultūras namā

Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir noslēdzies projekts Nr. 14-01-LL33-L413201-000003 „Skaņu aparatūras
iegāde Pušmucovas kultūras namam”. Projekts tika iesniegts
Lauku atbalsta dienestā 2014. gadā, pretendējot uz Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, un tika
saņemts lēmums par projekta atbalstu.
Projekta mērķis – uzlabot Pušmucovas Kultūras nama skaņas aprīkojumu, iegādājoties tam nepieciešamo aparatūru.
Projekta ietvaros tika iegādāta skaņas aparatūra: mikrofoni, aktīvā akustiskā sistēma, skaņu pults u.c. aprīkojums, kas
nodrošina kvalitatīvu apsakņošanu pasākumiem telpas un
ārtelpās.
Kopējais projekta finansējums 5811,87 EUR bez PVN,
no tām Publiskais finansējums
– 5230,68 EUR.
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6. lappuse

Par nenovāktajiem zālājiem — pārdeklarācijas sankcijas
Lauku atbalsta dienests
atgādina: no 2015. gada
spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās
zālāju platības ir ne tikai
jānopļauj, bet arī jānovāc.
Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāappļauj.
Nosacījuma neievērošanas
gadījumā par attiecīgo platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts
un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija. Piemēram,
lauksaimnieks 2015. gadā
deklarēja VPM 10 ha zālāju,
kuru viņš līdz 15. augustam
nopļāva. No 8 ha nopļautais
zālājs tika novākts, bet 2 ha
nopļautā zālāja palika uz
lauka. Šajā gadījumā lauksaimnieks VPM nesaņems, jo
veidojas platības pārdeklarācija virs 20 %, t.i.: 10 ha
(VPM deklarētā un nopļautā
platība) - 8 ha (platība, kurā
nopļautais zālājs ir novākts)
= 2 ha (platība, kurā nopļautais zālājs nav novākts)
2 ha / 8 ha x 100 % = 25 %
(pārdeklarētās platības procentuālā daļa). Taču gadījumā, ja 10 ha nopļautais zālājs
netiks novākts 1 ha apmērā,
tad VPM deklarētajai platībai
tiks piemērots atbalsta apmēra samazinājums par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu, t.i.: 10 ha (VPM dekla-

rētā un nopļautā platība) – 9
ha (platība, kurā nopļautais
zālājs ir novākti līdz 15.08.)
= 1 ha (platība, kurā nopļautais zālājs nav novākts līdz
15.08.) 1 ha / 9 ha x 100 % =
11,11 % (pārdeklarētās platības procentuālā daļa) 2 x 1
ha = 2 ha (platības samazinājums). Rezultātā lauksaimnieks VPM saņems par 7 ha
(9 ha (platība, kurā ir ievēroti
visi atbalsta saņemšanas nosacījumi) – 2 ha (aprēķinātais
platības samazinājums)).
Svarīgi datumi!
15. augusts – pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam, Mazo
lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam un / vai
"Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam pieteiktajiem
zālājiem jābūt noganītiem vai
nopļautiem un novāktiem.
15. septembris – pēdējais
datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības
jāappļauj) vai jānopļauj un
jānovāc zālāju platības, ja
zālājs atzīts par ES nozīmes
biotopu vai putnu dzīvotni
vai tiek izmantots biškopībā
nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei.
Ja zālājs tiek izmantots
biškopībā nektāra vākšanai
vai ārstniecības augu ieguvei,
tad zāle jānovāc no lauka pēc
katras pļaušanas reizes, kas
veikta periodā līdz 15. septembrim.

1. jūlijā darbu sāk Latvijas Zemes fonds
Valsts izveidotā Latvijas Zemes fonda mērķis ir sekmēt
Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un
šo platību ilgtspējīgu izmantošanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām ne mazāk kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā
lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.
Fonds pirks īpašumus no pašreizējiem īpašniekiem, kuri
vairs nespēj vai kādu citu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas paši
turpināt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā un kuri paši izteiks vēlmi pārdot īpašumu Zemes
fondam. Fonds meklēs iegādātajam īpašumam pircēju vai
apsaimniekotāju.
Neiznomātajiem un nepārdotajiem īpašumiem tiks pirkti
apsaimniekošanas pakalpojumi – tajā skaitā pļaušana un krūmu novākšana, lai uzturētu lauksaimniecības zemi labā kārtībā, sakoptu un atjaunotu lauksaimnieciskajā apritē.
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Tradicionālajā turnīrā jau 9 komandas!

Tiek ierīkoti jauni celiņi pie Blontu bērnudārza
Kopš jūnija sākuma rit
darbi Blontu Pirmsskolas
izglītības iestādes (bērnudārza) teritorijā. Te tiek
ierīkoti jauni celiņi. Darbus
finansē Ciblas novada pašvaldība.
Maijā tika veikta cenu aptauja, kurā no 3 firmu piedāvājuma tika izvēlēts lētākais.
Veco celiņu nojaukšanu un
jaunu ierīkošanu uzticēja
uzņēmumam no Ludzas –
SIA „Dald”, kas par
10 414,57 (bez PVN) eiro
apņēmās iegādāties materiālus un veikt darbus. Tiek
laboti arī lieveņi, to ir samērā

daudz, jo
katrai
grupiņai
ir pared z ē t a
avārijas
izeja no
telpām.
Celiņi
tiek ierīkoti, ievērojot visas prasības,
ko
valsts institūcijas izvirza
pirmsskolas izglītības iestādēm. 20. jūlijā dārziņš atsāk
darbu pēc atvaļinājuma. Līdz

šim datumam firma apņēmusies darbus pabeigt. Strādnieki ir čakli un meistarīgi. Nav
šaubu – termiņš tiks ievērots.

Bērniem — pirmie Dziesmusvētki
7. jūlija pēcpusdienā ceļā uz Rīgu, uz XI
Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem devās Ciblas novada folkloras kopas
„Ilžeņa” un „Olūteņi”.
„Ilžeņa” skatē ieguvusi I pakāpes diplomu
un uz svētkiem dodas pilnā sastāvā – 18 skolēni un pedagoģe Dzintra Toporkova, līdzi
brauc vēl 2 skolotājas. „Olūteņiem” ir II pakāpes diploms, svētku rīkotāji ir aicinājuši
tikai 10 kopas dalībniekus (vecākā grupa),
līdzi savējiem, protams, brauc arī Ināra Dovgiallo.
„Ilžeņa” un „Olūteņi” piedalījās vairākos
koncertos Brīvdabas muzejā, Vērmaņdārzā
u.c., kā arī svētku gājienā.

7. lappuse

„Ilžeņa” dziedāja noslēguma koncertā Mežaparkā.
Abiem Ciblas novada folkloras kolektīviem šie ir pirmie lielie Dziesmusvētki.

27. jūnijā nu jau ceturto
gadu pēc kārtas Ciblas peintbola laukuma teritorijā tika
organizētas pludmales volejbola sacensības (organizatori: IK "Lanas 777",
biedrība "Strauts", Ciblas
jauniešu centrs "Impulss").
Šogad nu jau uz diviem
pludmales volejbola laukumiem piedalījās deviņas komandas (komandā divi vīrieši
un viena sieviete).
Pludmales volejbola sacensību uzvarētāji: 3.vieta – komandai "NAISS" (Uljana Steimakova, Artjoms Nikolajevs, Imants
Senkāns), 2.vieta – 2013.g. un
2014.g. pirmās vietas ieguvušai
komandai "AZARTS" (Kristīne
Klementjeva, Guntars Senkāns.
Jānis Augustovs) un 1. vietu
izcīn īj a k o ma n d a " L U DZA" (Jeļizaveta Puzāne, Kaspars Lisovskis, Nikolajs Ševeļs).
Bija sarīkoti 5 līdzjutēju konkursi (florbols, basketbols,
NLO golfs, šautriņi un super
stipro bumbas metienu), kur
protams varēja piedalītie arī
volejbola spēlētāji. Konkursā 3.
vietu izcīnīja Luīza Matuševiča, 2. vietu – Guntars Senkāns,
1.vietu – Māris Jansons Buļs.
Liels paldies Ciblas novada
pašvaldībai un brīvprātīgajiem
palīgiem Inetai Miklucānei,
Guntaram Senkānam, Aleksandrai Rasumai, Ilgonim Sprūžam, Igoram Kuzņecovam,
Armīnam Tereško, Žanim Tihovskim.
Paldies visiem sportistiem un
uz tikšanos 2016.gadā!
Informē Aldis Tihovskis
FOTOgalerija — novada
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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Balsosim par projektu „Kustību prieks Ciblā”!!!

Blontu pagasta bibliotēkai – savs logo

LabieDarbi.lv projektu konkursam tika iesniegts projekts „Kustību prieks Ciblā!”. Tas nupat ir atzīts par
labu, un 8. jūlijā plkst. 00:00 projekts uzsāka cīņu 2.
projektu konkursa kārtā – publiskajā interneta balsojumā, kura ietvaros mājas lapā www.LabieDarbi.lv
(katra balss tiek ieskaitīta dubultā), portālā Draugiem.lv www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un portāla
Inbox.lv
balsošanas
platformā
http://
labiedarbi.inbox.lv./ ikvienam interesentam būs iespēja
atdot savu balsi un paust savu atbalstu kādam no balsojumam izvirzītajiem projektiem.
Balsošana ar telefona sms kodu iespēja- Labo Darbu projektā iecema no ES valstīm, rēts Ciblas skolas stadionā
ASV, Baltkrievijas,
uzstādīt āra trenažierus.
Krievijas, Norvēģijas,
Šveices, Ukrainas.
Balsojuma 2. kārta notiek
Telefonu balsošana
līdz 3. augusta pl. 23:59.
ir bez maksas, turklāt
viens telefonbalsojums
dod 2 balsis, draugos un inbox – pa vienai balsij!
Pirmā kārtas balsošana notiek līdz 3. augusta pulksten
23:59. Šajā kārtā katra reģiona projekti cīnās tikai savā
starpā. No Latgales ir 4 projekti.
Projektu iesniedza Mārīte Romanovska, Ciblas novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja. Lūk, projekta apraksts:
Ciblas novadā sportam ir liela nozīme. Ikgadējos novada
svētkos vismaz pāris dienas tiek veltītas sportiskām aktivitātēm. Jauniešiem un bērniem katru gadu tiek organizēti
dažādi sporta pasākumi – futbola turnīrus, volejbola, florbola, orientēšanās sacensības. Brīvajā laikā jauniešiem ir
vēlme sportot gan sporta zālē, gan ārā. Sports sniedz bērniem pozitīvu piedzīvojumu un dod rūdījumu tālākai dzīvei.
Fiziski aktīvs bērns jūtas drošs un komunikabls, labāk orientējas telpā, un kustību prieks iet viņam līdzi visā turpmākajā dzīvē. Šogad skolas ēka piedzīvoja pārvērtības – tika
īstenots renovācijas projekts un nosiltinātas ārsienas,
jumts. Nākamgad tiek plānots par pašvaldības līdzekļiem
uzlabot skolas stadiona segumu, šajā Labo Darbu projektā
vēlamies iegādāties un uzstādīt āra trenažierus un soliņus,
tādējādi turpinot jau iesākto darbu – Ciblas vidusskolas un
tās apkārtnes attīstību un labiekārtošanu.
Lai Ciblas vidusskolas stadionā uzstādītu āra trenažierus,
būtu nepieciešami 15 tūkstoši eiro. Pacentīsimies savākt
nepieciešamo balsu skaitu! Tas, cik aktīvi vāksim balsis un
cik sabiedriski būsim, stāstot par projektu, tiešā veidā atspoguļosies
projekta balsojumā un palielinās iz-redzes
nokļūt konkursa 3.kār-tā jeb
Lielajā Finālā
un saņemt finansējumu sava
sapņa piepildīšanai.
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Ir noslēdzies konkurss, kurā tikām aicināti izstrādāt
Blontu pagasta bibliotēkas
logo. Savas skices konkursam
iesniedza trīs dalībnieces:
Tatjana REITERE, Ināra
SOPRĀNE un Rasma SPRUDZĀNE. Kopumā tika vērtēti
9 logo varianti.
Iedzīvotāju simpātiju balvu
ieguva Tatjana Reitere no
Blontiem, kura savos darbos
bija izmantojusi pūces tēlu.
Žūrijas komisija, kurā darbojās Ludzas mākslas skolas pedagoģe Tatjana Kivļeva un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas speciālistes Elita Zirne,
Taisija Loginova un Natālija
Pozņaka par labāko atzina Rasmas Sprudzānes iesniegto logo
variantu, to gan nācās nedaudz
uzlabot. Rasma Rēzeknes tehnikumā apgūst interjera dizai-

8. lappuse

nera specialitāti. Logo viņa
veidoja, izmantojot Corel
Draw datorprogrammu, ko
apgūst tehnikumā.
Visas logo konkursa dalībnieces 7. jūlijā tika aicinātas uz
Blontu bibliotēku, kur tās vadītāja Inta VONOGA pasniedza
tām dāvanas un ziedus, pateicoties par piedalīšanos. Ideja par
logo veidošanu Intai Vonogai
radās šopavasar, gatavojoties
bibliotēkas akreditācijai.

Jūnijā piedzimuši trīs bērniņi
Šī gada jūnijā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļa savos reģistros veikusi šādus ierakstus:
Jūnijā reģistrēta 3 bērnu dzimšana: Zvirgzdenes pagastā –
Sergejs Š. (dzimis 4. jūnijā), Karolīna G. (dzimusi 10. jūnijā),
Pušmucovas pagastā – Gabriella K. (dzimusi 17. jūnijā).
Laulības nav reģistrētas.
Miruši 4 vīrieši: 3. jūnijā – Ciblas pagasta iedzīvotājs Vladimirs Osipovs (dz. 1939. g.7. decembrī) un pušmucovietis Andris Haritonovs (dz. 1991. g. 31. martā); 14. jūnijā – Ciblas pag.
iedzīvotājs Aivars Birniks (dz. 1960. g. 17. aprīlī), 16. jūnijā –
Ciblas pag. iedzīvotājs Vilhelms Laurāns (dz.1938. g.7. aprīlī).

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.

