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XV Tautas muzikantu
saiets
29. septembrī
Pušmucovas TN
17:00 – KONCERTS
(piedalās muzikanti un
muzikantu grupas no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas).
19:00 – VEČERINKA.
Skatītāji līdzi var ņemt
„groziņu”. Galdiņš jāpiesaka, zvanot Intai Domarkai
(tālr. nr. 26199502).
Pasākumu organizē
Pušmucovas TN un Tautas
muzikantu biedrība.
Pasākumu finansiāli atbalsta
Ciblas novada pašvaldība,
Valsts Kultūrkapitāla fonds un
Tautas muzikantu biedrība.
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Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē mācību gads
sākas ar jaukām aktivitātēm
Klāt septembris. Sākas jauns izglītojamais posms, kad visi atrodas prieka un sajūsmas apskāvienos. Arī Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) jaunais mācību
gads iesākās ar dažādām interesantām aktivitātēm.
3. septembrī sanāca kupls izglītojamo pulciņš – 31 bērns. Prieks par bērniem un
īpašs paldies vecākiem, ka uzticēja mums savus lolojumus. Ceru, ka mūsu pulciņš
paplašināsies, gaidām ikvienu pirmsskolas vecuma bērnu. Katrā PII grupā pirmsskolas skolotājas bija pārdomājušas dažādas aktivitātes kopā ar bērniem.
Nemanot atnāca arī
Tēvu diena. Šie svētki
Ciblas PII notika pirmo reizi. Liels paldies
atsaucīgajiem tēviem
Pēterim Duncānam,
Aleksejam Ivanovam,
Mārim Cunskim, kuri
uzdrošinājās kopā ar
savu bērnu svinēt
svētkus „dārziņā”. Par
lielu izdomu un atraktivitāti jāsaka paldies
jaunākās grupas
pirmsskolas skolotājām Veltai Seimuškinai un Marijai Onukrānei, kā arī mūzikas skolotājai Intai Augustovai.
Ceram uz tālāku veiksmīgu sadarbību nākamajos pasākumos. Pašlaik gatavojamies rudens svētkiem „Rudens balle augļu un dārzeņu kompozīciju.”
Par godu Latvijas simtgadei Ciblas PII teritorijā no rudens ziediem izveidots
Latvijas siluets. Paldies bērniem un viņu vecākiem par sagādātajiem rudens ziediem.
Valsts jubilejas gadā arī Ciblas PII veido vēl ko īpašu – fotoizstādi „100 skaistākie mirkļi Latvijai”. Vecāki tiek aicināti šai izstādei iesniegt fotogrāfijas, kur bērni
redzami Latvijas, arī mūsu novada skaistākajās vietās.
Ciblas PII kolektīva vārdā – vadītāja Anita Grahoļska

Paziņojums par Ciblas novada
Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu
Ciblas novada pašvaldība 30.082018.ir pieņēmusi lēmumu par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu (sēdes protokola Nr. 9, paragrāfs Nr. 4).
Attīstības programmas izstrādātājs ir Ciblas novada pašvaldība.
Atbildīgā amatpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, marite.romanovska@ciblasnovads.lv.
Ciblas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam pieejama drukātā veidā:
Ciblas novada pašvaldības ēkā, „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706; kā arī Ciblas novada pašvaldības mājas lapā: www.ciblasnovads.lv.
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Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta Satversmē, Saeimas
vēlēšanu likumā, kā arī vairākos citos tiesību aktos. Saeimas
vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija, 119 republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Pirms vēlēšanām jāpārliecinās par
dokumentu derīgumu
Balsošanas dokumenti 13. Saeimas vēlēšanās ir:
1) derīga Latvijas pilsoņa pase,
2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar
vēlētāja apliecību.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju
saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu iespēja nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par dalību vēlēšanās.
Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas.
Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtībā –
divu darba dienu laikā (neskaitot dokumentu iesniegšanas
dienu).
Valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā
ir EUR 28,46, par izsniegšanu divu darbdienu laikā – EUR
56,91. Tālrunis uzziņām – 67219244.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem no septembra līdz vēlēšanu dienai pases derīguma termiņš beigsies 2336 Latvijas pilsoņiem.
Lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, PMLP
aicina izmantot iepriekšējā pieraksta iespējas un vienoties
par konkrētu apmeklējuma laiku. To var izdarīt, zvanot vai
rakstot e-pastu, uz kādu no PMLP nodaļām, kā arī izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”, kas pieejams portālā www.latvija.lv.
Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem,
kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa
personas apliecība.
Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas vēlēšanās varēs
saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
kur izsniegta personas apliecība.
Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi
rakstiski informējot PMLP līdz 2018. gada 24. septembrim.
Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas.
Informē Centrālā vēlēšanu komisija

Ciblas novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS
Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, šī gada 1. oktobrī
darbu uzsāks vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa
numurs
631

Iecirkņa atrašanās
vieta
Novada pašvaldības
administratīvā ēka

634

Līdumnieku pagasta
pārvalde

649

Pušmucovas
Tautas nams

633

Ciblas pagasta
pārvalde

652

Zvirgzdenes pagasta
pārvalde

Iecirkņa
adrese
c. Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas
novads
c. Līdumnieki,
Līdumnieku pagasts,
Ciblas novads
c. Pušmucova,
Pušmucovas pagasts,
Ciblas novads
c. Cibla,
Ciblas pagasts,
Ciblas novads
c. Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pirms vēlēšanu dienas Latvijā:
Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst.17.00 līdz 20.00.
Otrdien, 2. oktobrī: no plkst. 8.00 līdz 11.00.
Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 līdz 20.00.
Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var iepazīties
ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja
atrašanās vietā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13. Saeimas vēlēšanu
dienā, 6. oktobrī: no plkst.7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs atvērti no plkst.7.00 līdz 20.00
pēc vietējā laika.
Tālrunis uzziņām – 26493818.
Informē Zinaīda PAVLOVA,
Ciblas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Rīgā notiks LTF veltīta konference.
Piedalies arī tu!
8. oktobrī Dailes teātrī notiks
Latvijas Tautas frontei veltīta
starptautiska konference (pl. 11.00)
un koncerts (pl. 16.00).
Dalība bezmaksas. Aicināti visi interesenti, īpaši bijušie
tautfrontieši. Reģistrēties var līdz 24. septembrim pa e-pastu
ltf@lnvm.lv, vai zvanot uz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļu pa tālruni 67224503.
Ciblas novada pašvaldība nodrošinās transportu uz Rīgu un
atpakaļ iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties šajā LTF jubilejai veltītajā konferencē. Lūdzam līdz 20. septembra plkst.
16:00 sazināties ar pašvaldības kanceleju un pieteikties braucienam (tālrunis 65700894, e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads).
1988. gada 7. - 8. oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas Tautas
fronte (LTF). Konferenci “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” rīko 4. maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.

Nr. 14 (142)

3. lappuse

Pāvesta vizītes diena – brīvdiena
Šī gada 24. septembris –
Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena – noteikta par svētku
dienu.
Par to vēl 21. jūnijā lēma
Saeima, atbalstot grozījumus
likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”. Pastorālā vizīte būs nozīmīgs notikums kristīgās ticības piekritēju vidū visā Latvijā. 2016. gadā Latvijā bija gandrīz 340
tūkstoši katoļticīgo, un pastorālā vizīte piesaistīs arī citu
konfesiju piederīgo interesi, uzsver likuma grozījumu autori.
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju apmeklēt ar vizīti
saistītos pasākumus, 24. septembris ir noteikts par brīvdienu.
Pastorālās vizītes ietvaros paredzēts ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā, kā arī Svētā Mise celebrēšana
Aglonas bazilikā. Braucienus uz Aglonu organizē katoļu
draudzes. Oficiālā pieteikšanās noslēgusies, tiek izdalīti ielūgumi, ar tiem būs iespējams ienākt bazilikas teritorijā.
24. septembrī – brīvdiena arī Ciblas novada
pašvaldībā un tās iestādēs.

Domes sēde pieņemtie lēmumi
Ciblas novada pašvaldības kārtējā
domes sēde notika 30. augustā. Tajā
deputāti skatīja 11 jautājumus.
Tika apstiprināta Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumu pašizmaksa.
Nolemts ar 2019. gada 1. janvāri noteikt maksu par budžeta iestāžu telpu
nomu (tā atbilst pašizmaksai): Ciblas
vsk. zāle – 1,05 €/stundā; Felicianovas
Sporta zāle sporta pasākumiem – 4,67
€/stundā; Blontu TN zāle – 3,39 €/
stundā; Ciblas TN zāle – 4,67 €/stundā;
Pušmucovas TN zāle – 3,52 €/stundā.
Maksā iekļauts PVN.
No 01.01.2019. noteikta 75 eiro mēnesī liela maksa par uzturēšanos veco
ļaužu mājā Laučos, Zvirgzdenes pag..
Uzturēšanās veco ļaužu mājā pakalpojumu pašizmaksa ir 82.29 eiro, tāpēc
tika nolemts daļu, ko nesedz pakalpojuma noteiktie tarifi, segt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Apstiprināta sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa vienam
iedzīvotājam mēnesi Ciblas novada
administratīvajās teritorijās. Blontu pag.
– 2,50 €, Ciblā – 3,85 €, Felicianovā –
1,96 €, Līdumniekos – 2,84 €, Pušmucovā – 1,83 €, Zvirgzdenē – 2,21 €.
Nolemts uzdot Ciblas novada pagastu
pārvalžu vadītājiem līdz 31. decembrim

organizēt patērētāju rakstveida brīdināšanu par sadzīves atkritumu savākšanas
un izvešanas maksu, kas stāsies spēkā
ar 2019. gada 1. janvāri.
Domes sēdē tika nolemts apstiprināt
Ciblas novada Attīstības programmu
2019.-2025.gadam un publicēt to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī publicēt
paziņojumu par apstiprināšanu pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā.
Veiktas izmaiņas zemes tirgus administrēšanas komisijas sastāvā, izslēdzot
no tās Mārīti Romanovsku un iekļaujot
tajā Ināru Sprudzāni. Līdz ar to apstiprināts šāds zemes tirgus administrēšanas
komisijas sastāvs: Komisijas priekšsēdētājs Ēriks Astičs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aldis Tihovskis, Komisijas locekļi: Ilona Cibuļska, Vija Tabūne, Ināra Sprudzāne.
Skatīti 4 ar privātīpašumu (zemes
vienībām) saistīti jautājumi: kādai personai Felicianovā nomā uz 10 gadiem
piešķirta 0,1894 ha liela zemes vienība;
kādam NĪ Blontu pagastā piešķirts nosaukums „Dinaburga” un adrese; adrese
piešķirta arī kādai apbūvētai zemes vienībai Ozupienē; sakarā ar nomnieces
nāvi uz viņas dēla vārda pārreģistrēts
mazdārziņa nomas līgums.

Ciblas novada pašvaldība ir biedrības
„Ludzas rajona partnerība” biedrs.
Biedrība informē, ka rit gatavošanās
BDR Ludzas rajona partnerība projektu
konkursu 5. kārtai. Tā kā Ciblas novada
pašvaldību pārstāvošā Andra Klešnika
ir izteikusi vēlmi turpmāk nepiedalīties
projektu apstiprināšanā, biedrība lūdza
pašvaldību izvirzīt citu pārstāvi
„Ludzas rajona partnerības” padomē un
ieteica darbam apstiprināt Lauku attīstības konsultantu Agri Trukšānu. Viņu
biedrība raksturo kā cilvēku ar atbilstošu izglītību un pieredzi lauku attīstības
jautājumos, LAD administrēto projektu
sagatavošanā un realizācijā un speciālistu, kas pārzina teritorijas lauku ražotājus un pakalpojumu sniedzējus. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Agri
Trukšānu pārstāvēt Ciblas novada pašvaldību biedrībā „Ludzas rajona partnerība”.
Atbilstoši LR likuma „Par pašvaldībām” prasībām vienbalsīgi tika nolemts
Ciblas novada pašvaldības finanšu revīziju veikšanai uzaicināt zvērinātu
revidentu
komercsabiedrību
SIA
“NEXIA AUDIT ADVICE” (reģ.nr.
40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr. 134). Tai
uzticēts sagatavot revīzijas pārskatu un
sniegt atzinumu par 2018. saimnieciskā
gada pārskatu.
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Ciblas novadā ir realizēti LEADER projekti
Ciblas novada pašvaldība, tās teritorijā reģistrētas
biedrības un uzņēmēji izmanto iespēju piedalīties biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinājos LEADER
projektu iesniegumu konkursos pēc Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem.
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" no 19. līdz 27. septembrim organizē sabiedrisko aktivitāšu projektu pieredzes
apmaiņas un uzraudzības seminārus. Ciblā un Līdumniekos
tas notiks 19. septembrī, Pušmucovā, Blontos un Zvirgzdenē
– 25. septembrī.

Līdzfinansēti biedrību realizētie projekti
Ciblas novada pašvaldība, piešķirot līdzfinansējumu 10%
apmērā, atbalstījusi biedrību realizētos LEADER projektus.
2017. gadā Rikšotāju braucēju klubs „Pegazs” īstenoja
projektu „Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas
sacensību dalībai”, tā budžets – 9 531,08 eiro (iepazīšanās
seminārā 25. septembra pēcpusdienā Pušmucovā).

Pašvaldība realizējusi trīs projektus
2017. gadā tika realizēti divi Ciblas novada pašvaldības
izstrādāti un projektu konkursā LAD atbalstīti projekti, kam
bija nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā:
Pušmucovā ierīkots bērnu rotaļu laukums (kopējās izmaksas
– 14 759,58 eiro) un deviņiem novada amatiermākslas kolektīviem darināti skatuves tērpi (kopējās izmaksas – 38
430,58 eiro).
Ar realizētajiem projektiem varēs iepazīties biedrības
“Ludzas rajona partnerība” organizētajos semināros:
25. septembra pēcpusdienā Pušmucovā – rotaļlaukums,
19. un 25. septembrī pagastu Tautas namos – skatuves tērpi.
2018. gada 19. septembrī svinīgi tiks atklāts pārbūvētais
Ciblas vidusskolas stadions. Šogad LAD apstiprināja Ciblas
novada pašvaldības projektu „Ciblas vidusskolas stadiona
pārbūve”. Tas ir apjomīgākais no pašvaldības realizētajiem
projektiem, kam piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Stadiona pārbūves
kopējā summa ir 201 447,50 eiro, ELFLA līdzfinansējums –
45 000 eiro. Līdz ar to lielākā daļa finansējuma nāks no pašvaldības budžeta.
Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbi uzsākti 7. jūnijā. Uzņēmums „Austrumu būvnieks Plus” atjaunoja stadiona
segumu, pārbūvēja skrejceliņus, ierīkoja tāllēkšanas bedri un
lodes grūšanas sektoru, ierīkoja stadiona drenāžu un ūdens
laistīšanas sistēmu.
Ar realizēto projektu varēs iepazīties biedrības „Ludzas
rajona partnerība” rīkotajā seminārā 19. septembrī plkst.
10.00 Ciblas vidusskolā.

Savukārt biedrība „Ilžeņa” (Attēlā) realizēja projektu
„Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Ilžeņa” dalībniekiem” ar kopējām izmaksām –
13 943,10 eiro (iepazīšanās seminārā 19. septembrī plkst.
10.00 Ciblas vidusskolā).
Šogad biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”
realizēja apjomīgu projektu „Amatnieku, mājražotāju un
pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu
nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”. Kopēja
projekta summa – 49 991,81 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 4828,40 eiro, pašas biedrības finansējums – 1707,77
eiro. Ar realizēto projektu varēs iepazīties seminārā 19. septembrī plkst. 14.00 Līdumniekos.
Ciblas novada pašvaldība aicina interesentus piedalītos
biedrības „Ludzas rajona partnerība” organizētajos
pasākumos, lai gūtu pieredzi un informāciju, kas būs
noderīga, izstrādājot projektus nākamajā projektu
iesniegumu konkursā.
Lai 19. - 27. septembrī piedalītos
pieredzes apmaiņas semināros
Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā, jāpiesakās biedrībā
“Ludzas rajona partnerība”.

28. septembrī Ciblas vidusskolas stadionā tika klāts porainā
asfaltbetona segums uz gandrīz 200 metrus garā skrejceļa.
Latgales reģionālā TV filmēja sižetu, ko var noskatīties arī
pašvaldības mājaslapā.
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No 1. septembra sāk mainīt Traktortehnikas vadītāja apliecības
Valdība 28. augustā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un
atjaunošanas, kā arī traktortehnikas
vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtību. Noteikumi sagatavoti, atsaucoties
lauksaimnieku un mežsaimnieku ierosinājumam vienkāršot traktortehnikas
vadītāja apliecības iegūšanu, tādējādi
arī samazinot vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas.
Jaunie noteikumi ļaus personai apgūt
traktortehnikas teorētiskās zināšanas un
vadīšanas prasmes pašmācības ceļā, vai
arī - kā līdz šim - mācīties pie komersanta vai izglītības iestādē, kas saņēmusi traktortehnikas mācību karti. Ja personai nav nevienas no traktortehnikas
kategoriju vadītāja apliecībām, tā pašmācībā varēs iegūt TR1 kategoriju. Savukārt TR2, TR3 vai TR4 kateg. pašmācībā varēs iegūt persona, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategoriju apliecībām.
Ceļu satiksmes noteikumu (CSN)
eksāmens būs jākārto, iegūstot pirmo
traktortehnikas kategoriju vadīšanas
apliecību. Ja pretendenta rīcībā ir kāda
no traktortehnikas kategoriju vadītāja
apliecībām, tad CSN eksāmens atkārtoti
nav jākārto. CSN eksāmens, iegūstot
traktortehnikas vadītāja apliecību, nebūs jākārto arī tad, ja personai jau ir
tiesības vadīt C1 vai C kateg. atbilstošus transportlīdzekļus. Turpmāk teorētiskais eksāmens būs kārtojams elektroniski testa veidā un sastāvēs no 2 daļām: CSN jautāj. un traktortehnikas
ekspluatācijas drošības jautājumiem.
Vadīšanas eksāmenu kārtos ar konkrētas kategorijas visplašāk izmantoto
traktortehniku, piemēram, TR1 un TR2
kategorijā – ar traktoru un piekabi, TR3
kateg. – harvesteru vai forvarderu, un
TR4 kategorijā – ar veltni. Vadīšanas
eksāmenā figūra treileris vai estakāde
būs jāizpilda TR3 un TR4 kategorijai.
Lai persona varētu mācīties vadīt
transportlīdzekli, tai saskaņā ar Ceļu
satiksmes likumu ir jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai (ja nav transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja apliecības). Traktortehnikas braukšanas
mācību atļaujas izsniegs, atjaunos un
apmainīs Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra (VTUA).

Jaunie noteikumi arī nosaka, kādās situācijās un
kādā kārtībā tiek iznīcināta
traktortehnikas
vadītāja
apliecība, kā arī apliecības
- tostarp ārvalstīs izdotas –
atjaunošanas, apmainīšanas un kārtību.
Noteikumi paredz pārejas posmu arī eksāmenu
kārtošanai. Ja persona mācības ir uzsākusi mācību
grupā, kas reģistrēta pirms
2018. gada 1. septembra,
tad mācības var turpināt un pabeigt saskaņā ar to kārtību, kāda bija spēkā mācību uzsākšanas brīdī, vai arī pāriet uz
jauno mācību kārtību. Savukārt persona
var izvēlēties kārtību, pēc kuras kārtot
aģentūras eksāmenus. Ir divas iespējas:
eksāmenus kārtot saskaņā ar to kārtību,
kas bija spēkā līdz 2018. gada
31. augustam, vai arī eksāmenus kārtot
saskaņā ar jauno kārtību, kas stājas spēkā ar 2018. gada 1. septembrī.
VTUA sāk izdot (mainīt) jaunās traktortehnikas vadītāja apliecības.
Vienas kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecības iegūšana (ja teorētis-

kās zināšanas un praktisko pieredzi
persona apguvusi pašmācībā) izmaksās
67,22 eiro. Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0.67 EUR
apmērā un par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta
norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju
0.67 EUR/km.
Publisko maksas pakalpojumu cenu
kalkulācija traktortehnikas vadītājiem
publicēta VTUA mājaslapā
(http://www.vtua.gov.lv/lv/
traktortehnikas_vaditaji/
Pakalpojumu_cena).

Patlaban spēkā esošās traktortehnikas kategorijas tiks pielīdzinātas
jaunajām kategorijām pēc šādas shēmas:
No 04.11.1997. līdz
28.09.2009. (vecās)

No 29.09.2009.
līdz 31.08.2018
A

No
01.09.2018.
TR1

A un A1

B

TR2

B un B1

B

TR2

C un C1

A

TR1

D un D1

D

TR2

E

E

TR4

C

TR2

Ekskavators

B un C

TR2

Iekrāvēji

B un C

TR2

Buldozers

B

TR2

Ceļu būves un kopšanas
mašīnas
Meža mašīnas

G

TR4

F

TR3

Cita pašgājēja tehnika

H

TR2

Informāciju sagatavoja Rūta Rudzīte, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pieejami ALTUM
mazie aizdevumi
lauku teritorijās
Attīstības
finanšu
institūcija
ALTUM
piedāvā
pilnīgi
jaunu aizdevumu programmu
“Mazie aizdevumi lauku teritorijās”.
Aizdevumu investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem var saņemt gan jauni,
gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru
gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās
pilsētās.
Šīs programmas aizdevumi īpaši piemēroti mazām vai jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu
sniedzējiem lauku apvidos.
Pieejamais finansējums un
tā nosacījumi:
 Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat
100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo
līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;
 Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar
būvniecību un nekustamo īpašumu
saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem
termiņš līdz 3 gadiem;
 Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro
pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
 Atvieglotas nodrošinājuma prasības:
aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro
iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvojumu, ja
netiek iegādāts nekustamais īpašums
vai cits reģistrējams īpašums;
 Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM
īstenotajām programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
Plašāka informācija par ALTUM
jauno programmu “Mazie aizdevumi
lauku teritorijās” ir pieejama internetā.
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Izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss
remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē
Latgales plānošanas reģions (LPR)
izsludina uzņēmējdarbības projektu
konkursu remigrantiem saimnieciskās
darbības uzsākšanai, īstenošanai un
attīstībai Latgalē.
Projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņš ir līdz 2018. gada 25. septembra
plkst. 17:00 (ieskaitot).
Pieteikumus var iesniegt:
 klātienē LPR Daugavpils birojā Saules ielā 15, Daugavpilī, darba dienās
no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00;
 nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē)
uz adresi Saules iela 15, Daugavpils,
LV-5401 (nodrošinot pieteikuma
saņemšanu līdz norādītajam projektu
iesniegšanas beigu termiņam);
 nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
pasts@lpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Pieteikties grantam var persona, kas
bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs
gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms gada. Par dzīves vietas
maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.
Kopējais atbalsta pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā sastāda 36 000 EUR. Viena projekta maksimālais līdzfinansējums ir 9 000 EUR.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
un Pieteikuma veidlapu var lejuplādēt LPR mājaslapā (https://lpr.gov).
Jautājumus par projekta iesniegšanu
var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv
vai zvanot pa
tālruni
65423801.

VID konsultācijas — ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem
Lai informācija par nodokļu jautājumiem būtu pieejamāka ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izveidojis atsevišķu e-pasta
adresi un tālruņa numuru, kur nodokļu konsultanti atbildēs uz dažādiem praktiskas dabas jautājumiem nodokļu jomā: diaspora@vid.gov.lv
Nodokļu konsultantu tālruņa numurs +371 67122443.
VID tīmekļa vietnē ir pieejama īpaša sadaļa “Latvijas rezidenti ārvalstīs”, kurā
tiek apkopota informācija un atbildes uz ārvalstīs dzīvojošo tautiešu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

VUGD aicina uz informatīvajiem semināriem
Lai turpinātu veicināt un pilnveidot
objektu atbildīgo personu izpratni par
ugunsdrošības prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
rīko sešus informatīvos seminārus Latgales reģiona uzņēmējiem.
Jau nepilnus divus gadus objektu
ugunsdrošības nodrošināšanai tiek piemērotas Ministru kabineta 2016. gada
19. aprīļa
noteikumos
Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” noteiktās
ugunsdrošības prasības, un VUGD turpina papildināt objektu atbildīgo personu zināšanas par ugunsdrošības prasībām.
Informatīvie semināri notiks arī Ludzā un Rēzeknē:
25. septembrī plkst.13.00 VUGD
Latgales reģiona brigādes Rēzeknes
daļā (Skolas iela 1, Rēzekne).
Kontaktpersonas: Oļegs Poškrjobiševs,
tālr. 64625555,

olegs.poskrjobisevs@vugd.gov.lv
un
Andrejs Macanovs, tālr. 64625555,
andrejs.macanovs@vugd.gov.lv/;
4. oktobrī plkst.10.00 – Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa iela 16,
Ludza).
Kontaktpersona: Inta Ševele, tālr.
65707425, inta.sevele@vugd.gov.lv/.
Tā kā vietu skaits semināros ir ierobežots, interesenti aicināti iepriekš sazināties ar norādīto semināra kontaktpersonu vai pieteikt savu dalību elektroniski,
rakstot uz tās e-pastu.
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Ciblas novads atspoguļots Pētera Apiņa grāmatā „Latvijai 100”
Augusta beigās Ciblas novada pašvaldībā viesojās Latvijas
Ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apinis, pateikdamies cilvēkiem, kuri iesūtījuši fotogrāfijas šai grāmatai. Vienu grāmatas eksemplāru ar vēlējumu Ciblas novada ļaudīm:
“Sargāsim mūsu Latviju!” uzdāvināja Jānis Trupovnieks, 12.
Saeimas deputāts. Grāmata skatāma pašvaldībā.
Malvīnei Locei un Inārai Sprudzānei, kuru iesniegtās fotogrāfijas publicētas grāmatā „Latvijai 100”, bija iespēja atstāt
savus autogrāfus pie fotogrāfijām, un grāmata ar līdzautoru
autogrāfiem glabāsies Nacionālajā bibliotēkā.
Pētera Apiņa grāmatā „Latvijai 100” skatāmas 4 fotogrāfijas, ko iesniegusi Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore
Ināra Sprudzāne:
1973. gads. Galvenā zootehniķa Alberta Keidāna vadībā
tiek vakcinēti sivēni Kirova kolhozā.
1974. gads. Kirova kolhova „čempionei” sivēnmātei Baltajai klāt ir lielais sivēnu metiens. Par sivēniem rūpējas cūkkope V. Gailiša.

1985. gads. Jaunuzceltajā Blontu maizes ceptuvē strādā
Vanda Vonoga un Vilma Vinogradova. (Attēlā)
1987. gads. Ludzas rajona Kirova kolhozam piešķirts ceļojošais Sarkanais karogs ar ierakstu Tautsaimniecības sasniegumu izstādes goda plāksnē. Kolhozniekus sveic Ministru padomes priekšsēdētājs Jurijs Rubenis.
Ciblas novadpētnieks Valentīns Edmunds Klešniks iesūtīja
daudz fotogrāfiju, publicētas trīs:
1922. gads. Eversmuižas (Ciblas) pagasta valde.
1930. gads. Zabolotjes ezers ar Zabolotjes muižas ēkām otrā krastā.
2002. gads. Ciblas kalns. Latvijā lielākais uzkalniņu kapulauks, lielceļš būvēts virs apbedījumiem.
Malvīne Loce iesūtīja attēlus no Ciblas vidusskolas novadpētniecības muzeja, publicēts viens
attēls: 1964. gads. Felicianovas PMK vīru koris
uzstājas Kapukalna estrādē melioratoru svētkos.
Daudz fotogrāfiju iesūtīts no Ludzas Novadpētniecības muzeja fondiem, starp tām:
1950. gads. Ciblas ciema Ļeņina kolhoza koris
Padomju Latvijas II Dziesmu svētkos Ludzā.
1953. gads. Felicianovas HES celtniecība.

Grāmata
„Latvijai 100”
fotoattēlos stāsta
par Latviju no
1918. līdz 2018.
gadam.
Katram gadam
tiek veltīti divi
atvērumi – aptuveni 40 fotoattēli ar
pierakstiem, kā arī
gada glezna vai
grafika.
Grāmatas veidošanā tika iesūtīti
fotoattēli no visas
Latvijas, aptverot
visus novadus, visas pilsētas, vairums pagastu, kā arī nozīmīgākās Latvijas vietas, vides objektus, nozīmīgākos Latvijas cilvēkus un sasniegumus.
Latvijas valsts simtgadu vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos.
Grāmatas tapšanā ar iesūtītiem fotoattēliem piedalījušies
vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, fotogrāfu un latviešu
visā pasaulē, kas sastādītāja un izdevēja ieskatā ir šīs grāmatas līdzautori. Viņu uzskaitījums — grāmatas ievadā.
"Esmu rakstījis un kārtojis šo grāmatu kā dāvanu savai
valstij un tautai. Esmu to darījis par saviem līdzekļiem (..)
nav ieguldīta valsts nauda. Šāda grāmata itin viegli būtu varējusi iznākt, kārtīgi caurskatot tikai dažus fondus (..) Bet tad
tā būtu cita grāmata, kurai nebūtu tūkstots
līdzautoru." (Pēteris Apinis)
Grāmatu var iegādāties grāmatnīcās un internetā.
Cena ir apmēram 100 eiro (Jāņa Rozes apgādā – 110 eiro,
Valters un Rapa – 97,74 eiro).
Grāmatā ir 540 lappuses.
Tās formāts ir liels: 32.5 cm x 30 cm x 5 cm.
Tās svars – iespaidīgs: 4,310 kg.
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VINGROŠANAS NODARBĪBAS
GRŪTNIECĒM,
sākot ar grūtniecības 12. nedēļu,
PUŠMUCOVAS TN
no 2018. gada 18. septembra
otrdienās un ceturtdienās plkst. 14:30.
10 nodarbības vadīs fizioterapeite M. Joniņa.
Jāuzrāda ārsta izziņa.

TOPOŠO VECĀKU SKOLA
Pušmucovas Tautas namā
5 nodarbības otrdienās
no plkst. 12:00 līdz 14:00.
Nodarbības vadīs sertificējošā dūla apmācībā un PEP mamma apmācībā, sertificēta
zīdīšanas konsultante, Baha ziedu terapijas praktiķe un triju bērnu māmiņa Anita
BALTALKSNE.
11. septembris - Dabisku dzemdību norise
(dzemdību priekšvēstneši; kā saprast, kad
doties uz slimnīcu; dzemdību process;
dzemdību elpošana u.tml.).
18. septembris - Bērna zīdīšana (zīdīšanas
grūtības un to risinājumi; kā pavairot pienu; kā saprast, vai pietiek piena u.tml.).
25. septembris - Jaundzimušā aprūpe
(pareiza cilāšana, nēsāšana, ģērbšana,
vannošana, ikdienas aprūpe; piemērotas
un attīstību kavējošas rotaļlietas u.tml.).
2. oktobris - Bērna emocionālā audzināšana 0-3 gados (ar ko īpašs šis periods bērna dzīvē; piesaistes veidošana; kā neizlutināt bērnu; jaundzimušā miegs un dienas
ritms; raudāšana un nomierināšana utt.).
9. oktobris - Baha ziedu terapija grūtniecības un pēcdzemdību periodā (kā ar
tiem sagatavoties dzemdībām; ziedi
dzemdībās; ziedi jaundzimušā veiksmīgai
adaptācijai; ziedi zobu nākšanas periodā,
dažādu grūtību reizēs u.tml.).
Tikšanās laikā: lekcijas, izdales materiāli, tēja ar gardumiem, Baha ziedu maisījuma pagatavošana.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”.
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Bērtuļdiena Aizpūres draudzē un Līdumniekos

Aizpūres kapsētā draudze atjaunoja krucifiksu. Pats koka krusts tika
atjaunots, notīrot un pārkrāsojot virsmu, tika uzbūvēti jauni pamati, jauns
korpuss un jumtiņš. Visai īsā laikā izdevās savākt ziedojumus nepieciešamajiem materiāliem. Krucifiksa atjaunošanu veica Elmārs Kovalāns, Ritvars Anspoks, Ēriks Pavlovs un pašvaldības pagaidu sabiedriskajos darbos
iesaistītie bezdarbnieki.
Tradicionāli Līdumniekos notiek Bērtuļdienas pasākumi. Šogad – 25.
augustā.
Pusdienlaikā bija Sv. Mise Aizpūres baznīcā, tad kapusvētki.
Vakarā Līdumnieku centrā bija noorganizēts svētki, kuros piedalījās
daži mājražotāji un amatnieki. Piemēram, bija skatāma Natālijas Arsenovičas rokdarbu izstāde „Krāsainas noskaņas”.
Koncertā skanēja literārā kompozīcija „Vasarai aizejot” Ināras Miezītes
izpildījumā, uzstājās pašdarbnieki no Ludzas novada pagastiem.
Svētkus kavēja spēcīgs negaiss, tomēr zaļumballē, kuru spēlēja Inga un
Normunds, ļaudis dejoja arī lietus laikā.

Ar rosinājumu katram no mums iestādīt savu koku vai piedzīvot koka
dzimšanu no iestādītās sēkliņas,
Lielā Talka aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Pasaules talkā, kas
šo sestdien, 15. septembrī
notiks 150 pasaules valstīs.
Lielās Talkas mājas lapā talkas.lv ir izveidota īpaša karte, kurā ikviens –
gan liels, gan mazs, tiek aicināts
atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka sēkliņu vai iestādījis stādiņu,
kā arī atstāt vēlējumu Latvijai un pasaulei nākamajos 100 gados.

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums. Tirāža 600 eks.
Izdevējs: Ciblas novada pašvaldība. Adrese: Blonti, Blontu pag., Ciblas novads.
Atbildīgā par izdevumu — sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko, t.: 26164247. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv
Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962).

