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Valsts svētku
Svētā Mise.

Aicinām apmeklēt Latvijas
Republikas proklamēšanas
dienai veltītu pasākumu
"Te ir tā vieta un zeme"
17. novembrī plkst. 19.00
Pušmucovas Tautas namā.
Svētkos godināsim konkursa
“Ciblas novada gada cilvēks”
nominantus, priecāsimies par
mūsu novada pašdarbības
kolektīvu un Ņukšu TN deju
kolektīva “Klip-Klap” sniegumu. Būs arī balle.

Ciblas novada pašvaldības
vārdā —
domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltītie pasākumi
Ciblas vidusskolā 16.novembrī pl.13.45 - “Manas mājas ir mana laime”
Līdumnieku bibliotēkā 16. novembrī pl. 18.00 - „Elpoju savu zemi…”.
Tā gaitā būs skatāma fotoizstāde un būs iespēja piedalīties viktorīnā „Mīlu savas zemes debesis, mežus ezerus zilgus un upes
čalas”. Tiks prezentēts fotoklips: Pasaka „Reiz dzīvoja lapa,
kura par zvaigzni tapa…Līdumniekos”.

Ciblas Tautas namā 20. novembrī plkst.12:00
sertificētas uztura speciālistes Baibas Grīnbergas LEKCIJA.
Tā notiks izglītojošo nodarbību ciklā par veselīgu uzturu
(projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/067
“Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”).

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 18 (126)

2017. g. 15. novembrī

2. lappuse

SAGATAVOTI JAUNI PAŠVALDĪBAS
DZĪVOKĻU ĪRES LĪGUMI

Klāt 15. novembris –
NĪN nomaksas termiņš

Ciblas novada pašvaldība organizē pašvaldības dzīvojamo
telpu īres līgumu un līgumu par komunālajiem pakalpojumiem pārslēgšanu. Personas, kas īrē no pašvaldības dzīvokļus, tiek aicinātas ierasties pagastu pārvaldēs, lai parakstītu jaunos līgumus.
Šajos jaunajos līgumos nav mainīti nosacījumi par cenām un
maksāšanas kārtību, bet veiktas nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai tie atbilstu likumu un Ministru kabineta noteikumu aktuālajām prasībām. Kā zināms, dzīvokļu īres līgumi un
līgumi par komunālajiem pakalpojumiem ar Ciblas novada
iedzīvotājiem slēgti pirms daudziem gadiem, tie ir juridiski
novecojuši.
Pašvaldība aicina personas, kas īrē dzīvokļus, līdz 2017. gada
15. decembrim griezties pagastu pārvaldēs un parakstīt jaunos
līgumus.
Ja tas nebūs izdarīts, pašvaldība lems par parādu piedziņu un
iepriekšējo līgumu laušanu. Personas, kas īrē dzīvokļus un
nenorēķinās par tiem savlaicīgi, var zaudēt īres tiesības.
Pašvaldība cer ar šo procesu sakārtot dzīvokļu saimniecību.
Diemžēl ir daudzi īrnieki, kuri gadu gadiem ir krājuši parādus
par pašvaldības dzīvokļu īri un komunālajiem pakalpojumiem. Viņi arī neizmanto tiem izīrētos dzīvokļus, nav atrodami dzīvesvietās un uz maksāšanas paziņojumiem nereaģē.

Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka pēdējais
2017. gada nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
ceturkšņa nomaksas termiņš ir 15. novembris, un
iedzīvotājus aicina nekavēties
ar nodokļa maksājumiem.

Ciblas bibliotēka nodod makulatūru
Ciblas
bibliotēka
piedalījās
SIA
„Līgatnes
papīrs”
rīkotajā
makulatūras savākšanas akcijā, nododot makulatūru otrreizējai
pārstrādei. Tā ir iespēja bibliotēkām, muzejiem un arhīviem
no visas Latvijas, bez maksas nodot uzkrāto makulatūru – no
aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto
biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru.
Minimālais nodošanas makulatūras apjoms, lai SIA „ Līgatnes papīrs” kurjers ierastos pēc makulatūras, bija 600 kg.
9. novembrī bibliotēka SIA „Līgatnes papīrs” kurjeram nodeva savāktos 1136.75 kg makulatūras. Savākt nepieciešamo
daudzumu un vēl ar uzviju, palīdzēja atsaucīgi vietējie iedzīvotāji un bibliotēkas lasītāji.
Liels paldies Matildei Saliniecei, Anatolijam Spurslānam,
Astrīdai Kozlovskai, Evijai Karaševskai, Zinaīdai un Jānim
Buļiem, Olgai Abramānei, Ritai un Jurim Dumrovskiem.
Paldies Ciblas pagasta pārvaldniekam Miervaldim Trukšānam par palīgu noorganizēšanu makulatūras iekraušanai. Tie
bija Pēteris Leščinskis un Juris Viganovskis.
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE

Ja NĪN netiek nomaksāts noteiktā termiņā, tiek aprēķināta
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto dienu.
Jau tagad nokavējuma nauda tiek rēķināta par summām,
kas nav nomaksātas līdz iepriekšējam termiņam. NĪN par
zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros
maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi – 31. marts, 15.
maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru nosaka Valsts zemes dienests. Ciblas novada pašvaldībā ir pāri par 3300 zemes īpašumu, kurām tiek rēķināts
nodoklis.
Informācija par NĪN ir pieejama: pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un
pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.
Ja īpašnieks nebija saņēmis NĪN maksāšanas paziņojumu
līdz 15. februārim, viņa pienākums bija mēneša laikā vērsties
pašvaldībā, kura iekasē nodokli.
Cik liela ir nokavējuma nauda? Ja NĪN pamatsumma ir
100 eiro, par laikā nenomaksāto summu, kas jau skaitās pamatparāds, dienā tai klāt tiks skaitīti 5 centi. Parastā 30 dienu
mēnesī tie ir jau 1,50 eiro.
Jāpiebilst, ka NĪN maksātājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā,
un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma
naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Turklāt
šajā gadījumā nodokļa maksātājam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs vēl jāmaksā arī ar piedziņas izpildi saistītās
izmaksas.
Jau informējām, ka pēdējā domes sēdē 25. oktobrī deputāti
nolēma uzsākt NĪN parāda piedziņu par 35 īpašniekiem. Kamēr lēmums nav nodots zvērinātam tiesu izpildītājam, nodokļa maksātājam ir iespēja vērsties pašvaldībā un vienoties
par parāda atmaksas grafiku un nomaksāt parādu pašvaldībai
pa daļām.
Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgais, kas 100%
tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā un tiek izlietots likumā
„Par pašvaldībām» noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai,
piemēram, sociālā palīdzības sniegšanai, sabiedriskās kārtības, teritorijas labiekārtošanai, veselības un izglītības pieejamībai iedzīvotājiem.
Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts, to
nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu. NĪN
maksāšanas paziņojumam ir informatīvs raksturs, ikviens
savu NĪN apmēru var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv
pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku
savās internetbankās.
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Noskaidroti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” balvu ieguvēji
17. novembra vakarā – LR Proklamēšanas svētku pasākumā Pušmucovas Tautas namā tiks godināti konkursa
„Ciblas novada gada cilvēks 2017” nominanti.
Konkursa nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikta 1 pretendente: Dzintra Toporkova, Ciblas vidusskolas skolotāja.
Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika izvirzīti 4 pretendenti:
Zinaida Bule, pensionāre no Ciblas pagasta;
Ļubova Maļavkina, Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punkta
vadītāja;
Jevģēnijs Metlans, pensionārs no Blontu pagasta;
Jānis Kazinīks, pensionārs no Pušmucovas pagasta.
Nominācijā „Gada jaunietis” pretendenti netika pieteikti.
Pašvaldības izveidota Apbalvošanas komisija pēc pieteikumu saņemšanas 8. novembrī izvērtēja nominētos balvas kandidātus un pieņēma lēmumu. Apbalvošanas komisijā darbo-

jās: Gunta Stolere (komisijas priekšsēdētāja), Ināra Soprāne
(sekretāre), Zinaīda Pavlova, Inta Vonoga, Antoņina Hindogina, pašvaldības deputāts Ēriks Astičs, Inta Domarka, Marina
Barkāne.
Lai vērtējums būtu maksimāli objektīvs, tika skatīts konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nolikums un vērtēta katra
pretendenta atbilstība konkursa nolikuma prasībām. Lēmums
tika pieņemts ar balsu vairākumu.
Nolemts balvu piešķirt:
nominācijā „Gada cilvēks” – Dzintrai Toporkovai,
nominācijā „Mūža ieguldījums” – Zinaidai Bulei.
LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā Zinaīdai Bulei un Dzintrai Toporkovai tiks pasniegta piemiņas
balva un apbalvojums (piemiņas raksta, naudas balva un ziedi). Tiks sveikti arī visi nominanti.

Īsumā – par balvām nominētajiem cilvēkiem
Dzintra Toporkova Ciblas vidusskolā
par mūzikas skolotāju strādā kopš 2010.
gada 1. septembra. Balvai viņu pieteica
Ciblas vidusskola. Pieteikumā rakstīts,
ka D. Toporkova ar vislielāko atbildību
veic savus darba pienākumus – māca
mūziku, vada interešu izglītības pulciņu
nodarbības, gatavo skolēnus konkursiem
un skatēm. Dzintra sniedz milzīgu ieguldījumu Ciblas vidusskolas un Ciblas
novada pašvaldības vārda popularizēšanā un atpazīstamībā visā Latvijā. Skolotāja vada folkloras kopu „Ilžeņa”, kura
ar savu augsto sniegumu ir kļuvusi pazīstama Latvijas mērogā. 2016./2017.
mācību gadā „Ilžeņa” un tās atsevišķi
dalībnieki ir piedalījušies daudzos konkursos vietējā mērogā, Latgales reģionā
un valstī. Skolotājas Dzintras audzēkņi
ieguvuši 13 pirmās pakāpes, 6 otrās pakāpes un 1 trešās pakāpes diplomu. Pateicoties „Ilžeņa” deju priekšnesumiem,
Valsts izglītības satura centrs ieviesis
izmaiņas deju priekšnesumu repertuārā.
Zinaida Bule pirms došanās pensijā ir
strādājusi veselības un sociālās aprūpes
jomā Ciblas pagastā un novadā. Apbalvojumam viņu pieteica Ciblas pagasta
iedzīvotāju grupa. Pieteikumā tiek atzīmēts, ka Zinaida Bule dzīvo Ozupinē,
kur 1969. gadā pēc Daugavpils medicīnas skolas beigšanas uzsāka darba gaitas
Ozupines Feldšeru un vecmāšu punktā.
Būdama feldšere, viņa vairāk kā 40 gadu
garumā palīdzēja cilvēkiem. Zinaida ir
cilvēks, kas neskaitot savas darba stundas, jebkurā laikā steidzās palīgā iedzīvotājiem, kuriem tas bija nepieciešams,
tāpēc ar savu darbu iemantoja cilvēku
cieņu un uzticību. 1996. gadā veidojās
bāriņtiesas, un Zinaida Bule tika ievēlēta
par Ciblas pagasta Bāriņtiesas priekšsē-

dētāju. Pēc Ciblas un Līdumnieku pa- jas saimniecībā kopj lopus, realizē liellogasta apvienošanas, 2000. gadā tika iz- pu gaļu un pienu.
veidots Ciblas novada Sociālais dienests
Jānis Kazinīks balvai „Mūža ieguldīar mobilo vienību, kuru vadīja Z. Bule.
jums” izvirzīts kā ilggadējs rikšotāju
2015. gadā viņa devās pelnītā atpūtā.
zirgu audzētājs un braucējs. Pieteicējs –
Ļubova Maļavkina balvai „Mūža biedrība „Rikšotāju braucēju klubs
ieguldījums” pieteikta kā Lucmuižas „Pegazs””. Biedrības priekšsēdētāja IneFeldšeru un vecmāšu punkta vadītāja. se Ruskule atzīmē, ka Jāņa Kazinīka
Pieteicēji (iedzīvotāju grupa) raksta: mūžs bijis saistīts ar zirgkopību līdzte„Dzimusi rīdziniece, bet pēc Rīgas 2. kus pamatdarba veikšanai. Viņš bija
Medicīnas skolas pabeigšanas 1972. diplomēts agronoms un nostrādāja šajā
gadā visu darba mūžu veltījusi Latgales jomā visus darba gadus, taču zirgi nepalauku cilvēkiem, sākot strādāt kolhozā lika atstāti novārtā. Vēl 1978. gadā viņa
„Zarja” (Pureņu pag.) par feldšeru pun- rokās nonāca šķirnes zirgs, ar kuru Jānis
kta vadītāju, 1985. gadā – par sovhoza sāka startēt rikšošanas sacensībās, arī
„Ludza” (Zvirgzdenes pag.) feldšeru Krievijā, un sasniedza tam laikam labus
punkta vadītāju. (..) Mainoties pašvaldī- rezultātus. Pie J. Kazinīka saimniecības
bu struktūrai un nosaukumiem, Ļubovas 1980.-to gadu beigās tika izbūvēts jauns
Maļavkinas darba pienākumi nemainī- zirgu stallis, kurā bija plānots izmitināt
jās, viņa arī šodien ir mūsu labā, gudrā, ap 50 kopsaimniecības šķirnes zirgus.
atsaucīgā un iejūtīgā feldšerīte. Domā- Pēc PSRS sabrukuma, kolhozs izpārdeva
jam, ka 45 darba gadi medicīnas lauciņā zirgus, taču J. Kazinīks turpināja audzēt
ir mūža ieguldījums – ilggadējs godprā- zirgus. 2005. gadā tika atjaunotas rikšotīgs darbs sava novada iedzīvotāju labā.” šanas sacensības, Jānis un viņa meita
Jevģēnijs Metlāns balvai „Mūža ie- Sandra iesaistījās. 2006. gadā ar Jāņa
guldījums” pieteikts kā SIA „Blonti” labvēlību Ciblas rikšotāju braucēji sāka
mehanizators. Pieteicēji (SIA „Blonti” organizēt sacensības pie viņa staļļa. Jākolēģi) atzīmē, ka viņš dzimis grūtajos nis sacensībās piedalījās līdz 2013. gapēckara gados, agri zaudējis māti, pēc dam, bet veselības stāvokļa dēļ aizraušaPušmucovas 8-gadīgās skolas mācījies nās ar zirgiem bija jāpārtrauc. Ciblas
Jaungulbenes profesionāli tehniskajā novadā ir vienīgā vieta Latvijā, kur pie
skolā par mehanizatoru. Agri sācis darba skrejceļa ir arī stallis, tā ir ļoti liela
gaitas kā laukstrādnieks Kirova v.n. kol- priekšrocība. Latvijā esošie rikšotāju
hozā. Pēc skolas strādājis par traktoristu. zirgu braucēji ir pateicīgi Jānim KazinīTagad ziemās ar traktoru T-150 K tīra kam, ka viņš ir spējis saglabāt saimniecīpagasta un SIA „Blonti” ceļus, sniedz bu un veltījis visu mūžu šiem skaistapakalpojumus pagasta iedzīvotājiem. jiem dzīvniekiem.
Savulaik piedalījies aršanas un citās
Ciblas novada pašvaldība pateicas
darba sacensībās, saņēmis daudzus ap- novada iedzīvotājiem par aktivitāti,
balvojumus. No 2009. gada ir pensi- izvirzot cienījamus ļaudis konkursa
onārs, bet joprojām strādā. Savā piemā- „Ciblas novada gada cilvēks” balvām.
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Tautas tērpi – deviņiem novada amatierkolektīviem
Ciblas novada pašvaldība veiksmīgi
īstenojusi LEADER projektu Nr. 16-01AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde
Ciblas novada amatierkolektīviem”.
Šī projekta attiecināmās izmaksas ir
38430,58 eiro. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 34587,50 eiro apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 10 % jeb
3843,08 eiro.
Projekta ietvaros tika pagatavoti tērpu
komplekti deviņiem novada amatierkolektīviem: Zvirgzdenes kapelai, folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam an-

samblim „Olūti”, jauniešu deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai
„Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu
deju kolektīvam „Kamolītis”, Blontu
folkloras kopai „Madara”, Pušmucovas
bērnu deju kolektīvam. Kopējais vienību
skaits ir mērāms simtos, kolektīviem
pašūti svārki, blūzes, vestes, priekšauti,
bikses, darinātas kurpes, cakotas zeķes
un villaines, kā arī saktas un vainadziņi,

cepures un nadzenes.
Tērpus izgatavoja SIA „Musturi”.
Ciblas novada pašvaldība š.g. 12. oktobrī iesniedza maksājuma pieprasījumu
Lauku atbalsta dienestam.
LAD izvērtē visus iesniegtos projekta
dokumentus, pārbauda visu tērpu esamību un tad akceptē Maksājuma pieprasījumu, un ieskaita pašvaldības kontā
līdzfinansējumu.

Sacensību „OSOKA - 2017” lielākā līdaka – 1,5 kg smaga
Kā jau makšķernieki runā, laba cope bija vakar un būs rīt…
Tā bija arī makšķernieku sacensībās ''OSOKA - 2017'', kas
4. novembrī notika Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā.
Jau no plkst. 7:30 noteiktā pulcēšanās vietā sanāca sacensību dalībnieki, kā vienmēr izrunāja jaunus un vecus makšķernieku notikumus. Šoreiz sacensībās piedalījās 21 makšķernieks no Ciblas, Felicianovas, Zvirgzdenes, Līdumniekiem,
Franapoles, Blontiem, Pušmucovas, Salnavas un Mērdzenes.
Jaunākie sacensību dalībnieki bija divi 18-gadīgi jaunieši
Edijs un Gints, bet vecākais bija Jevģenijs Laizāns.
Laika apstākļi šoreiz bija labi, bet zivīm tomēr kaut kas nepatika. Laikam vējš ne no tās puses pūta vai makšķernieku
bija vairāk nekā līdaku. Tomēr… trim makšķerniekiem paveicās labāk, viņi saķēra līdakas, kuras pēc visiem izmēriem derēja sacensību nolikumam.
Sacensību noslēgumā plkst.13:00 tika svērtas un mērītas
visas līdakas. Šoreiz III vieta trāpījās Edgaram Potašam no
Salnavas (līdakas svars 0,8 kg, garums 50 cm), II vietā ierindojās Normunds Birskis no Ciblas (līdakas svars 1,4 kg, garums 58 cm), I vietā ar divām līdakām ierindojās Jānis Krišāns no Felicianovas (viņa loms: sacensību lielākā līdaka,
kuras svars bija 1,5 kg, garums 59 cm, un otrā līdaka ar svaru
1,0 kg, garumu 56.5 cm). IV vieta un mierinājuma balva tika
piešķirta Visvaldim Sprūžam no Ciblas.

Tradicionāli – pēc apbalvošanas visi sacensību dalībnieki
varēja paēst gardu putru un padzert siltu tēju.
Paldies sacensību atbalstītājiem: Ciblas novada pašvaldībai,
IK ''Vasals VV'' makšķerēšanas veikalam, SIA ''Sākums A''
grāmatnīcai, Dainim Romancānam un Ivaram Leščinskim.
Uz tikšanos nu jau ziemas copē!

Par nelikumīgas meža cirti — kriminālatbildība!
Valsts policijā regulāri
tiek saņemti paziņojumi
par to, ka notiek patvaļīgas meža cirtes valsts
mežos. Informē Jeļena
RUTKOVSKA, VP LRP
Ludzas iecirkņaKārtības policijas nodaļas inspektore.
Par patvaļīgu koku cirti ir paredzēta
kriminālatbildība.
Likums nosaka, ka par patvaļīgu koku
ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes
platībā pat nelielā apmērā (piemēram,
nocirsti tikai 2 - 3 koki malkai) ir paredzēts sods, kas saistīts ar brīvības atņem-

šanu līdz pat četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas
sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
Ja nelikumīga koku cirte ir izdarīta
valsts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām.
Bet par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar šīm darbībām
radīts būtisks kaitējums, — soda jau ar
brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu
līdz 150 minimālajām mēnešalgām.

Aldis TIHOVSKIS, sacensību rīkotājs
Piemēram, VAS „Latvijas valsts meži”
informē, ka 2016. gada nogalē Rēzeknes
tiesa pieņēmusi spriedumu par nelikumīgu koku ciršanu aizsargājamā dabas
parka “Vecumu meži” teritorijā (Viļakas
novads).
Par 4 egļu ar kopējo krāju 4.68 m3
zādzību vainīgajam 1982. gadā dzimušajam J. K. noteiktas 140 stundas piespiedu darba un naudas sods: videi nodarīts
materiālais zaudējums 2123.97 EUR
apmērā, kā arī kokmateriālu sortimentu
zudums 136.81 EUR vērtībā.
Īpaši aizsargājamās teritorijās mežam
nodarītos zaudējumus palielina trīskārtīgi. Tiesa ņēma vērā apsūdzētā J. K. vaļsirdīgo atzīšanos un izdarītā nožēlošanu.
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LAD publicē informāciju par kompensāciju apmēru
No 4. septembra līdz pat 13. oktobrim
lauksaimnieki, kuri saimnieko novados,
kur izsludināta ārkārtas situācija, un
kuru izaudzētā raža gāja bojā plūdos un
lietavās, iesniedza pieteikumus Lauku
atbalsta dienestam (LAD) un Latvijas
lauku konsultāciju un izglītības centram
(LLKC).
Kopumā saņemti 3196 pieteikumi
kompensāciju saņemšanai, no tiem 2933
pieteikumi tika apstiprināti. Kompensācijai pieteiktas vairāk nekā 82,4 tūkstoši
ha lielas zaudētās ražas platības, no tiem
par plūdos pilnībā bojā gājušiem tika
atzīti 73,5 tūkstoši ha lauksaimniecības
sējumu un stādījumu. Lauksaimnieki
kompensācijas saņems arī par kopumā
13 071 tonnām siena un 16 bišu saimēm.
24. oktobrī valdība lēma sniegt atbalstu lauksaimniekiem, daļēji kompensējot
veiktos ieguldījumus 14 870 323 eiro

apmērā. Paredzētais finansējums ir saņemts un kompenācijas ir izmaksātas
novembra pirmajās dienās.
Zaudējumu apmēru aprēķināja LLKC,
ņemot vērā noteiktas vidējās izmaksas
(sēklas, minerālmēslu, augu aizsardzības
līdzekļu un tehniskās operācijas izmaksas) uz hektāru katrai attiecīgajai lauksaimniecības kultūrai. Izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz 2016. gada bruto
seguma aprēķiniem. Ņemot vērā valsts
budžeta fiskālās iespējas, radušos zaudējumus paredzēts segt tikai daļējā apmērā
– 71,9 % no faktiskajām izmaksām.
LAD mājaslapā publicēta informācija
„Likmes pa kultūrām”, kā arī apjomīgs
saraksts ar atbalsta saņēmējiem – juridiskām personām (norādīts kompensāciju
apjoms, kādas saņem konkrētas zemnieku saimniecības, SIA u.c.).
Plašāk — www.lad.gov.lv

NVA pieņem pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus
vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts
bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.
Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.
Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka
praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 21.
novembrim.
Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt
vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās
apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā
paša darba devēja.
Detalizētāka informācija par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” izlasāma
NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem“.

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās pl. 8.00 - 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis: 66954814.
Informācijai — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK

Lūgums informēt par
aizdomīgām personām
Cienījamie Ciblas novada
iedzīvotāji!
Valsts robežsardze lūdz
atbalstu likumpārkāpumu
apkarošanas jomā.
Ja konstatējat, ka pašvaldības teritorijā atrodas:
svešas personas (aziātiskas
izcelsmes personas) vai personu
grupas (aziātiskas izcelsmes);
militārās personas vai militāro personu grupas;
transportlīdzekļi (īpaši ar
Polijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas valsts reģistrācijas
numuriem),
kuru klātbūtne ir aizdomīga
un neatbilst ikdienas situācijai,
lūdzam informēt VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļu.
Diennakts kontakttālruņi:
26318575 (mobilais tel.) un
65703938,
65703910 (Lattelecom).
E-pasts: krivandad@rs.gov.lv
Iepriekš pateicamies un
ceram uz Jūsu sapratni un
turpmāku sadarbību.
VRS Ludzas pārv. Krivandas
robežapsardzības nodaļa
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Probācijas speciālisti noslēdz preventīvo pasākumu ciklu
2017. gadā Valsts probācijas dienesta
Ludzas teritoriālās struktūrvienības darbinieki organizēja preventīvos pasākumus skolēniem, jauniešiem un skolotājiem Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes izglītības iestādēs. Par to informē
VPD Ludzas TSV probācijas speciālistes Laura Sadovska un Margarita Anča.
Tika organizēts seminārs ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā SIA “Bērnu Oāze”, kurā atrodas jaunieši ar atkarības un uzvedības
problēmām. Semināros runājām par konstruktīvu konfliktu risināšanu, un jaunieši piedalījās lomu spēlēs, inscinējot konfliktus un to risināšanas paņēmienus.
Kopumā 7 semināros piedalījās 206 dalībnieki.
Semināru mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar Valsts probācijas dienesta
darbu, galveno uzsvaru liekot uz drošību
internetā. Semināros tika stāstīts arī par
brīvprātīgo lomu Valsts probācijas dienesta darbā, vadot izlīgumus un iesaistoties līdzgaitniecības procesā.

Foto no VPD Ludzas TSV arhīva

Semināru laikā tika uzsvērta arī
sabiedrības iesaistīšana valsts
pārvaldes darbā un sabiedrības
drošības veicināšanā, uzsverot
līdzdalības iespējas, jo sabiedrība var līdzdarboties ar reālu rīcību, piemēram, kā brīvprātīgie.
Pateicamies visiem semināra
dalībniekiem par atsaucību un
skolu administrācijai par sadarbību semināru organizēšanas
gaitā.

Jauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās
Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”
Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei,
un tas notiks trijās tematiskās kārtās “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas simtgade. Vietas” un “Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 2018.
gada 23. novembrī.
No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā
kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”,
kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus
doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem.
Papildinformācija un arī jautājumi
konkursa norises laikā atrodami vietnē
www.news.lv. Konkursu piedāvā uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā
īpašumā saņems vērtīgas balvas.
Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev
tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem
bibliotēku lasītājiem. Sacensība tiks
piedāvāta vienlaikus divās kategorijās –

“Radošajiem”, kuriem būs jāuzraksta
eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un
“Erudītajiem”, kuriem būs jāatbild uz
jautājumiem, atbildes meklējot Lursoft
laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv).
Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt
savas prasmes un zināšanas gan radošajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties
abās kategorijās vienlaicīgi.
Paralēli savā starpā varēs sacensties arī
bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to,
cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais lasītāju skaits.
Konkursa noslēgumā tiks suminātas

piecas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai
no katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme),
kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.
Erudīcijas un radošuma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā konkursa kārtā atsevišķi, un balvas saņems
attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt
bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa
konkursa garumā, noslēdzoties trešajai
kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu
triju kārtu rezultātus.
Kultūras informācijas sistēmu centrs
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Viss mūžs – dzimtajos Kreicos
Uz 80 mūža gadiem 4. novembrī
atskatījās Blontu pagasta iedzīvotāja
Valentīna Ivanova.
Viņa ir dzimusi 1937. gadā Kreicu
sādžā. Annas un Vasilija Aleksejevu
ģimenē bija 9 bērni. Vecākā meita Ņina
piedzima 1919. gadā, jaunākā Antoņina
– 1939. gadā. No visām māsām un brāļiem līdz mūsu dienām nodzīvojušas vēl
Ļubova Stepanova un Toņa Jefimova.
Vissmagākais ģimenei bija kara
laiks. 1943. gadā visu ģimeni kopā ar
citām Kreicu ciema ģimenēm apcietināja
un izveda uz Salaspils koncentrācijas
nometni. Tas bija sods 22 ģimenēm par
atbalstu, ko Kreicu ļaudis sniedza padomju partizāniem. No represijām paglābās vienīgi tās ģimenes, kurās kāds
sadarbojās ar vācu armiju vai okupācijas
iestādēm. No Aleksejevu ģimenes Kreicu sādžā palika tikai vecmāmiņa – Vasilija māte Marija, kurai tolaik bija gandrīz 80 gadi.
Salaspils nometnē Valentīna nokļuva
1943. gada augustā nepilnu 6 gadu vecumā. Viņa atceras daudz ko. Sākumā visi
aizvesti uz mežu, kur bija izraktas bedres – it kā kapu vietas, tad pārvesti uz
iežogotu un apsargātu laukumu, tad – uz
barakām. Mazgadīgie bērni tika nošķirti,
atvadoties māte Anna stingri piekodināja
paturēt uz kakla striķītī iekārtās birkas
vārdus, lai bērni viens otru nepazaudētu.
Diemžēl nometnē nomira jaunākā māsiņa, viņai bija tikai 2,5 gadi, viņa nespēja
ēst nometnes balandu un citu trūcīgo
uzturu, vecākie bērni to ēda, bet māsiņa
nomira badā. Aleksejevu ģimenes vecāki
un pilngadīgie bērni tika izvesti darbā uz
Vāciju, bet trīs jaunākos bērnus – 3 māsas izglāba kaimiņi no Kreicu sādžas.

1943. gada decembrī trīs ciema vīrieši,
kuri nebija ieslodzīti Salaspils nometnē,
jo kāds bija pierakstīts citā pagastā, citam radinieks dienēja pie vāciešiem,
izlūdzās vai izpirka bērnus no nometnes
un pārveda viņus uz Kreiciem, pie vecmāmiņas. Te viņi 1945. gadā sagaidīja
no Vācijas atgriežamies vecākus un pārējos tuviniekus.
Nebija viegli arī pēckara gadi, badu
necieta, bet trūka apavu, apģērba, citu
lietu. Tomēr ģimene cieši turējās kopā
un strādāja – kopa savu saimniecību,
iestājās kolhozā.
Valentīna gāja vietējā skolā Degļevā,
pabeidza 8 klases. Pēc tam strādāja kolhozā – sākumā uz lauka, tad fermā.
Kreicu govju fermā Valentīna nostrādāja
28 gadus.
Agrā jaunībā Valentīna apprecējās ar
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vietējo puisi Vladimiru Ivanovu, pārcēlās uz viņa dzimtas mājām. Ģimenē piedzima divas meitas – Ludmila un Antoņina, abas tagad dzīvo Ludzā. Valentīnai
ir divi mazbērni un trīs mazmazbērni.
Valentīna Ivanova tikai uz ziemas
periodu pārceļas uz Ludzu, pie meitas.
Vasarā Ludmila un viņas vīrs Aleksandrs Trofimovi bieži apciemo māti
Kreicos, te ir bioloģiskā zemnieku saimniecība ar 70 bišu stropiem. Tomēr uz
ziemas mēnešiem bērni māti laukos nevēlas atstāt, nākas līdz aprīlim pārcelties
uz pilsētu. Valentīna skumst pēc saviem
Kreiciem, ik brīdi iedomājas par dzimtās
puses mīļajām vietām un ilgodamās nobirdina pa asarai. Valentīnas atmiņās
skaistākie bija gadi, kad meitas augušas,
kad sādžās bijis daudz cilvēku – kopīgi
strādājuši, kopīgi svinējuši svētkus. Jā,
arī toreiz nebija viegli – agrie rīti fermā
un smagais darbs, obligāti kolhoza brūnaļām ravējamās biešu vagas un vēl arī
sava saimniecība ar lopiņiem, dārzu,
pļavām. Bet tā bija skaista un pilnasinīga
darba dzīve.
Kreici ir viena no tām sādžām, kas
paliek neapdzīvota. Un tādu Blontu pagastā ir samērā daudz. Neticami liekas,
ka Degļevas skolā mācījušies 100 bērni!
Tagad nav pat skolas ēkas, tā nojaukta.
Tukšas palikušas neapdzīvotas senču
celtās mājas – plašas, kuplām ģimenēm
domātas. Kā kolhoza pagātnes liecība
stāv neizmantota viena otra fermas ēka.
6. novembrī Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
un Blontu pagasta sociālā darbiniece
Inta Vonoga apciemoja jubilāri, pasniedza dāvanas no pašvaldības un pateicās
par dzimtajam novadam veltīto mūžu.
Sveicienus sūtīja arī paju sabiedrība
„Blonti”.

Aicina saņemt Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi
Ciblas novada pašvaldība aicina personas, kas piedalījušās
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, pieteikties īpašas
piemiņas zīmes saņemšanai.
Iekšlietu ministrija informē, ka līdz šim ar Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotas 985 personas vai viņu ģimenes locekļi.
Apbalvojuma nolikums nosaka, ka šo piemiņas zīmi var
pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.
Piemiņas zīmi var piešķirt LR pilsonim, nepilsonim, kā arī
ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā.
Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā
laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās
pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem, māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu
ministra apstiprināta apbalvošanas
komisija.
Plašāku informāciju par piemiņas
zīmi iespējams
saņemt, sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas
savienība “Černobiļa”. Apliecinājums-iesniegums, kas jāaizpilda, lai saņemtu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieka piemiņas zīmi, atrodams Iekšlietu ministrijas mājaslapā:
http://www.iem.gov.lv/lat/
cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/
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Svinēsim kāzu jubilejas!
Turpinot tradīciju
godināt ģimenes
vērtību saglabāšanu,
Ciblas novada pašvaldība arī šogad
rīko pasākumu, kurā
tiks cildināti pāri,
kuri laulībā nodzīvojuši 25 un vairāk
gadus.
Ciblas novada ģimenes, kuras šogad svin Sudraba
(25), Pērļu (30), Koraļļu (35), Rubīna (40), Safīra (45),
Zelta (50), Smaragda (55) un Briljanta (60) kāzu jubilejas, kopā ar bērniem un draugiem tiek aicinātas piedalīties pasākumā
„Mīlestība – krāšņais zieds”, kas notiks
25. novembrī plkst. 19.00 Ciblas Tautas namā.
Sandra Beļavska, Ciblas TN vadītāja, aicina kāzu
jubilārus līdz 17. novembrim pieteikt savu dalību
pasākumā pa tālruni 29285284 vai, rakstot uz e-pastu:
ciblastn@inbox.lv/. Kāzu jubilārus svinībām var pieteikt arī bērni, mazbērni, kaimiņi un draugi, šādi sagādājot patīkamu pārsteigumu gaviļniekiem.

Valsts svētku dienās Ciblas novadā būs iespēja noskatīties
jauno filmu „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru":
Blontu TN – 18. novembrī plkst. 17.00
Ciblas TN – 19. Novembrī plkst. 16.00.
Biļetes cena – 2 eiro.
Šīs filmas pirmizrāde notika 17. augustā un atklāja Nacionālā
kino centra programmu “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”.
Uz lielajiem ekrāniem nonāks 16 pilnmetrāžas filmas – 6
spēlfilmas, 8 dokumentālās filmas un 2 animācijas filmas.
Latvijā pašreiz skatāmas: dokumentālā spēlfilma „Ievainotais
jātnieks”, no 18. novembra – dokumentālā filma „Astoņas
zvaigznes” (Ciblas novadā tiks demonstrēta skolās).
Filmas „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” režisors ir
Varis Brasla. Lomās: Markuss Jānis Eglītis (Oskars), Eva
Ozola (Olga), Mārtiņš Vilsons (vectēvs Paulis Kode), Akvelīna Līvmane (vecāmāte Irma Kode), Mārtiņš Meiers
(Modrītis), Uldis Dumpis, Uldis Anže, Lauris Dzelzītis u.c..
Sižets: Oskara (8) vecāki datora vietā dēlam “iemaina”
vectēvu – lai izsargātu bērnu no tīmekļa bīstamās ietekmes.
Oskara ciemošanās pie vectēva sākas bezcerīgi – vecais Kode
(65) liek strādāt vīriešu darbus un nepērk kārotās botas. Tāds
vectēvs mazdēlam nav vajadzīgs, un visi uzzina, ka aktīvais
Atmodas cīnītājs Paulis Kode “miris”…

Mūsu bērni piedalījās konkursā “Draugu balsis” Ludzā
Ludzas novada konkursā “Draugu balsis”, kas notika 8. novembrī PII “Pasaciņa”, piedalījās 14 bērni no dažādām
Ludzas novada un Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēm (PII). Konkursā piedalījās 2011. un 2012. gadā dzimuši mazie dziedātāji.
No Blontu PII – pedagoģes Ingrīdas Lubānes audzēkne Kellija RUŠKO.
No Ciblas PII – pedagoģes Intas Augustovas audzēkne Ramona PRISKURELA.
Katrs dalībnieks izpildīja vienu dziesmu. Tika vērtēta
dziedājuma kvalitāte, kopiespaids un skatuves tēls.
Par trīs labākajām tika atzītas PII „Pasaciņa” dziedātājas: Evitas Podoļecas audzēkne Viktorija KOZLOVSKA (I pak.), Imanta Bogomola audzēkne Baiba BIRULE (II pak.) un Intas Augustovas audzēkne Katerīna BARTULĀNE (III pak.).
Konkursa ''Draugu balsis - 2017'' žūrijā darbojās Sarmīte Gutāne – Ludzas novada Izglītības,kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja; Vera Doreiko - Sinkeviča –
Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore; Romāns
Seņkovs – Ludzas Mūzikas pamatskolas pūšamo instrumentu nodaļas skolotājs, Ludzas TN pūtēju orķestra diriģents.

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

