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6.augustā pl.19.00
Zvirgzdenes
estrādē –

PILNGADĪBAS
SVĒTKI
Ciblas novada
jauniešiem.
Programmā:
koncerts un
uguns šovs.
Plkst. 22.00 –
Zaļumballe
(spēlēs Aigars).
Ieeja bez maksas.

Jau daudzus gadus Ciblā tūristiem tiek
piedāvāts apmeklēt „Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taku” gida pavadībā, ko
izmanto ekskursanti gan no tuvākas apkārtnes, gan tālākas – no Rīgas, Bauskas. Ir
bijuši arī ārzemnieki.
Bet bieži no vietējiem cilvēkiem nākas
dzirdēt, ka viņi ne reizi nav bijuši Ciblas
muzejā (kaut arī dzīvo Ciblā), kā arī neatceras, kad pēdējo reizi gājuši pa taku gar
Ilžas upīti, sēdējuši „kunga krēslā”…
Un tā radās doma, ka kapusvētku dienā –
16. jūlijā, kad sabrauc daudz kādreizējo
ciblāniešu un tādu, kam Cibla sirdī visu
mūžu, aicināt gan vietējos ļaudis, gan atbraucējus kopīgi apmeklēt Eversmuižas
kultūrvēstures un dabas takas vienu posmu
(no Eversmuižas baznīcas līdz akmeņiem).
Paldies katram, kas atsaucās aicinājumam, atnāca un ieklausījās gides Malvīnes
Loces stāstītajā par mūsu kultūrvēsturi,
izbaudīja upītes krastu dabas skaistumu, kā
arī apmeklēja baznīcu, kurā izjusti skanēja
Elzas, Agneses un Daigas Abramāņu dziedājums, piestāja pie Eversmuižas šķeltlapu
liepas, kur skanēja folkloras kopas „Ilža”
skanīgās dziesmas, apmeklēja muižu, kurā
nokļuva kādā no muižnieces ballēm kopā ar

Isnaudas deju kopu „Pērle” (attēlā), iepazinās ar muzeja krājumu.
Un
katrs, skatoties vidusskolas
absolventu izlaiduma bildes,
atpazina
sevi vai
arī kādu
radinieku… Un,
protams, –
„kunga
krēsls”,
„kunga
gulta”, „gaisa laipas”, „Zintnieka laiva”,
akmeņu komplekss „Dieva pirksts”…
Paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā. Ir svarīgi, lai mēs visi
kopā un katrs atsevišķi atcerētos mūsu kultūrvēsturi, izbaudītu dabas skaistumu, izjustu jaunības taku romantismu un pozitīvi
uzlādētos.
Ciblas TN direktore
Sandra BEĻAVSKA

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.13 (100)

2016. gada 27. jūlijs

2. lappuse

Komunālā dienesta darbi vasarā
Ciblas novada pašvaldības komunālajam dienestam augu gadu
ir, ko darīt. Viena no tā darbības
jomām – pašvaldības ceļu uzturēšana. Dienestam jānodrošina arī
komunālie pakalpojumi. Vasaras
abās šajās jomās tiek veltītas dažādiem remontdarbiem.
Par tiem informē dienesta vadītājs Juris LIPSKIS un viņa vietnieks Miervaldis TRUKŠĀNS, kā
arī Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA (viņas
atbildības joma – ceļu uzturēšana).
Ūdenssaimniecība
Ūdenssaimniecības sakārtošanā un
uzturēšanā šovasar lieli darbi nebija plānoti, tomēr katrai dienai ir savas rūpes,
reizēm – negaidītas, ja ir kāda avārijas
situācija. Visi ar ūdenssaimniecību un
kanalizāciju saistītie darbi ir J. Lipska
pārziņā. Pakāpeniski tiek mainīti ūdensvadu un kanalizācijas trašu posmi ciematos: Lucmuižā, Līdumniekos, Pušmucovā. Tiek likti ūdensskaitītāji dzīvokļos
Lucmuižā un Ezersalā. Ezersalā veikts
ūdensvada remonts.
Plānotie darbi veicas labi. Kā vienu no
veiksmīgākajiem J. Lipskis piemin divu
ūdensvada atzaru skalošanu Blontu ciematā, rezultātā krietni uzlabojusies
ūdens kvalitāte – analīzes ir lieliskas.
Visā novadā veikti atdzelžošanas staciju apkalpošanas darbi. Šajā jomā gan
strādāja uzņēmums no Rīgas.
– Visus darbus nenosaukt, daudz paveikts un daudz vēl jāpaveic, – saka
J. Lipskis, atzīmējot, ka komunālā dienesta vīri veiksmīgi sagatavo pašvaldības automašīnas un traktortehniku ikgadējām tehniskajām apskatēm.

Dzīvojamā fonda uzturēšana
Citi komunālā dienesta darbinieki veic dažādus remontdarbus ciematos. 21. jūlijā Felicianovā varēja sastapt Vadimu Šendo, kam palīdzēja Rihards Jefimenoks un
Aleksandrs Razumovskis (attēlā). Viņi daudzdzīvokļu mājā „Torņi” nomainīja 2
pagraba logus un pagraba ārdurvis.
Kopumā Felicianovas ciematā plānots nomainīt 14 logus pašvaldībai piederošos
dzīvokļos, tam atvēlēti nedaudz vairāk kā 3 tūkstoši eiro.
Komunālā dienesta vīri vasaras sākumā izbūvēja jaunu koka laipu pār Ilžu, tā
bija ļoti nepieciešama Felicianovas iedzīvotājiem, lai no „līvānietēm” pa taisnāku
ceļu varētu nokļūt ciemata centrā.
Uzņēmumi veic nopietnus darbus
Kā jau esam informējuši – daļu no darbiem, kas prasa lielākus ieguldījumus un
labus tehniskos resursus, pašvaldība ir uzticējusi uzņēmumiem.
Piemēram, pašvaldības ceļu greiderēšanu veic SIA „Agroķīmija”, jo pašvaldības
rīcībā esošais greideris salūza un tika nolemts nepirkt vietā citu lietotu, bet pirkt
greiderēšanas pakalpojumu. Pēc šī gada rezultātiem tiks vērtēts – ko darīt tālāk.
Savukārt divu māju jumtu remontu maijā veica SIA „HB Service” no Siguldas,
izmaksas: māja „Būrīši” Blontos – 15 570 eiro, „Atspulgas” Felicianovā – 10 735
eiro (finansēšanā piedalās arī šo māju iedzīvotāji).

Vides sakārtošana
Komunālais dienests veicis dažādus ar vides sakārtošanu saistītus
darbus. Ir organizēta veco koku zāģēšana Pušmucovas kapsētā un
vairākās Zvirgzdenes pagasta kapsētās.
Ja vien bija kāda iespēja (no nopietniem darbiem brīvāks laiks),
kopš maija komunālā dienesta vīri veda zemi un iekārtoja stāvlaukumu pie Ciblas kapsētas. (attēlā)
Līdz kapusvētkiem izdevās paveikt daudz. Bet darbs te vēl turpināsies.
Ir iztīrīts vecais Zvirgzdenes parka dīķis.
Ir sakārtots laukums Pušmucovas centrā, pretī baznīcai.
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Komunālā dienesta darbi vasarā
Grants ceļu remonts
Tradicionāli ik vasaru tiek kārtoti grants ceļi. Aizvadītā ziema tiem bija ārkārtīgi
nelabvēlīga. Arī šīs vasaras lietavas kavē darbus. Piemēram, greiderēšanu. Tāpēc
katru darba stundu komunālās saimniecības un autoceļa dienesta vīri cenšas plānot
iespējami racionāli.
Jau informējām,
ka
remontējamo
pašvaldības
grants ceļu
saraksts tika
izstrādāts,
pamatojoties
uz martā un
aprīlī veiktās
apsekošanas
rezultātiem,
un šis saraksts
tika
apstiprināts
domes deputātu sēdē.
Jūlija vidū
darbinieki
Jānis Karaševskis, Aldis Gucāns, Aivars Pirags un Ivans Dubina, veica ceļa posma
līdz Ķīšukalnam seguma remontu (Z 11 Ustja - Šalupinki - Kaļvu kapi). Ar trim
traktoriem un kravas auto uz ceļa tika bērts un līdzināts grants - šķembu maisījums
(attēlā). Kopumā uz šī ceļa izlīdzināti 64 m 3 maisījuma.
Līdz tam brigāde strādāja Pušmucovas, Līdumnieku un Blontu pagastos, kopumā
sakārtoti vairāk kā 10 ceļu posmi.
Vēl šovasar jāsakārto vairāki ceļu posmi Zvirgzdenes un Ciblas pagastā.
M. Romanovska informē: – Ja esošais
iepirktais materiāls tiks izvests tuvākajā
laikā, tad tiks rīkots vēl viens iepirkums
un iegādātas papildus grants maisījums,
lai varētu remontēt citus ceļu posmus.
Bet jāņem vērā ļoti nepateicīgie šīs vasaras laika apstākļi. Uz ceļiem nevar
vest slapju maisījumu, jo tas nodarīs
lielāku postu nekā labumu.
Arī ceļu greiderēšanai piemērots ir
nedaudz mitrs ceļš nevis slapjš, kāds tas
ir pēc lielajām lietavām, līdz ar to SIA
"Agroķīmija" nedēļas laikā nespēja pat
pabeigt viena pagasta ceļu greiderēšanu,
darbus pārtrauca lietavas. Taču SIA
"Agroķīmija" darbinieki ir gatavi strādāt
arī brīvdienas, kad laiks būs labvēlīgs.
Ir noslēgts līgums ar SIA "Akmene"
par caurtekas nomaiņu uz ceļa C - 6, kur
pērn tika nomainīta viena caurteka un
šogad tiek mainīta otra lielā caurteka (1
m diametrs). Tik lielu caurteku nomainīt
ar saviem resursiem pašvaldība nevar,
tāpēc tiek meklēts uzņēmējs, kas šo darbu spēj uzņemsies. Kopējā līguma sum-

ma ir nedaudz virs 3000 eiro, no kuriem
gandrīz pusi veido pašas caurtekas izmaksas.
Tāpat no ceļa budžeta tiek veikta arī
ceļu apgaismojuma izveide. Šobrīd ir
sagatavota tāme un drīz tiks uzsākti darbi Ciblas ciema ielu apgaismojuma izveidei. Par to informēsim kādā no nākamajiem CNZ numuriem.
Liela naudas daļa no budžeta šogad
tika atvēlēta ceļa projektēšanas darbiem.
Patlaban tiek projektēta 3 ceļu posmu
pārbūve no grants uz melno segumu
(asfalta), ko paredzēts īstenot Latgales
programmā. Savukārt LAD programmā
paredzēta 6 grants ceļu posmu uzlabošana.
Projektēšanas darbus abos iepirkumos
vinnēja apvienība SIA "Myzone un Regnars Māsēns”. Firma aktīvi strādā, ir
veikta ceļu topogrāfiskā uzmērīšana,
notiek projektu izstrāde.
Skiču projekts tiks saskaņots ar blakus
zemju īpašniekiem.
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3. lappuse

Ciblā labi strādā
vietējie vidusskolnieki
Jau informējām, ka arī šovasar
Ciblas novada pašvaldība dotē skolēnu darbu vasarā, organizējot un finansējot nodarbinātības pasākumus
skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Pavasarī pašvaldība izsludināja pieteikšanos skolēnu darbam vasarā gan pie
uzņēmējiem, gan pašvaldībā sadarbībā ar
NVA. Jūlijā tiek nodarbināti 5 jaunieši.
Ļoti apmierināti ar skolēnu darbu ir
Ciblas pagasta ļaudis. Jūlijā Ciblā strādā
Kristiāns Punculs un Renārs Romanovs.
Abi mācās Ciblas vidusskolā. Kristiāns
būs 11. klasē, Renārs – jau 12. klasē.
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs ir
uzticējis puišiem dažādus Ciblas ciemata
un Felicianovas ciemata sakopšanas darbus. Viņi pļauj zāli. Divatā vien pirms
kapusvētkiem ir sakopuši Ciblas kapsētas teritoriju. Viņi izkopa ar tūrisma taku.
Puiši ir priecīgi par iespēju strādāt.
Esot labi, ka iekritis tieši jūlijs, augustā
tik priecīgi nebūtu. Arī vairāki viņu skolasbiedri izmantojuši iespēju pieteikties
darbā.
Vienā balsī gan pagasta pārvaldes
vadītājs Miervaldis Trukšāns, gan feldšere Zoja Policāne, gan TN vadītāja Sandra
Beļavska slavē Kristiānu un Renāru: –
Tik čakli un apzinīgi jaunieši! Prieks par
to, kā viņi strādā!
Augustā pašvaldības iestādēs tiks
nodarbināti 3 jaunieši.
Par darbu skolēniem tiek maksāta
minimālā alga 370 eiro mēnesī, no tiem
pusi maksā valsts ar NVA starpniecību,
otru pusi atalgojuma un darba devēja
sociālās apdrošināšanas iemaksas par
katru nodarbināto skolēnu maksā pašvaldība.

Aktuālākais par
Ciblas vidusskolu —
www.draugiem.lv
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Trešo reizi noticis „Stiprūs skriejīņs”!
23. jūlijā Cibla, peintbola laukumā,
notika tradicionālais „Stiprūs skriejīņs”. To organizēja Aldis Tihovskis,
IK „Lanas777”.
Viņš informē, ka kopumā skrējienā
piedalījās 34 dalībnieki. Iegūtās vietas:
Sieviešu starts
vieta – Maruta Guitāne (skrien jau trešo reizi, izcīnītas
divas 1. un viena 2. vieta);
2. vieta – Viktorija Leščinska (skrien pirmo reizi, 15 gadi);
3. vieta – Ilze Matvejeva (skrien pirmo reizi).
Vīriešu starts:
1. vieta – Egīls Jegorovs (skrien otro reizi – 5. un 1. vietas);
2. vieta – Artis Logins (skrien otro reizi – divas 2. vietas);
3. vieta – Jānis Circens (skrien pirmo reizi).
Bērni skrien pirmo gadu:
1. vieta – Markuss Seimuškins (9 gadi);
2.vieta – Magdalēna Eglinska (8 gadi);
3.vieta – Lukass Timms (7 gadi).
Komandu starts:
1. vieta – Jurijs Skorodihins, Monta Priedola, Kaspars Valenieks;
2. vieta – Sandis Kukulis, Veronika Nasaļska - Kukule, Jānis
Kukulis (14 gadi);
3. vieta – Pēteris Kozaks (skrēja individuāli un komandas
startos), Beatrisa Eglinska (12 gadi), Loreta Timma (15 gadi).
A. Tihovskis izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja organizēt sacensības: – Liels paldies par atbalstu Ciblas novada
domei, Ciblas pagasta pārvaldei, grāmatnīcai SIA"Sākums A", biedrībai "Strauts", SIA "Markos", SIA "ToGo serviss"
ZS "Krēsliņi", ZS "Ezerlīči", ZS "Granti", deju kopai
"Everss", "Atpūta Ludzā". Personīgi lielU paldies par atbalstu
saku Inesei Birskai, Miervaldim Trukšānam, Frīdim Bokišam,
Vasīlijam Zvaričam, Ivaram Novožilovam, Tālivaldim Kalvānam, Dainim Romancānam, Solvitai Boldānei, Agrim Trukšānam un Ciblas novada jauniešiem, kuri brīvprātīgi palīdzēja
taisīt "Styprūs skriejīņs" trasi, – Edijam Kušnerim, Žanim
Tihovskim, Renāram Romanovam, Agnim Kalvānam, Viktorijai Leščinskai, Andrim Leščinskim.

„Stiprūs skriejīņa” trases garums ir aptuveni 5 kilometri.
Trasē ir 35 šķēršļi (gan dabīgi, gan mākslīgi veidoti). Trasi
iespējams paveikt nepilnas stundas laikā. Pirmo reizi arī bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem bija iespēja piedalīties
skrējienā. Bērnu trases garums bija ap 250 metri, 7 šķēršļi.
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4. lappuse

Jaunie elektrības sadales tarifi –
noderīgi padomi
AS “Sadales tīkls” sniedz noderīgus
padomus iedzīvotājiem, lai sagatavotos
jaunajiem elektrības sadales tarifiem,
kas stāsies spēkā 1. augustā.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra sākumā.
Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības
kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem
līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies
no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām
kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz
pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša
maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina
pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota
tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu
par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais
1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros
elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi,
un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes maksai visām
mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet
kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” ir jānodrošina pieslēgums,
nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav “nulles” pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā maksa par elektrības piegādi faktiski
kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu.
Lai klienti ātri un ērti varētu noskaidrot elektrības rēķina
izmaiņas, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi
informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Kalkulatoram ir
pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai vienkārši nonāktu pie
salīdzinošā rezultāta. Kalkulators ir izvietots mājaslapā
www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par
tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams slodzes aprēķina
kalkulators, ar kura palīdzību jebkurš klients var novērtēt, kādi
pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami konkrētajam
mājoklim. Līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators
kļūst aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā
veidā un pietiekami ātri ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav
pavisam cita, salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem. AS
“Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot abus kalkulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. augustam nav vērts
sakārtot savu saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas
pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma
jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām.

Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.sadalestikls.lv
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Atcelts termiņš suņu apzīmēšana ar mikroshēmām
Lai paplašinātu personu loku,
kurām atļauta suņu apzīmēšana
(mikročipa zemādas ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks veikti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, nosakot,
ka PVD inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi,
varēs nodarboties ar suņu apzīmēšanu un
reģistrāciju datu centra datubāzē.

Informē Zemkopības ministrija
Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu
īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir
ierobežotas, valdība 28. jūnijā pieņēma
grozījumus noteikumos par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu un
reģistrācijai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no šī
gada 1. jūlija uz 2017. gada 1. janvāri.

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā
šogad mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zemkopības ministrija un
Pārtikas un veterinārais dienests atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un
turētājiem – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku
infekcijas slimību, ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi.
Tie jāievēro gan tradicionālo mājas cūku, gan meža cūku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas
dzīvnieku (/Mangalica/, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un “minizoo” turētājiem, kā arī
visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai istabas dzīvniekus.

Mainās biškopības gada sākums un atskaišu termiņi
Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos
aktos Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus noteikumos par
valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko piektdien,
15.jūlijā, akceptēja valdība.
Noteikumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES
atbalstu biškopībai par Latvijas biškopības programmā noteiktiem pasākumiem.
Noteikumi arī precizē termiņus un procedūras informācijas apmaiņai starp
Lauku atbalsta dienestu (LAD), atbalsta

pretendentu un ZM.
Pamatojoties uz to, ka ir stājušies spēkā jaunie ES normatīvie akti, noteikumi
biškopības gada sākumu atbīda par vienu mēnesi agrāk, un tas turpmāk ilgs no
1.augusta līdz 31.jūlijam (līdz šim bija
no 1.septembra līdz 31.augustam).
Saistībā ar biškopības gada maiņu noteikumu projektā ir mainīts arī pārskata
iesūtīšanas termiņš LAD. Turpmāk atbalsta pretendentam pārskats par iepriekšējo gadu būs jāiesūta līdz 5.martam,
nevis līdz 5.aprīlim.

Valsts darba inspekcija aicina izvērtēt riskus
Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to
darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai
arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem
strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi
2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši šīs nozares uzņēmumos, tāpēc Valsts darba inspekcija (VDI) aicina - pirms darbu uzsākšanas ikvienam rūpīgi izvērtēt, vai
izvēlētā darba apstākļi ir droši, kā arī, vai darba tiesiskās attiecības ir sakārtotas.
2015. gadā gandrīz katrā otrajā VDI apsekotajā lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumā tika atklāta kāda nereģistrēti nodarbināta persona. Turklāt tā ir
viena no riska nozarēm: pērn notika 6 letāli nelaimes gadījumi! Arī arodslimību
risks šajā nozarē ir salīdzinoši augsts, tāpēc darba devēja atbildība sakārtotas darba
aizsardzības sistēmas izveidē ir īpaši būtiska. Lauksaimniecībā / mežsaimniecībā
vidēji gadā normālo darba laiku strādā vien 25% nodarbināto, pārējie strādā nepilnu
darba laiku vai kā papildu darbu. Līdz ar to darba devējam ir lielāka slodze, veicot
darbinieku apmācības, instruktāžas, obligātās veselības pārbaudes u.c. pasākumus.
Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvu rīku OiRA
(Online Interactive Risk Assessment). Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti seši rīki,
tostarp lauksaimniecības uzņēmumiem.
Plašāka informācija — VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā OiRA.
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5. lappuse

Par savvaļas medījamo
dzīvnieku postījumiem
Zemkopības ministrijā arvien biežāk
tiek saņemta informācija par savvaļas
medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Atgādinām, ka Medību likumā tika veiktas
izmaiņas, lai samazinātu šo postījumu
apmēru.
Medību likumā noteikts, ka par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā
esošajā zemē ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja medību
tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam. Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību
nodošanas līgumā. Attiecīgi pienākumi,
atbildība un zaudējumu atlīdzināšana
par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem tiek realizēta civiltiesiskā kārtā
saskaņā ar Medību likumu un medību
tiesību nodošanas līgumu.
Medību likums nosaka pienākumu
īstenot medību tiesības, respektējot gan
dabas aizsardzības, gan saimnieciskās
intereses, kā arī paredz iespēju savvaļas
medījamo dzīvnieku postījumu gadījumos iesaistīties pašvaldībām, veidojot
medību koordinācijas komisijas un noteiktā kārtībā lemjot par pasākumiem
postījumu samazināšanai gan medību
iecirkņos, gan teritorijās, kurās medības
aizliegtas.
Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija.
Ja ir nodarīti postījumi, zaudējumus
atlīdzina saskaņā ar Medību likumu,
noteikumiem par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām un medību tiesību nodošanas līgumu (medību
līgums).
Medību koordinācijas komisija medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus
izvērtē, ievērojot zemes īpašnieka,
nomnieka vai ganāmpulka īpašnieka
iesniegumu par medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem. Tāpēc, ja ir
radušies savvaļas medījamo dzīvnieku
postījumi, aicinām vērsties ar rakstisku
iesniegumu sava novada medību koordinācijas komisijā.
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6. lappuse

Dārzs, kas iepriecina pašus un dara krāšņāku ciematu

Zinaīda Donska Felicianovas ciematā, pie daudzdzīvokļu mājām ir izveidojusi skaistu dārzu, kurā visu
gadu zied puķes.
Zina ir pajauna sieviete, bet viņas dienas ir no algota darba
brīvas, jo dienests Valsts robežsardzē viņai jau noslēdzies –
Zina ir izdienas pensijā. Visu savu brīvo laiku viņa velta dārza, īpaši ziedu, kopšanai. Te paiet visa diena.
Donsku dārzs ir veidots tā, lai allaž būtu kāds ziedošs laukumiņš. Noziedējušas lilijas, bet sāk ziedēt dālijas un gladiolas. Noziedēs tās – uzplauks mārtiņrozes. Zinas mīļākie ziedi
ir lilijas, tās viņa iecerējusi audzēt vairāk. Idejas, kā dārzu
darīt vēl skaistāku, prātā raisās nepārtraukti.
Pašreiz Zina pievērsusies dažādiem dekoratīviem elementiem, ko var izveidot no plastmasas, gumijas izstrādājumiem.
Tā nesen dārzā parādījies „gulbju” pāris. Lielākais skaistums,
protams, ir ziedi.
Dārza malā Zinas vīrs Einārs ir uzbūvējis nelielu nojumi,

No ziediem un dažādiem materiāliem Zina veido interesantas kompozīcijas. Lūk – Monika, Matilde un Milda
dzer kafiju. Arī ūdens tvertnei dots vārds – ūdensvīrs
Joriks, tam ir iezīmēti sejas vaibsti.

kurā var piesēst, lai atpūstos un baudītu
tēju. Einārs aizrāvies ar vīnogām. Laba
raža gaidāma no agrāk iekoptajām, bet ir
iestādītas arī jaunas, tās pakāpeniski izaugs
ap dārza nojumi. Pretī nojumei Donski
ierīkojuši nelielu kūpinātavu – tam noderējusi veca gāzes plīts. Virspusē ierīkots
mangals, uz kura var cept šašlikus. Vecā
plīts tiek apmūrēta ar akmeņiem.
Zinaīdai ir viegla roka. Kopš agra pavasara
viņa nodarbojas ar stādu audzēšanu. Savulaik iegādāta laba polikarbonāta siltumnīca. Tā ir ļoti piemērota arī stādu audzēšanai. Zina neaudzē tos uz palodzēm kastītēs,
bet uzreiz sēj siltumnīcā, kas spēj turēt
nepieciešamo siltumu pat pie mīnus grādiem. Bet ir daži paņēmieni, kā šo siltumu
saglabāt. Piemēram, siltumnīcā tiek izvietotas ar ūdeni pildītas tumšās plastmasas
pudeles – pa dienu tajās ūdens sasilst, pa
nakti ūdens siltumu atdot telpai.

Zinaīda smaida pie
vārdiem: – Man ir liels
prieks, kad kaimiņi un
draugi, kas ņēmuši no
manis stādus, lepojas ar
ražu un saka – tavi tomāti aug lieliski!
Darbs dārzā Zinai ir kā
atpūta. Viņa nav mācījusies par dārznieci vai
agronomi, tā ir sirdslieta.
Arī ja būtu iespēja pagriezt laiku atpakaļ un
būtu atkal jāizvēlas profesija, Zinaīda neizvēlētos neko, kas saistīts ar
augiem. Viņai ļoti paticis dienests robežsardzē, arī tagad viņa izvēlētos militāro karjeru, jo patīkot kārtība un reglaments.
Viens no Zinas vaļaspriekiem ir arī ārstniecības augu vākšana. Dienot Krivandas nodaļā, viņa no patruļām vienmēr nesusi zālītes, ko žāvējusi tējai. – Tas man no bērnu dienām, mācījos no mammas un vecmammas. Manas dzimtās mājas bija
starp Strūžāniem un Rogovku. Māmuļa man daudzas dzīves
gudrības iemācīja, arī attieksmi pret vidi – viņa teica: – Ja
muti nenomazgāsi neviens varbūt i nemanīs, ja pagalmu neizslaucīsi, visa pasaule zinās. Un skaistais bija visur – tā kartupeļu vagu galā ziedēja samtenes..
***
Paldies Zinaīdai par gardo piparmētru tēju, ko baudījām
Felicianovā. Klāt likām piparmētru sīrupu.
Zinaīda neslēpa šī garduma recepti:
Jāsasmalcina 250 grami svaigu piparmētru, jāaplej ar 1 litru
ūdens, jāpievieno sasmalcināts citrons (ar visu miziņu), jāuzvāra un nedaudz jāpavāra. Vienu diennakti šis šķidrums jānotur, tad jānokāš, izspiežot visu šķidrumu. Tam jāpievieno
1 kg cukura un jāvāra, līdz masa paliek biezāka, maina krāsu.
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Mazos ciematos ir tāpat kā lielpilsētās – kamēr vieni nopūlas, lai varētu dzīvot skaistā un sakārtotā vietā, tikmēr citi izmanto katru nomaļāku vietu dažādām cūcībām.
Felicianovā, skaistās Ilžas kraujā
aiz daudzdzīvokļu māju šķūnīšiem
izveidota izgāztuve.
Kļuvām slaveni pa visu Latviju –
kāds internetā nokaunināja ar zīmi
„Vides SOS!”.
Ciblas pagasta pārvaldē par šo
mēslu bedri līdz šim informācijas
nebija. Kad šī ziņa izskanēja tik
publiski, pagaidu sabiedriskajos
darbos iesaistītie bezdarbnieki tika
norīkoti uzkopt krauju. Vienu dienu
nostrādājuši un daļu izmēzuši. Nebija viegli, jo krauja ir ļoti stāva,

7. lappuse

cilvēki strādādami noplēsa savus
apavus.
Protams,
uzlikta
zīme
„Atkritumus izmest aizliegts!”. Un
ja nekārtības turpināsies, būsim
spiesti uzstādīt videonovērošanas
kameras, lai sodītu vainīgās personas.
Aicinām iedzīvotājus būs atsaucīgiem un vērīgiem, un ziņot par vides
piesārņojuma gadījumiem.
Mums pašiem un mūsu bērniem
jādzīvo šeit – šodien un nākotnē.
Tādēļ saudzēsim apkārtējo vidi savā
novadā un neļausim nevienam to
piemēslot!
Ciblas
novada
pašvaldības
izpilddirektore Ināra Sprudzāne

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pasūtīts pētījums
Pasažieru plūsmu izvērtējums un priekšlikumi izmaiņām
SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” apkalpotajos maršrutos
Cien.respondent, lai uzlabotu pasažieru apkalpošanu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados un koriģētu
sabiedriskā transporta kustību atbilstoši pieprasījumam, tiek veikta vietējā sabiedriskā transporta lietotāju aptauja.
Ir aicināti atbildēt novadu iedzīvotāji un viesi, kuri regulāri izmanto sabiedrisko transportu vai ir ieinteresēti to
izmantot. Jūsu priekšlikumi tiks izmantoti jaunā maršrutu tīkla izveidei.
1. Cik bieži un kādam nolūkam Jūs izmantojat sabiedrisko
transportu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novados?
(lūdzu norādiet maršrutus, kuros braucat: no pieturas līdz pieturai):
A) Katru dienu
Uz darbu __________________________________________________
Uz mācību iestādi ___________________________________________
Citur ______________________________________________________
B) Vairākas reizes nedēļā
Uz darbu __________________________________________________
Uz mācību iestādi ___________________________________________
Uz veselības aprūpes iestādi____________________________________
Uz valsts vai pašvaldības iestādi ________________________________
Citur ______________________________________________________
Dažas reizes mēnesī
Uz veselības aprūpes iestādi ___________________________________
Uz valsts vai pašvaldības iestādi ________________________________
Citur ______________________________________________________
Reizi mēnesī vai retāk
Uz veselības aprūpes iestādi ___________________________________
Uz valsts vai pašvaldības iestādi ________________________________
Citur ______________________________________________________

2. Vai Jūs kopumā apmierina esošie reisi
(to maršruts, pieturas, kustības laiki?)
JĀ

NĒ

3. Kādas izmaiņas nepieciešamas maršrutos
vai atsevišķos reisos (kustības laiks, pieturas
utt.), lai uzlabotu Jūsu nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu (lūgums ier akstīt tikai
tādus priekšlikumus, kuri reāli tiktu izmantoti)?

4. Lūdzu norādīt, kuri reisi vai atsevišķas to
daļas, ievērojot Jūsu novērojumus, nav lietderīgas? (Piemēr am, ar nelielu inter vālu kur sē
vairāki autobusi, autobuss “met līkumu”, iebraucot vietā ar nenozīmīgu pasažieru skaitu, reisā ir
ļoti maz braucēju u.tml.)

Priekšlikumus varat nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: info@atd.lv
Pateicamies par atsaucību!
Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam nodot autobusu vadītājiem vai pagasta pārvaldes darbiniekiem.
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30. jūlijā Ciblas peintbola laukuma
teritorijā — atklātās sacensības
PLUDMALES VOLEJBOLĀ.
Komandā četri spēlētāji (3+1, komandā jābūt
vismaz vienai sievietei).

Pieteikties: aldons777@inbox.lv,
draugiem.lv, mob. tālr. 26162066.

Skatītājiem un līdzjutējiem būs dažādi konkursi. Ieejas maksa 1.00 EUR.
Apbalvotas tiks trīs labākās komandas.
Balvas - arī līdzjutēju konkursu uzvarētājiem.
Organizē CNJC “Impulss”, biedrība “Strauts”,
IK “Lanas 777”.

2016. gada 27. jūlijs

8. lappuse

Pensionārus aicina ekskursijā!
Jūnijā Ciblas novada pensionāri ar diviem autobusiem devās ekskursijā uz Aglonas novadu. To
organizēja novada Sociālais dienests.
Augusta sākumā būs vēl viena ekskursija tiem,
kuri nav braukuši jūnijā. Maršruts – apmēram tāds
pats.
Piesakieties braucienam pie saviem sociālajiem
darbiniekiem vai pagastu pārvaldēs!
Tālruņi: 26513891 (Inta Senkāne), 28786334
(Inta Vonoga), 26552655 (Valentīna Trukšāne),
28332606 (Antoņina Hindogina).

„Gorūzā” – par jaunību
Svētdien, 17. jūlijā, Ludzas novadpētniecības muzeja
etnogrāfiskajā nodaļā notika tradicionālie starpnovadu
folkloras svētki “Gorūza”, uz ko pulcējās 13 folklor as
kopas, etnogrāfiskie ansambļi un kapelas no bijušā Ludzas
rajona novadiem. Tikšanās tautasdziesmas cienītājiem Ludzā
bija priecīgs un sengaidīts notikums. Varēja sevi parādīt,
citus paklausīties, iet kopīgās rotaļdejās un vienoties kopīgā
dziesmā.
Ciblas novadu festivālā pārstāvēja trīs kolektīvi: Blontu
“Madara”, Pušmucovas “Olūts” un Zvirgzdenes “Saime”
ar prieku iekļāvās festivāla jautrajā nosakaņā. Pēc koncerta
dančos muzicēja Zvirgzdenes lauku kapela.
„Gorūzas” tēma šogad bija „Jauneibas luste”. Un kas tad
jaunībā ir svarīgākais – protams, otras puses meklējumi,
precības un jaunas dzīves sākums. Ap to tad vijās viss stāsts:
kā sendienās dancots ballēs un kādi joki izspēlēti, kā braukts
precībās un kā sievasmāte sagaidījusi, kā tikumi pārbaudīti un
kā kolhoza puiši meitas āzējuši. Daudzas folkloras kopas ne
vien dziedāja un muzicēja, bet savos priekšnesumos ievija arī
pa kādam stāstījumam, ka balstīts reālā dzīvē.

“Madara” starp dziesmām pieminēja senu notikumu.

“Olūts” rotaļās iesaistīja arī skatītājus.

“Saime” spēlēja gan koncertā, gan dančos pēc tā.

“Gorūzu” pirms daudziem gadiem iedibināja Ludzas rajona
kultūras dzīves organizētājs Pēteris Andrejs Baiža. Domājams, viņam bija prieks no mākoņa maliņas nolūkoties sava
darba augļos. Šī gada “Gorūzu” rīkoja Ludzas novada pašvaldība. Nākamgad “Gorūza” notiks Zvirgzdenē.
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