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"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
(tālr. 26162066)

22. jūlijā notika novada Attīstības
programmas apspriešana un publiskā
apspriešana par projektu „Pa matpakalpojumi un ciematu atjaunošana ciematu apvidos”. Uz to īpaši
tika aicināti zemnieki un uzņēmēji,
piedalījās arī pašvaldības un pagastu
pārvalžu vadītāji – kopumā 18 cilvēki.
Sēdē tika spriests par vairākiem
lieliem projektiem, kuros pašvaldība
plāno iesaistīties jaunajā 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā, ar mērķi
veicināt uzņēmējdarbību. Projektu

gaitā iecerēts rekonstruēt ceļus
pagastos un sakārtot ražošanas teritorijas Blontos.
Domes Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA prezentēja
pašvaldības vīzijas un plānus, kādus
projektus realizēt. Prezentācijas materiāli
bija skatāmi gan uz ekrāna apspriežu zālē,
gan bija izdrukāti uz papīra katram sēdes
dalībniekam.
Saruna par tēmu izvērtās ļoti
konstruktīva.
(Turpinājums 6. lpp.)

Katra balss ir svarīga!!!
BALSO VĒL TIKAI ŠONEDĒĻ —
līdz 2. augusta plkst. 23:59
par projektu “ĀRA TRENAŽIERI CIBLAS VIDUSSKOLĀ” :

ar īsziņu www.LabieDarbi.lv (2 balsis)

Draugiem.lv www.draugiem.lv/special/labiedarbi/

Inbox.lv balsošanas platformā http://labiedarbi.inbox.lv./
Tev palīdzēs balsot, ja piezvanīsi uz tālruni
Mārītei Romanovskai 26869560 vai Sarmītei Leščinskai — 26439768.
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Lemj domes deputāti

Atbalsta Valsts un pašvaldības
vienotā KAC izveidošanu novadā
16. jūlijā Ciblas novada domes deputāti pulcējās uz ārkārtas sēdi, lai lemtu par Valsts un pašvaldības vienotā
klienta apkalpošanas centra (KAC) izveidošanu novadā.
Sēdē piedalījās visi deputāti, izņemot Viesturu Rancānu.
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Leščinska, jo domes vadītājs Juris Dombrovskis bija kārtējā
atvaļinājumā.
Sēdē tika skatīts tikai viens jautājums. Ziņojumu sniedza Mārīte ROMANOVSKA, domes Attīstības nodaļas
vadītāja
Blontu pagastā ir realizēts
projekts, kas maijā guva
atbalstu Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā
„Jaunieši novadam 2015”,
saņemot 400 eiro finansējumu.
Ciemata centrā, pie administratīvās ēkas, ir izbruģēts
laukumiņš ugunskura vietai,
no koka izgatavoti un uzstādīti soliņi, iegādāts katls ar
turētāju un dārza grils
(mangals). Atpūtas vieta ir
pieejama visiem, par inventāra lietošanu jāvienojas

domē.
Projekts tika īstenots īsā
laikā. Un jau 18. jūnijā, kad
notika Blontu TN rīkotais
ielīgo šanas pasākums,
ugunskurs tika dedzināts
izbruģētajā laukumiņā.
Projekta autore ir Rasma
SPRUDZĀNE. Laukuma
bruģēšanu ar padomu un
līdzdarbošanos palīdzēja
veikt domes saimniecības
daļas vadītājs Jānis Repšs un
Aleksejs Stepanovs. Soliņus
no koka izgatavoja Rihards
Sviklis.

Vecāku ievērībai
Novada bērnudārzi gaida audzēkņus!
20. jūlijā pēc vasaras brīvlaika darbu atsāka Blontu
bērnudārzs. Tiek gaidīti jauni audzēkņi, tos vēlams pieteikt
līdz 21.augustam. Blontu bērnudārzā ir arī diennakts grupiņa, kur bērni var uzturēties no pirmdienas līdz piektdienai.
Ciblas dārziņu bērni atsāks apmeklēt no 17. augusta. Pieteikšanās jauniem audzēkņiem vēlama līdz 22. augustam.
Atgādinām, ka par bērnu uzturēšanos Ciblas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs nav jāmaksā. Ir nodrošināta
pilna izglītības programma, labs uzturs un sadzīviskas ērtības, lai bērni vispusīgi attīstītos un sagatavotos mācībām
skolā.
Novada robežās bērnus uz dārziņu un no tā pārvadā pašvaldības autobuss, kurā bērnus pavada dārziņa darbiniece.

Zobu profilaktiskā apskate bērniem
6. augustā no plkst. 9.00 pie Blontu dārziņa darbosies
mobilais stomatoloģiskais kabinets, kur būs iespējams
visiem bērniem vecumā no 3 līdz 18 gadiem veikt zobu
profilaktisko apskati un saņemt speciālistu konsultācijas.
Izmantosim šo iespēju!
Parūpēsimies par bērnu zobu veselību!

2015. gada janvārī Ministru
kabinetā tika apstiprināta
„Koncepcija par publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidi”, un 26.maijā tika pieņemti MK noteikumi Nr. 260
„Kārtība, kādā pašvaldībām
2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un
pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru izveidei
reģionu un novadu nozīmes
attīstības centros”. Saskaņā
ar to, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosina 89
novadu pašvaldībās jau šogad pakāpeniski sākt veidot
Valsts un pašvaldības vienotos KAC, kur tiktu sniegti
noteikti valsts pakalpojumi.
Te iedzīvotāji varēs iesniegt
dokumentus vairākām valsts
iestādēm, kā arī saņemt
pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem, ko sniedz tādas
iestādes kā LAD, VSAA,
Uzņēmuma reģistrs.
No valsts budžeta kā dotācija centru pielāgošanai,
aprīkošanai, uzturēšanai, darbinieka atalgošanai nelielā

novadā, kāds ir Ciblas novads, tiek piedāvāti 10 tūkst.
eiro, kas ir 70% no kopējām
izmaksām. Pašvaldībai KAC
izveidē jāiesaistās ar 30 %
līdzfinansējumu (piemēram,
tehniskā aprīkojuma vai mēbeļu iegāde, kas paliek pašvaldības īpašumā).
No valsts budžeta tiks dotēts arī darbinieka atalgojums
(500 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas) un saimnieciskie izdevumi (līdz 300
eiro mēnesī). Tāpat tiks segti
ar darbinieka apmācīšanu
saistītie izdevumi.
Pašvaldībai nav jāuzņemas
ilgtermiņa saistības sakarā ar
KAC darbību. Ja apmeklētāju
ir maz un novada domes
izlemj, ka Ciblas novadā tas
nav lietderīgs, centrs tiek
likvidēts.
Deputāti vienprātīgi nobalsoja par Valsts un
pašvaldības vienotā klienta
apkalpošanas centra izveidošanu Ciblas novadā.
Tas varētu sākt strādāt
jau septembrī, ja augustā
saņems pozitīvu atbildi no
VARAM.

Valsts vienoto KA pilotprojekts tiek īstenots projekta
Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 “Publisko pakalpojumu
sistēmas pilnveidošana” ietvaros, 85% no projekta finansē
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un
15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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Mums jāsaglabā sava zeme, skolas un kultūras tradīcijas
Deputāta viedoklis
Inese BIRSKA ir Ciblas novada domes
deputāte kopš 2009. gada. Pēdējās vēlēšanās 2013. gadā viņa ievēlēta no ZZS un
„Latgales partijas” apvienotā saraksta.
Viņa vada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteju.
Inese Birska strādā Nodarbinātības
valsts aģentūras Ludzas filiālē. Ik darbdienu viņa kontaktējas gan ar bezdarbniekiem, gan nodarbinātām personām, gan
komersantiem.
Aicinājām cienījamo deputāti dalīties
domās par nupat pieņemto lēmumu atbalstīt Valsts un pašvaldību vienotā klientu
apkalpošanas centra (KAC) izveidi Ciblas
novadā un citām pašvaldības aktualitā- Inese Birska: – Ideju par Valsts un pašvaldību KAC izveidošanu
tēm.
novados vērtēju tikai pozitīvi.
Ideju par KAC izveidošanu
novados vērtēju tikai pozitīvi.
Jautājums vien par centra
efektivitāti – kādu valsts iestāžu pakalpojumus varēs
saņemt uz vietas. Bet arī sarežģītākus jautājumus risinot,
iedzīvotājiem KAC varētu
sniegt palīdzību ar padomu.
Svarīgi ir cilvēku ievirzīt
pareizā ceļā, iedot pirmā pieturas punkta koordinātes.
Pozitīvi KAC veidošanu
vērtēju arī tāpēc, ka tiks radīta jauna un perspektīva darbavieta. Jau domes sēdē 16.
jūlijā paudu viedokli, ka
KAC darbinieka amatam
jārīko konkurss un jādod iespēja strādāt kādam jaunam
cilvēkam ar attiecīgu izglītību.
Ja ministrija atbalstīs Ciblas
novada domes deputātu lēmumu par KAC veidošanu,
mums būs vēl jālemj par tādām lietām kā amata konkurss, centra atrašanās vieta
u.c.. Patlaban es uzskatu, ka
KAC varētu atrasties Ciblas
ciematā. Tas būtu ērti Ciblas
un Līdumnieku pagasta iedzīvotājiem. Tīri ģeogrāfiski šīs
puses ļaudīm ir visai sarežģīti
izbraukāt uz Blontu ciematu,

kur atrodas novada pašvaldības administrācija, vieglāk ir
tikt līdz Ludzai. Var notikt,
ka KAC darbība Blontos ir
neefektīva tieši tāpēc, ka
mazs skaits iedzīvotāju to
apmeklēs. Domāju, Ciblā
apmeklētāju būtu vairāk, jo
arī iedzīvotāju skaits Ciblas
un Felicianovas ciematos un
pagastā ir visai liels. Galu
galā viena jauna iestāde Ciblā
ir tikai pozitīvi, bet tas ir tikai
šī brīža skatījums. Iespējams,
argumenti par labu Blontiem
būs gana spēcīgi.
Esmu pašvaldības deputāte
kopš pagastu apvienošanās
Ciblas novadā. Tas ir veidojies manu acu priekšā. Mēs,
deputāti, pieņemam daudzus
lēmumus, lai stiprinātu novadu attiecībā uz bērnu izglītošanu, ceļu uzturēšanu, infrastruktūras sakārtošanu. Darām visu iespējamo sabiedriskajam labumam. Ikdienā strādājot ar bezdarbniekiem, es
ļoti labi saprotu problēmas, ar
kādām saskaras tauta, un protu ne tikai atrast pareizos
uzmundrinājuma vārdus, bet
arī reāli darboties ar mērķi
atrisināt kāda problēmas.
Līdzīgi arī citi deputāti – mēs

visi strādājam un dzīvojam
tepat, novada teritorijā, un
redzam līdzcilvēku priekus
un bēdas, visas vajadzības.
Un cenšamies strādāt tikai
cilvēku labā. No NVA klientiem, kas ir mūsu novada
iedzīvotāji, dzirdu labas atsauksmes par Ciblas novada
domes un pagastu pārvalžu
darbu, amatpersonu kompetence un pretimnākšana tiek
novērtēta.
Lielas cerības es saistu ar
jauniešiem, viņi tiešām ir
Latvijas nākotne. Mani iepriecina, ka jaunieši ir pozitīvi noskaņoti un atvērti jaunām iespējām. To no viņiem
varam mācīties! Tas noteikti
ir arī jauniešu organizāciju un
dažādu pulciņu nopelns. Bērnu un jauniešu izglītībā investētie līdzekļi un darbs nākotnē noteikti atmaksāsies.
Es redzu – novads attīstās.
Pašvaldības administratīvais
aparāts kļūst mūsdienīgāks.
Tiek realizēti projekti, tiek
uzrunāti cilvēki. Var nosaukt
konkrēti daudzus cilvēkus,
kuru darbu es augstu vērtēju:
Juris Dombrovskis, Miervaldis Trukšāns, Valentīna Ruciņa, Mārīte Romanovska, Sar-

mīte Leščinska, Dzintra Toporkova, Valdis Naglis un
vēl, un vēl.
Mums novadā ir daudz strādīgu un enerģisku cilvēku. Tā
kā manā saimē ir zemnieku
saimniecības, zinu, kas ir
lauku darbi, cik milzīgai jābūt
apņēmībai un kādi resursi
nepieciešami, lai kaut ko izaudzētu. Redzu, cik nevienlīdzīgos apstākļos ir nostādīti
mūsu zemnieki, taču, pateicoties darba tikumam, neatlaidībai un pašlepnumam, mēs
nepadodamies un konkurējam
ar savu kvalitāti. Protams, par
zemes lietām jāspriež tiem,
kas to saprot, šajā sfērā sevišķi svarīga praktiska izpratne.
Esmu pārliecināta, ka mums
jāsaglabā sava zeme, lai tā
netiktu iztirgota. Ciblai ir
sava kultūra, esmu dzimusi
un izaugusi šeit, es pārzinu
tradīcijas, pārzinu vietējās
tautasdziesmas, latgaliešu
valodas īpatnības, vietējā
mērogā vispārpieņemtās uzvedības nianses. Tas viss man
ir bezgalīgi dārgs, es to ļoti
cildinu un turu godā, tā ir
vārdos neizsakāma mīlestība.
Tajā visā ir mūsu spēks un
nākotnes cerības.
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Kursi dzīvnieku
pārvadātājiem
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs" (LLKC)
š.g. 13. augustā LLKC birojā
Ozolniekos (Rīgas iela 34)
organizē kursus Dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas
centra darbiniekiem.
Galvenie jautājumi – dzīvnieku fizioloģija, stresa jēdziens, labturības
prasības un noteikumi pārvadāšanas
laikā, Regula (EK) Nr. 1/2005.
Lektore: T. Pastare, PVD eksperte.
Sākums plkst. 10:00.
Kursa nobeigumā iegūst kvalifikācijas sertifikātu dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.
Pieteikšanās līdz 12. augustam:
Rudīte Sanžarevska;
tālr. 26148820; 63050235;
rudite.sanzarevska@llkc.lv

Izmaiņas uztura normu noteikumos izglītības, ārstniecības
un sociālās aprūpes iestādēm
14. jūlijā MK sēdē apstiprināti
Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka uztura normas izglītības iestādēs, sociālās aprūpes un
ārstniecības iestādēs. Noteikumos
definēts pārtikas produktu saraksts,
ko nedrīkst iekļaut izglītojamo, pacientu, kā arī sociālās aprūpes un
rehabilitācijas iestāžu klientu ēdienkartē, piemēram: apstrādāti zvejniecības produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kas satur pievienoto kofeīnu,
aminoskābes, aromatizētājus un noteiktas pārtikas piedevas, kā arī papildus noteikti kvalitātes kritēriji
gaļas produktiem, cukura un miltu
konditorejas izstrādājumiem un ēdiena pagatavošanā izmatojamai majonēzei, kečupam un tomātu mērcei,
nosakot to lietošanas biežuma ierobežojumu. Tāpat noteikumi papildināti ar nosacījumiem pieļaujamā
pievienotā cukura daudzumam dienas ēdienkartē tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmu 24 stundas dienā.
Noteikumos nosaukti arī atļautie
pārtikas produkti, ko drīkst izplatīt
izglītības iestādēs un to teritorijā
(tajā skaitā skolu kafejnīcās, uzkodu
un dzērienu automātos).
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Krivandā piemin pirms 71 gada kritušus latviešu karavīrus
16. jūlijā Krivandā, pie
Baltā krusta, jau 21. gadu pēc kārtas notika
Mozuļu kaujās kritušo
karavīru piemiņas pasākums.
Mozuļu kaujas notika
1944. gada jūlijā, tajās
pulkveža Kārļa Aperāta
vienības karavīri cīnījās ar
uzbrūkošajām Padomju
armijas daļām. Nevienlīdzīgā kaujā no aptuveni
800 vienības karavīriem
krita vairāk kā 300 cīnītā- Prāvesta Pāvela Zeiļas uzruna bija emocionāla.
ji. Pulkvedis Aperāts bija
Lāčplēša ordeņa kavalieris
(piešķirts par varonību
Latgales atbrīvošanas cīņās), Otrā pasaules kara
gados dienēja latviešu
leģiona 15. divīzijas sastāvā, 1944. gada jūnijā tika
iecelts par 32. pulka komandieri.
Pasākumu rīkoja organizācijas „Daugavas vanagi
Latvijā” (DVL) Rēzeknes
nodaļa kopā ar Līdumnieku pagasta pārvaldi.
Aizlūguma noturēja ka- Līdumnieku meiteņu ansamblis izpildīja 2 dziesmas.
toļu prāvests Pāvels Zeiļa
un luterāņu mācītājs Reinis Kulbergs.
Uzrunas teica DVL Rēzeknes nodaļas priekšsēdis
Gunārs Spodris, Daugavas
Vanagu Centrālās valdes
priekšsēdis Andrejs Mežmalis, Nacionālo karavīru
apvienības pārstāvis Edgars Skreija, Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un citi.
Dziedāja Līdumnieku Dzied koris “Daugavas Vanadzes”
meiteņu ansamblis, „Daugavas vanagu” dziedātāju
grupas – „Eglaines vanadzēni” no Rugājiem, koris
„Daugavas Vanadzes” no
Rīgas un ansamblis no
Rēzeknes.
Ziedi gūlās pie Baltā
krusta un tika kaisīti no
tilta upē, skanot dziesmai
„Dažus skaistus ziedus
Zilupē kaisīju”.
Sandras Beļavskas foto

Ziedi Zilupes ūdeņos ceļā uz Mozuļu kaujas vietām
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Darījumos ar zemi iesaistās Zemes fonds
Atbilstoši likumā „Par
zemes privatizāciju lauku
apvidos”
noteiktajam,
2015. gada 1. jūlijā savu
darbu uzsāka Zemes fonds.
Mājas lapa www.altum.lv/
zemesfonds sāka darboties
no 18. jūnija.
Zemes fonds veiks pirkšanas darījumus, tajā skaitā
izvērtēs likumā „ Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”
Zemes fondam noteiktās
pirmpirkuma tiesības. MK
noteikumi nr.748 „Noteikumi
par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības
zemi” IV nodaļa nosaka, ka
iesniegums jāizskata 2 mēnešu laikā.
Likumā noteiktais Zemes
fonda darbības mērķis – nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu
aizsardzību un pieejamību,
racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī
lauksaimniecības zemju platību saglabāšanu.
Zemes fondam nav pirmpirkuma tiesību gadījumos,
kad zemes pārdevējs un pircējs ir noslēdzis savstarpējo
nomas līgumu un mēneša
laikā to iereģistrējis pašvaldībā lauksaimniecības zemes
nomas reģistrā, kā to paredz
2014. gada 2. decembra MK

noteikumi
nr.748
„Noteikumi
par lēmumu
pieņemšanu
darījumiem
ar lauksaimniecības
zemi”
VII nodaļa
„Termiņi un
kārtība, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes
nomas līgumiem”.
Nosacījumi
nekustamā
īpašuma pārdošanai Zemes
fondam:
 Nekustamā īpašuma sastāvā lauksaimniecības zeme
ir vairāk kā 50% no nekustamā īpašuma kopējās
platības,
 Nekustamais īpašums ir
reģistrēts Zemesgrāmatā,
 Nekustamam īpašumam ir
valsts, pašvaldības vai
vietējās nozīmes labā stāvoklī esošs piebraucamais
ceļš ar nobrauktuvi,
 Nekustamajam īpašumam
nav būtiski saimnieciskās
darbības ierobežojumi,
 Nekustamais īpašums atbilst Zemes fonda darbības
mērķim,

 Uz nekustamā īpašuma
neatrodas ēkas un būves,
kuru kadastrālā vērtība
pārsniedz 30% no īpašuma
zemes kadastrālās vērtības, vai kas pieder citam
īpašniekam, vai kultūras
pieminekļi,
 Nekustamais īpašums nav
strīda objekts vai nav citādi apgrūtināts ar mantiska
rakstura saistībām,
 Tiek pārdots viss nekustamais īpašums. Gadījumā,
ja tiek pārdota daļa no
īpašuma, tad Zemes fonds
var pieņemt lēmumu par
atdalāmās daļas pirkšanu,
bet atdalīšana ir jāveic
esošajam īpašniekam.
Visiem zemes pircējiem un
pārdevējiem jārēķinās ar to,
ka šis process būs vēl ilgāks
un sarežģītāks.
Informē Ciblas novada
teritorijas plānotāja
Vija TABŪNE

Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā
7. jūlijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā.
Izmaiņas kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada
1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā.
Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai
tiešajiem maksājumiem, bet gada laikā pēc

šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes
izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā,
fiziskajām personām paredzēts sods no 360
līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no
720 līdz 1080 eiro. Savukārt, ja zeme pirms
tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā
nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet
triju gadu laikā pēc šīs zemes iegādes netiek
uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 180 līdz 360 eiro, bet juridiskajām personām – no 360 līdz 720 eiro.
Noteikts, ka par zemes neizmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā administratīvo
pārkāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašvaldību administratīvās komisijas.

5. lappuse

LAD paziņo par
atbalstu jaunajiem
lauksaimniekiem
No 14. augusta jaunie
lauksaimnieki varēs pieteikties, lai saņemtu atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai
lopkopības nozarē.
Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada
30. septembra noteikumiem
Nr. 598 "Noteikumi par valsts
un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" notiks no
2015. gada 14. augusta līdz
2015. gada 15. septembrim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārta tiek izsludināta lopkopības nozarē, un
atbalstīti tiek tikai tādi ieguldījumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 "Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu
projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".
(Turpinājums 6. lpp.)
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6. lappuse

Apspriesti novada attīstībai būtiski jautājumi

Bērnu rotaļu laukumi sakārtoti

(Turpinājums. Sākums 1.lpp.)

Katrā pagastā –
viens ceļa posms

2013.gada nogalē Ciblas novada pirmskolas izglītības iestādēs Blontos un Ciblā tika realizēti LEADER projekti –
aprīkoti rotaļu laukumi pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu
organizēšanai. Blontos projekta kopējās izmaksas sasniedza
6870,05 eiro, Ciblā – 8019,73 eiro. LEADER finansējums –
90%, pašvaldības līdzfinansējums – 10%. Diemžēl jau pagājušajā vasarā kļuva skaidrs, ka rotaļu laukumu konstrukcijas
nav izturējušas sniegu un lietu – krāsojums gandrīz nogājis
nost.
Pašvaldība, izmantojot līguma nosacījumus, pieprasīja
firmai, kas uzstādīja aprīkojumu, veikt remontu. Beidzot tas
ir izdarīts. Pagājušajā nedēļā tika nomainīti bojātie konstrukciju elementi abos bērnudārzos.
Izrādās, firma koka detaļu krāsošanā bija izmantojusi nekvalitatīvu grunts krāsu, par ko izvirzījusi pretenzijas piegādātājiem. Aprīkojums tiek nomainīts arī citu pašvaldību objektos.

LAD paziņo par atbalstu
jaunajiem lauksaimniekiem
(Sākums 5. lpp.)

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" – 6 950 466 EUR (seši miljoni deviņi simti
piecdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro), kas sadalīts šādi: Struktūrvienība Pieejamais finansējums Austrumlatgales RLP 916 892 eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas". Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā,
Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Tā kā sludinājumā ir iekļauti papildu nosacījumi, tad jāņem vērā, ka projektus varēs realizēt tikai lopkopībā! Un
projekto nedrīkstēs iekļaut izmaksas, kas ir IMA (jauna tehnika, būvniecība). Tātad varēs pirkt lietotu tehniku, lopus,
zemi, līdz 20% no izmaksām – apgrozāmos līdzekļus.
Informē Agris Trukšāns,
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
(Tālr.: 28612349 E-pasts: agris.truksans@llkc.lv)

Apspriedes dalībnieki uzmanīgi uzklausīja pašvaldības plānus, sekoja debates
par konkrētiem ceļu posmiem katrā no pieciem pagastiem. Sākotnēji tika
domāts katrā pagastā veikt
viena ceļa tehniskās dokumentācijas izstrādi, bet sarunās ar uzņēmējiem tomēr
nonācām pie secinājuma, ka
tehniskie projekti tiks pasūtīti
kopumā 10 ceļu posmiem.
Pušmucovas pagastā tiks
pasūtīti tehniskie projekti šādiem ceļiem: P – 3
Pušmucova – Zujeva (daļa);
P – 4 Vacumnieki – Steponi–
Šaraki – Mežernieki (daļa);
Blontu pagastā: B – 3
Blonti – Cibuļi – Žogorova
(daļa); B – 5 Vonogi –
Čodorāni; B – 12 Blonti –
Vonogi;
Zvirgzdenes pagastā:
Z – 6 Franapole – Ražanova;
Z – 7 Lucmuiža – Kaļvi;
Ciblas un Līdumnieku
pagastos: C – 7 Mjaiši –
Vacumnieki – Greči (daļa);
C – 17 Čižiki – Lopsti; Bērzu
iela Ciblā.
Lielākā daļa no minētajiem
ceļiem ir ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tiem, kas nav, jau tiek
gatavoti dokumenti.
Diskusijās tika apspriesti
vēl daži ceļi, kas būtiski ikdienas dzīvē novada iedzīvotājiem, piemēram, autoceļš
Z – 36, kam šobrīd tiek
gatavota dokumentācija ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Apspriede par ceļu C-2
Cibla – Felicianova
Viens no aktuālākajiem ir
jautājums par ceļa C-2
projektu (2 km pašvaldības
ceļa posms no Ciblas līdz
Felicianovai). Lai sakārtotu
šo ceļu, pašvaldībai ir iespēja
startēt Latgales programmā,
bet ir ārkārtīgi nepieciešams
vietējo zemnieku un uzņēmēju atbalsts. Proti – šajā

programmā pret katru
ieguldīto eiro jābūt segumam
no uzņēmēju puses – vai nu
radītās darba vietas (viena uz
41 000 eiro) vai ieguldītās
investīcijas 1 eiro: 1 eiro.
Domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis ierosināja sarīkot Ciblā šī projekta apspriešanas sēdi. Tika nolemts, ka sēde notiks trešdien, 29. jūlijā, plkst. 10.00
Ciblas pagasta pārvaldē.
Citi projekti
Uzņēmēji un zemnieki tika
aicināti aktīvāk iesaistīties
LEADER programmas projektos. Tagad tajā iespējams
realizēt jau apjomīgākus
projektus, kuru kopējais
apjoms sasniedz 100 000
eiro, maksimālā atbalsta likme pat 80 %. Līdz šim Ciblas
novadā no uzņēmējiem tikai
Annas Matvejenko saimniecība ir realizēti divi
LEADER projekti.
Apspriedes dalībniekiem
ļoti patika z/s „Ezerlīči”
īpašnieka Aivara Trona ideja
par lopu kautuves izveidi
novadā. To kāds uzņēmējs
varētu veidot novada teritorijā, saņemot arī pašvaldības atbalstu.
Līdz šīm novada pašvaldība atbalstīja ikvienu
biedrības un nodibinājuma
projektu, paredzot projekta
līdzfinansējumu. Iespējams,
nākotnē būtu jāparedz
līdzfinansējums uzņēmējdarbības projektiem.
Kopsavilkums
Mārīte Romanovska: – Sēdē tika izrunāti novada
attīstībai būtiski jautājumi,
nolemts veikt vairāku projektu tehniskās dokumentācijas izstrādi. Un pats
būtiskākais – apstiprinājās
fakts, ka vislabākās idejas
dzimst sarunu procesā, tāpēc
ir būtiski uzklausīt visas puses un kopīgi pieņemt lēmumu. Aicinām Jūs, novada
iedzīvotāji un uzņēmēji, nākt
ar savām idejām uz pašvaldību!
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Eversmuižas draudzes futbolisti – atkal labākie!
20. jūlijā, kad bija tik ļoti
lietains un auksts, Balvos notika tradicionālais Romas
katoļu draudžu futbola turnīrs. Jau trešo gadu pēc kārtas šajās spēlēs uzvaras laurus plūc ciblānieši – Eversmuižas katoļu draudzes pārstāvji.
Turnīrā piedalījās arī Pušmucovas draudzes komanda,
kas izcīnīja 5. vietu. Kopumā
sacentās 6 komandas no vairākām Latgales vietām.
Eversmuižas draudzes komandā spēlēja: Endijs Romanovs (kapteinis), Māris Buļs
Jansons, Andris Duncāns,
Egīls Jegorovs, Raivis Kozlovskis, Renārs Romanovs,
Nauris Rudzanovs, Mārtiņš
Pavlovs (rezultatīvākais spēlētājs), Lauris Vonogs.
Pušmucovas — Arvis
Šmats, Renārs Mikijanskis,
Normunds Sviklāns, Ivo Migalovs, Raivis Mojsenko,
Nikolajs Migalovs, Dainis
Tutins, Maksims Kairovs,
Lenards Laganovskis.

7. lappuse

Vāksim makulatūru!
Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un
Līdumnieku pagasta bibliotēkas aicina iedzīvotājus
iesaistīties makulatūras
vākšanas akcijā.
Makulatūru var nodot
nosauktajās vietējās bibliotēkās visu vasaru, līdz
septembrim.
Savāktā makulatūra tiks
nodota pārstrādei SIA
"Līgatnes papīrs".
Esiet atsaucīgi!
Saudzēsim apkārtējo
vidi!

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Ciblānieši piedalījās Eiropas tautu festivālā
17. jūlijā Rēzeknes pilsētas oficiālā delegācija devās uz tradicionālo
Eiropas tautu festivālu, kas šogad
notiek Polijas pilsētā Zloceņecā.
Šogad aptuveni 1000 dalībnieku no
13 Eiropas valstīm te pulcējās, lai
sekmētu savstarpējo sapratni Eiropas tautu vidū un sniegtu iespēju
iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas. Pirmais festivāls notika 1992.
gadā Beļģijā. Ik gadu festivāls notiek citā Eiropas valstī, tādā veidā
aicinot iepazīt reģionālās nozīmes
nelielas un piemīlīgas pilsētas un šo
valstu kultūras tradīcijas.
Jau otro gadu pēc kārtas arī mūsu
novada jauniešiem ir iespēja piedalīties šajā Eiropas tautu festivālā.
Pērn uz Vāciju brauca Anda Sprūža
Četri jaunieši no Ciblas kopā ar Rēzeknes pilsētas oficiālo delegāciju piedalījās
un Kristiāna Manukina. Bet šogad,
Eiropas tautu festivālā Polijā. Foto pirms mēģinājuma (nepilnā sastāvā)
pateicoties Andas aktivitātei, kopā
ar viņu vēl trim Ciblas novada jauniešiem: Aleksandrai Seimuškinai, Edi- nieku sacensībās, apmeklēt festivāla pacentīsies, citu gadu uzņemt Eiropas
jam Savickim un Renātei Kuzņecovai dalībvalstu izstādi/tirdziņu, vakaros bau- valstu iedzīvotājus Rēzeknē, jo Festivāls
bija iespēja Festivāla dienās vērot un dīt valstu priekšnesumus. Tātad jau čet- nākamgad notiks Latvijā un tieši mūsu
pašiem piedalīties sportistu un māksli- riem jauniešiem ir reāla iespēja, ja viņi Latgales sirdī.
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8. lappuse

Kaimiņu novados - svētki!
Istalsnas ciema svētki
1. augustā
12:00 - Sv. Mise Istalsnas katoļu baznīcā,
13:00 - Kapusvētki Zambaru kapsētā,
19:00 - Svētku koncerts ciema estrādē. Piedalīsies pašmāju pašdarbības kolektīvi un viesi no Blontiem, Pildas, Nirzas un Ludzas,
22:00 - Zaļumballe ar grupu „Pulss”. Ieeja brīva.
L U D ZA I — 83 8
Šā gada 7. - 9. augustā Ludza svinēs savu
838. dzimšanas dienu. Svētki notiks ar saukli
“Visa sākums – ģimene”.
7. augustā, piektdien:
10:00 Futbola turnīrs jauniešiem U-14 (Vārpa),
12:00 Pludmales handbola turnīrs (Radziņš),
16:00 Izstādes „Poļu kultūras mantojums” atklāšana
(novadpētniecības muzejs),
17:00 Individuālās un komandu sacensības laivās uz
ūdens (Radziņš),
17:30 J. Arbuzovas grāmatas „Un tomēr kaut kas ir
palicis” prezentācija (Mūzikas pamatskola).
8. augustā, sestdien:
10:00 Pilsētas svētku tirgus un seno arodu diena
(laukumā pie Tūrisma informācijas centra),
10:00 Pludmales handbola un volejbola turnīrs
(Radziņš),
11:00 – 13:00 Policijas un VUGD paraugdemonstrējumi. Ūdensslēpošanas paraugdemonstrējumi (Radziņš),
11:00 Sacensības svarcelšanā (Vārpa),
11:00 Tenisa turnīrs (Vārpa),
15:00 Rundāles amatierteātra „Stella” izrāde bērniem
„Kad zāle bija zaļa” (Mūzikas pamatskola).
Parka estrādē:
18:00 Ludzas novada muzicējošo ģimeņu koncerts
„Savējie”; ratiņu parāde „Laimes luteklītis”, Konkursa
„Ludzas novada gada ģimene” uzvarētāju godināšana;
20:30 Koncerts „Muzikāls sveiciens svētkos” – grupas
„PATRIOTI. LG” un „Dvinskas muzikanti”, aktieris
G.Skrastiņš ar grupu „No pusvārda”;
23:00 Balle kopā ar Ēriku Gruzniņu un diskotēka.
9. augustā, svētdien:
Dievkalpojumi par Ludzu un ludzāniešiem
10:00 Pludmales futbola turnīrs (Radziņš),
10:00 Šaha turnīrs (BJC),
13:00 Rundāles amatierteātra „Stella” kriminālkomēdija „Trīs dāmas un arsēns” (Mūzikas pamatskola).
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