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Latgales rikšotāju braucēji ir izvirzījušies vadībā
Šajā izdevumā:
Būvvaldes pakalpojumi — Blontos
divreiz mēnesī.

2

Notikušas ceļu
pārbūves projektu
apspriedes.

3

Līdz 15.novembrim 4
jānomaksā NĪN.
Izglītības iestāžu
aktualitātes.

5

Jaunas ugunsdrošības prasības.

6

Papeles — papildus ienākumu
avots zemniekiem.

7

29. oktobrī atcerēsimies Ciblas kori!

8

18. novembrī
plkst. 19.00
Blontu TN –
LR proklamēšanas
gadadienai veltīts
Ciblas novada
svētku sarīkojums.
Programmā:
 koncerts,
 konkursa „Ciblas

novada gada
cilvēks” nominantu
godināšana,
 balle ar šlāgergrupu

„Zenīts”.

Visātrāko laika rezultātu šogad 1800 m distancē ir uzrādījusi Sandra Soikāne ar
Quizzical Kemp uz Upesciema skrejceļa
Lai arī Latvijas rikšotāju zirgu braucēji
vēl piedalīsies sacensībās Tallinas hipodromā, Latvijā varam teikt, ka ir noslēgusies sacensību – darbaspēju pārbaužu se-

zona rikšotāju zirgiem. Līdz ar to varam
apkopot rezultātus, kas uzrādīti uz Latvijā
atzītiem skrejceļiem.
(Nobeigums 8. lappusē)

NOVEMBRĪ PAGASTOS NOTIKS
IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMES
Ciblas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju sapulces. Iespējas
tikties ar Domes amatpersonām būs visos pagastos šādā laikā:

Līdumniekos – 1. novembrī, otr dien, plkst. 11.00, pagasta pārvaldē.
Ciblā – 1. novembrī, otr dien, plkst. 13.00, Tautas namā.
Zvirgzdenē – 2. novembrī, tr ešdien, plkst.10.00, Tautas namā.
Blontos – 3. novembrī, cetur tdien, plkst.11.00., novada domes ēkā.
Pušmucovā – 3. novembrī, cetur tdien, plkst. 14.00, Tautas namā.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties sanāksmēs. Būs
iespēja gūt informāciju par pašvaldības paveikto 2016. gadā un izteikt
ierosinājumus par nākamgad veicamajiem darbiem.
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Būvvaldes pakalpojumi –
Blontos divas reizes mēnesī
Kopš šī gada sākuma mūsu pašvaldībā būvniecības procesa funkcijas deleģētas Kārsavas novada pašvaldības būvvaldei. Dibināt savu
būvvaldi Ciblas novada pašvaldībā
nav lietderīgi.
Būvinspektore Ausma AUZĀNE
pieņemt iedzīvotājus Blontos – novada pašvaldība Klientu apkalpošanas centrā katra mēneša pirmajā un
trešajā ceturtdienā no plkst. 14.00
līdz 16.00. Apmeklētāju nav daudz.
Ar būvinspektori iespējams sazināties pa tālruni 29225123.
Kārsavas būvvaldē strādā vairāki
speciālisti. To vada Inese Nagle.
Būvvaldes nolikums, veidlapas,
informācija par maksas pakalpojumiem u.c. publicēta Kārsavas novada
pašvaldības
mājas
lapā
(www.karsava.lv/buvvalde.php).
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Konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”
Ir izsludināts tradicionālais konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”.
Šī gada oktobrī var pieteikt pretendentus nominācijās
„Gada cilvēks”, „Gada jaunietis”, „Mūža ieguldījums”.
Pretendentus var pieteikt:
 novada domes deputāti (vismaz 3 cilvēki),
 darba kolektīvi (vismaz 5 cilvēki),
 biedrības un nodibinājumi,
 iedzīvotāju grupa (vismaz 5 cilvēki),
 kā arī iestādes vai uzņēmuma vadītājs – savu darbinieku.
Pieteikums jāiesniedz Ciblas novada pašvaldības kancelejā vai
pagastu pārvaldēs līdz 30. oktobrim.
Pašvaldības izveidota Apbalvošanas komisija pēc pieteikumu saņemšanas
tos izvērtēs un pieņems lēmumu.
LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā plānots pasniegt piemiņas balvu un apbalvojumu, kas sastāv no piemiņas raksta, naudas balvas un
ziediem.

Tiek remontēta daudzdzīvokļu māja Felicianovā

Ciblas novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti,
Blontu pagasts, Ciblas novads,
LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 —
16.30 (pusdienu pārtraukums:
12.00 - 12.30).
Tālrunis: 29613699.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv

Lūgums informēt
par aizdomīgām personām
Valsts robežsardze lūdz
atbalstu likumpārkāpumu
apkarošanas jomā. Ja konstatējat, ka pašvaldības teritorijā atrodas svešas personas, personu
grupas un transportlīdzekļi, kuru
klātbūtne ir aizdomīga un
neatbilst ikdienas situācijai,
lūdzam sniegt informāciju
VRS Ludzas pārvaldes
Krivandas robežapsardzības
nodaļai.
Diennakts kontakttālruņi:
26318575 (mobilais tel.) un
65703938, 65703910
(Lattelecom).

Šoruden veikts mājas Dzirnavu ielā 4, Felicianovā, ārsienu remonts. Darbus veica
vietējais uzņēmums SIA „Amatdzirnas”, kas reģistrēts Blontu pagastā. Apmetums uzklāts 150 kvm2 platībā. Šie darbi izmaksāja 1079 eiro.
Plānots turpināt šīs mājas remontu – nomainīt ūdens notekcaurules un saremontēt
kāpņutelpu vējtveru jumtiņus, lai nokrišņu ūdens nebojātu mājas sienas.

Atjaunots apgaismojums Loka ielā
Atjaunots vienas ielas apgaismojums Felicianovā. „Latvenergo” beidzot deva atļauju uz tā stabiem uzstādīt Loka ielas apgaismošanai nepieciešamos lukturus. Darbus veic
uzņēmums „Kvēle”. 17. oktobra vakarā gaisma tika iedegta. Apgaismojums būs nodrošināts no vakara krēslas stundām līdz pusnaktij un no rīta 6.00 līdz 8.00. Loka ielā ir 20
mājas – „līvānietes”. Ielas apgaismojums ir būtisks, jo te dzīvo vairākas ģimenes ar
bērniem, te ir arī zobārstes Svetlanas Griščenko prakses vieta.
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Notikušas ceļu pārbūves būvprojektu apspriedes
Jau informējām, ka patlaban notiek šādu Ciblas novada
pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde:
* ceļš P - 2 Pušmucova - Nūraugi (850 m);
* ceļš C - 2 Cibla - Felicianova un Dzirnavu iela (1900 m);
* ceļš Z - 16 Banoņejas ceļš (320 m).
Šajos pašvaldības ceļu posmos paredzēts izveidot melno
(asfalta) segumu, veikt citus darbus.
Ceļi, kas tiks pārbūvēti, netiks paplašināti – to platums
paliks aptuveni 6 metri.

27. septembrī visi šiem ceļiem piegulošo teritoriju īpašnieki, kā arī citi ieinteresētie iedzīvotāji, tika aicināti ierasties
uz sapulcēm, lai izskatītu ar projektu
saistītus jautājumus. Aicinājumi tika
publicēti dažādos informācijas avotos
(mājas lapā, informatīvajā izdevumā,
radioraidījumos), ar zemju īpašniekiem
sazinājās arī pagastu pārvalžu vadītāji.
Diemžēl aktivitāte bija zema. Gan Pušmucovā, gan Ciblā uz apspriedi ieradās
pa vienam zemes īpašniekam. Iespējams, šobrīd jautājumu nav.
SIA „My zone” pārstāvis – projektu
koordinators Deniss Ķiseļevs vēlējās,

pirmkārt, saskaņot
ar zemju īpašniekiem nobrauktuvju
izbūvi.
Projektā
var paredzēt nobrauktuvju izbūvi
(jaunu izbūvi vai
esošo uzlabošanu) līdz katram īpašumam.
Ciblā, arī izbraucot līdz īpašnieka laukiem, tika saskaņotas nobrauktuvju vietas – tā, lai būtu ērti lauksaimniecības
tehnikai izbraukt uz lauka, vai tā, lai
būtu iespējams ērti piebraukt pie mājas.
Nobrauktuvju vietu izbūves saskaņošana notiks. Projektētāji vai pašvaldības

pārstāvji sazināsies ar katru īpašnieku.
Patlaban saskaņotas nobrauktuves līdz
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, kā arī līdz minēto 2 īpašnieku zemēm.
Sapulču gaitā tika pārrunāti arī citi
jautājumi – piemēram, apgaismojuma
nepieciešamība
uz
ceļa
C–2,
„serpantīna” posma izbūve u.c..


Projektus plānots realizēt, piesaistot līdzfinansējumu
SAM 5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām projektā, tā sauktā – Latgales programma.

Makšķerēšanas sacensībās „OSOKA 2016” daudzi nedabū pat asaku
22. oktobrī Līdumnieku pagasta Kurjanovas ezerā
notika sacensības „Osoka 2016”, uz kurām tika aicināti
makšķernieki no Ciblas un kaimiņu novadiem. Katrs
makšķerēšanai varēja izmantot vienu spiningu. Makšķerēšana notika no laivām.
Bija plānots, ka sacensības notiks 8. oktobrī, bet slikto laika
apstākļu dēļ tās nācās pārcelt.
22. oktobrī uz sacensībām pulcējās 14 dažāda vecuma vīri
(17 – 63 gads). Diemžēl tikai 4 no tiem krastā atgriezās ar
lomu.
– Labāk ķērās vakar un ķersies rīt! – komentē sacensību
rīkotājs Aldis Tihovskis.
Tomēr visiem sacensības patika – pazīstams ezers un laba
kompānija. Tāpēc nolemts turpmāk sacensības rīkot vismaz
trīs reizes gadā: ziemā, kad jau būs ledus, pavasarī no 1. maija
un rudenī.
Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļuva dalībnieks,
kuram ir vislielākais noķerto zivju svars. „Osokā” šis veiksminieks bija Normunds BIRSKIS no Ciblas (fotogrāfijā –
Normunda loms), viņam – I vieta.
II vietā – Aldis BEĻAVSKIS,
III – Edijs KUŠNERIS,
IV v. – Vilis RAZUMOVSKIS no Franapoles.
Lielākā zivs – 1 kg smagā un 56 cm garā līdaka, ko noķēra
sacensību jaunākais dalībnieks Edijs Kušneris. Viņš saņēma
labu balvu – spiningu no IK „Vasals VV”.

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar balvām, diplomiem, kausiem un medaļām.
Makšķerēšanas sacensības organizēja IK „Lanas 777” sadarbībā ar biedrību „STRAUTS” un Ciblas jauniešu centru
„IMPULSS”. A. Tihovskis, sacensību organizētājs ir gandarīts par sacensībām, lai gan ar lomiem nevar lepoties, un saka:
– Paldies sponsoram IK „Vasals VV” (veikals makšķerniekiem un medniekiem Ludzā, Skolas ielā 20A)! Paldies valsts
vides inspektoram Ivaram Leščinskim! Paldies arī Dainim
Romancānam par pasākumam atvēlēto vietu pie Kurjanovas
ezera.
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Tuvojas NĪN nomaksas termiņš — 15. novembris
15. novembris ir termiņš, līdz kuram jānomaksā Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), ja tas nav izdarīts agrāk.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina par gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos (2016. gadā — 31. marts,
16.
maijs, 15. augusts un 15. novembris). Ļoti svar īgi ir maksājumus veikt savlaicīgi.
Ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta automātiski –
to
veic datorprogramma. Lai izvairītos no papildus summām, nodoklis jāmaksā savlaicīgi. Ja tas ir nomaksāts kaut kad decembrī par visu gadu – tas jau ir stipri par vēlu, nokavējuma naudas rēķināšana sākusies jau ar pirmo nokavēto maksāšanas
termiņu.
Līdz 15. novembrim ir jāsamaksā arī nomas maksa par zemes gabaliem, kas iznomāti no pašvaldības.
Jāpiebilst, ka ir sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz, ka nākamgad arī par nomas maksas kavējumiem
tiks aprēķināta nokavējuma nauda.
Ja kāds maksāšanas paziņojumu vai rēķinu par nomāto zemi nav saņēmis vai to nozaudējis,
aicinām griezties pārvaldēs un domes Attīstības nodaļā.
Elektroniski to iespējams izdarīt, rakstot uz e-pastiem:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai marite.romanovska@inbox.lv.

LAD uzsācis izmaksāt
vienotā platības maksājuma avansus

Samazināta samaksa par suņa
reģistrāciju LDC datubāzē

LAD ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma (VPM) avansu
70 % apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma likmes – 61 eiro/ha,
līdz ar to šobrīd lauksaimnieki saņem 42,7 eiro par hektāru.
Šis gads bija īpašs ar to, ka pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai notika elektroniski. Tā kā Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas bija iespējams novērst jau atbalsta iesnieguma iesniegšanas brīdī,
tas ļāva lauksaimniekiem izvairīties no sankcijām, kā arī palielinājies to
lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumu avansus saņems jau oktobrī. Oktobra mēnesī LAD plāno izmaksāt avansus 70 % klientu.
LAD, analizējot Vienotos iesniegumus, ir konstatējis vairākus interesantus faktus. Vidējais pieteikuma iesniedzēju vecums ir 56 gadi. Vislielākais pieteikumu skaits ir no 57 gadus veciem pretendentiem – saņemti 1443 pieteikumi. Vecākajam šā gada pieteicējam 96 gadi, bet
jaunākais klients ir 18 gadus vecs. Ja vērtē platību apmēru, tad lielākā
vienā pieteikumā pieteiktā platība no juridiskas personas ir 5620,23 ha,
bet no fiziskas personas - 600,13 ha.

Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība 4.oktobrī grozīja
noteikumus par LDC publisko cenrādi. Pašlaik par
mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu, samaksa par reģistrāciju LDC datubāzē ir
7,11 eiro. Pēc noteikumu stāšanās spēkā samaksa
būs 3,50 eiro.
Jau patlaban no samaksas par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti īpašnieki suņiem pavadoņiem, suņiem asistentiem un suņiem, kas apmācīti
uzbrukt cilvēkam. No reģistrācijas maksas vienotajā
reģistrā turpmāk būs atbrīvoti arī īpašnieki suņiem
terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, kuras savā
darbā izmanto suņus, kā arī dzīvnieku patversmes,
kuras atdos suni citai personai īpašumā.

Lopkopība: Pieejams pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm
Iesniegumus pieņem no 15.05.2016. līdz 15.11.2016.
Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:
* gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta
krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
* govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas
Brūnā, Latvijas Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles
Pelēkā u.c. šķirnes);
* telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi
astoņu mēnešu vecumu.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
* dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc
piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis)
un par tiem regulāri sniedz informāciju normatīvos aktos
paredzētā kārtībā;
* lauksaimnieks LDC deklarē šo noteikumu 234 minētās
govis un telītes kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās
zīdītājgovis pirms šo noteikumu 235.2.apakšpunktā minētā
iesnieguma iesniegšanas LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē;

* kārtējā gadā no 15. maija līdz 15. novembrim ir iesniegts
iesniegums LAD reģionālajā l/s pārvaldē;
* iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm saņemšanai 2015.gadā
norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no
kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā
gadā (kopējo maksājumam pieteikto dzīvnieku skaitu veido
papildu valsts tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm pieteiktās govis un teles). Maksājumam pieteikto telīšu skaits
nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto
dzīvnieku skaita;
* saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu
un to proporciju vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma
iesniegšanas dienas.
Lai atvieglotu lauksaimniekiem iesnieguma “Pārejas posma
valsts atbalsts par zīdītājgovīm” aizpildīšanu, tad iesniegumus
pieņemam arī ar Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku
izdrukām no Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS).
Informē Marina BARKĀNE,
Ciblas novada pašvaldības l/s konsultante
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Starptautiskā skolotāju diena Blontu PII
Ciblas
novada
Blontu
pirmsskolas izglītības iestādē
5. oktobrī notika Starptautiskajai
skolotāju
dienai
(UNESCO atzīmē kopš 1994.
g.) veltīts pasākums. To organizēja pedagoģes Ingrīda Lubāne un Inese Puļa.
Viss sākās grupiņā, kur skolai gatavojas vecākie bērni.
No turienes pa visu dārziņa
ēku, iegriežoties katrā grupiņā
un pie katra darbinieka, gājiens virzījās uz lielo sarīkojumu zāli. Kā pēdējie gājienam
pievienojās PII vadītāja Gunta
un pavāre Velta, un vismazākie bērniņi.
Zālē visām pedagoģēm un
visām viņu palīdzēm bija jāveic dažādi uzdevumi, mēģinot izjust, kā bērni izdzīvo
dienu dārziņā. Audzinātājas,
auklītes, apkopējas un pavāre
tika nosēdinātas rindā, viņām
apsieti priekšauti, un bērniem
bija tas priecīgais pienākums
savas dārziņa „mammas” kārtīgi pabarot ar brokastu putru.
Bija jāuzēd citrons – lai laba
veselība un retāk skābā grimasē savilkta seja.
Lai pārbaudītu personāla
veiklību, tika sarīkota „veļas
diena” – dūraiņos tērptām
rokām vajadzēja visai veikli
ar knaģiem uzkārt uz auklas
dažādus apģērba gabalus. Tie
vēlāk noderēja, jo visi, mūzi-

kai skanot, gāja pa zāli ap
izžautajām drēbēm un, mūzikai apklustot, ņēma sev to
apģērba gabalu, pie kura bija
piestājuši pauzes laikā. Jautri
bija gan bērniem, gan viņu
audzinātājām… Sekoja fotosesija.
Bet tad pienāca laiks darboties bērniem – ciemos no
multfilmas ieradās Maša. Viņa līdzi nesa katlu un ābolus,
lai vārītu ievārījumu. Āboli
izbira pa visu zāli! Bērni
veikli tos savāca, palīdzot
Mašai lielajā darbā.
Ar to vēl viss nebeidzās –
audzinātājām un viņu palīdzēm bija jākārto neliels pārbaudījums: jānodemonstrē, kā
bērni dzīvo dārziņā: kā ēd, kā
guļ, kā mazgājas…
Noslēgumā – pedagogu
kolektīvu vienojošs uzdevums: “zivs makšķerēšana”.
Katra darbinieka rokās bija
pavediens, tie visi kopā savienoti ar lielu āķi, uz kura jānoķer zivs. Bērnudārza vadītāja
Gunta deva komandas – kam
sava aukla jāpievelk, kam
jāpaceļ… Zivi izdevās noķer
itin ātri!
Starptautiskā skolotāju diena Blontu bērnudārzā aizritēja
jautrā noskaņojumā. Šie svētki, iespējams, varētu kļūt par
jauku tradīciju arī šajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Blontu dārziņu šogad apmeklē 45 bērni. Te strādā 5 pedagogi, kā arī audzinātāju palīgi un tehniskie darbinieki.
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5. lappuse

Ciblas mazpulks iesaistās arvien
jaunos pasākumos
Ciblas vidusskolā darbojas Ciblas mazpulks. To vada
skolotāja Silvija Donska. Jau mācību gada sākumā mazpulcēni iesaistījās dažādās aktivitātēs.

Iedvesmojošs jaunajam posmam bija pasākums „Augsim
savam novadam”, kas notika 20. septembrī Ludzā. Te tikās
Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldību pārstāvji un mazpulki, kas darbojas šajās pašvaldībās.
No Ciblas mazpulka piedalījās Izabella, Sanda, Jānis un
pedagoģe Silvija Donska. Pasākumā bija dažādas meistarklases, kurās bērni un jaunieši labprāt iesaistījās. Aizraujoša
bija arī tikšanās Ludzas novada pašvaldībā, kur katrs mazpulks stāstīja par sevi īpašā prezentācijā. Ludzas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Svetlana Rimša
vienkāršā un saistošā veidā pastāstīja mazpulcēniem par to,
kā pašvaldībā tiek pieņemti lēmumi un kāds ir to izpildes
process. Jaunieši iesaistījās arī diskusijā, piedāvājot savas
idejas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt savam novadam
(fotoattēlā — ciblāniešu piedāvājumi fiksēti uz papīra).
Savukārt 8. oktobrī Ciblas mazpulcēni Izabella, Sanda un
Jānis piedalījās Latvijas Mazpulku rudens forumā, kas bija
organizēts Zemgales un Latgales reģiona mazpulkiem. Tas
norisinājās Krustpils novada Kūkās, Sūnu pamatskolā. Gatavojoties šim forumam, gūta pirmā pieredze projekta aizstāvēšanā – Jānis Kalvāns ieguva 2. vietu projektu konkursā,
stāstot par paveikto projektā „No čiekura līdz lietaskokam!”.
Ciblānieši piedalījās arī lauku labumu tirdziņā, kur tirgoja
ābolu sulu un pīrāgus. Bija atraktīvas rotaļas, kā arī radošā
darbnīca – mazpulcēni taisīja ziepes.
Šomēnes Ciblas mazpulcēni iesaistījušies divās akcijās.
Viņi atbalstīja akciju „Labo darbu nedēļa 2016”, palīdzot
skolas dārzniecei sagrābt lapas. Jāpiebilst, ka „Labo darbu
nedēļā” skolas dārzniecei palīgā sakopt kritušās lapas devās
arī 7. klases audzēkņi un Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki.
Mazpulcēni ir iesaistījušies arī akcijā „Simtozolu meži
simtgadu Latvijai!''. Oktobrī viņi iestādīja Neretas Mazpulka
dāvinātās ozolzīles no Kupču dižozola. Šī akcija aizsākās
2015. gada 30. oktobrī Rugāju vidusskolā. Akcijas mērķis –
iesaistīt vismaz 100 jauniešus, kas vāks zīles un stādīs ozolu
stādus Latvijas mežos, veidojot ozolu birzis vai alejas vismaz 100 vietās ar vismaz 100 ozoliem katrā par godu Latvijas Valsts neatkarības simtajai gadadienai.
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Stājušās spēkā jaunas ugunsdrošības prasības!
Š.g. 1. septembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām.
Būtiskākās izmaiņas, kas jāņem vērā
fiziskām personām
1. Ikviena pienākums – nekavējoties
evakuēties. Lai izvair ītos no situācijām, kad cilvēki atsakās evakuēties, jaunajos Ugunsdrošības noteikumos noteikta
prasība ikvienam iedzīvotājam pašam
nekavējoties evakuēties, atskanot
trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.
2. Atvieglotas prasības dūmvadu un
ventilācijas kanālu tīrīšanai. Līdz šim
dzīvojamo māju dūmvadu un dabīgās
ventilācijas kanālu tīrīšanu varēja veikt
tikai sertificēts skursteņslaucītājs, tomēr
turpmāk privātmājās šos darbus varēs
veikt arī ēkas atbildīgā persona, kas ir,
piemēram, ēkas īpašnieks. Visas cietā
kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir
jātīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz
1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā
kurināmā apkures ierīces un dūmvadus
jātīra papildus vēl vienu reizi apkures
sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Līdzšinējo 3 gadu
vietā, turpmāk dūmvadu un ventilācijas
kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude būs
jāveic retāk – reizi 5 gados (to veiks atbilstošs speciālists).
3. Tiks noteikti ierobežojumi mehānisko ventilācijas iekārtu izmantošanā.
Dzīvojamo māju virtuvēs, kurās atrodas
gāzes plītis, ir ierīkota dabīgā ventilācijas
sistēma. Tomēr nereti iedzīvotāji pie šī
dabīgā ventilācijas kanāla ir pievienojuši
mehāniskas ventilācijas iekārtas, piemēram, tvaika nosūcējus, kas kavē dabīgo
ventilāciju un gāzes noplūdes gadījumā
var izveidoties sprādzienbīstama gāzes
koncentrācija, notikt sprādziens un izcelties ugunsgrēks. Līdz 2018. gada 31. decembrim dzīvokļu īpašniekiem tas jānovērš.
4. No 2020. gada dūmu detektori
jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos.
VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi
parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un, lai novērstu traģiskas ugunsnelaimes, jau tagad ierīkot dzīvokļos vai dzīvojamās mājās dūmu detektorus. No
2020. gada 1. janvāra visus viendzīvokļa
objektus būs jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Būtiskākās izmaiņas, kas jāņem
vērā juridiskām personām
1. Papildināts ugunsdrošības instrukciju saturs. Sākot ar 2017. gada 1.
septembri, visās ugunsdrošības instrukcijās būs jāiekļauj paplašināta informācija par objektu. Personām, kuras izstrādā
ugunsdrošības instrukciju, veic instruktāžu un vada praktiskās nodarbības, būs
jābūt profesionālajai izglītībai ugunsdrošībā vai attiecīgai apmācībai ugunsdrošības jomā.
2. Mainīta ugunsdzēsības aparātu
skaita noteikšanas kārtība. Tur pmāk
ugunsdzēsības aparātu skaits ir jānosaka
no to dzēstspējas, nevis atkarībā no aparātu tilpuma. Mazināts ugunsdzēsības
aparātu apkopes finansiālais slogs – sākot ar 2018. gada 1 .janvāri tehnisko
apkope būs jāveic saskaņā ar ražotāja
noteikto apkopes biežumu vai, ja tāda
nav noteikta, tad ne retāk kā reizi piecos
gados.
3. Ugunsdrošībai lietojamās zīmes
pieejamas noteikumos. Līdz bija jāiegādājas Latvijas standarts. Jaunajos
Ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas
visas ugunsdrošībai lietojamās zīmes,
tādējādi mazinot uzņēmēju finansiālo
slogu.
Gan uz fiziskajām, gan juridiskajām
personām attiecas jaunajos Ugunsdrošības noteikumos noteiktais elektroinstalāciju pārbaužu biežums – mazinot finansiālo slogu, līdzšinējo 6 gadu vietā,
turpmāk šādu pārbaudi ir jāveic reizi 10
gados.
No 2017. gada 1. septembra vienlaicīgi
ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm būs jāveic arī elektroinstalācijas
kontaktu savienojumu (piemēram, elektrosadales skapī) pārbaudi ar termokameru.

6. lappuse

Latvijas Pasts aicina
klientus nosaukt katra
reģiona labāko pastnieku
un pasta nodaļas
operatoru
Latvijas Pasts uzsācis konkursu
Mans Pastnieks 2016, lai tradicionāli
jau sesto reizi katrā Latvijas reģionā
noteiktu to pastnieku un pasta nodaļas
operatoru, kuru klienti atzinuši par
zinošāko, atbildīgāko un uzticamāko.
Konkursa anketas aizpildīšanai un
nosūtīšanai Latvijas Pastam ar jau
apmaksātu piegādi ir ievietotas visos
Latvijas Pasta bezmaksas Abonēšanas katalogos 2017. gadam, kas piegādāti tiem klientiem, kuri ar Latvijas
Pasta starpniecību pēdējo trīs gadu
laikā abonējuši kādu no preses izdevumiem.
Anketu var aizpildīt un iesniegt arī
tiešsaistēhttp://anketa.pasts.lv/.
Anketas iespējams aizpildīt un
nosūtīt līdz 2017.gada 31.janvārim.
Konkursa Mans Pastnieks 2016
ietvaros tiks noskaidrots katra Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales – labākais pastnieks un pasta operators, kā
arī viens pastnieks vai pasta operators, kas tiks atzīts par atsaucīgāko
darbinieku visas Latvijas mērogā.
Iedzīvotāju vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas
balvas 100 eiro vērtībā no Latvijas
Pasta.
Aicinām ikvienu izmantot iespēju
un pateikt paldies savam pastniekam
un pasta nodaļas operatoram!
Vineta Danielsone,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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7. lappuse

Papeles − papildu ienākumu avots zemniekiem
Papeļu audzēšana un plantāciju ierīkošana ir
populāra visā pasaulē – īpaši Ķīnā, kā arī Eiropas un Skandināvijas valstīs. Latvijā SIA
“Bergvik Skog” uzkrājusi pieredzi un guvusi
labus rezultātus papeļu audzēšanā.

Papeles Latvijā
jūtas labi
Papele ir apšu ģints suga. Tā
Latvijā ir pazīstama jau ļoti
sen, tikai līdz šim tā saistījās
ar neglītām alejām pilsētās,
kuras katru gadu radīja milzīgu daudzumu nepatīkamu
pūku.
Šobrīd papeles Latvijā jūtas
labi. Pārņemot citu valstu
pieredzi un zināšanas, pie
mums ir pieejami papeles
hibrīdi, kas būtiski atšķiras no
līdzšinējiem kokiem. Lielākoties tie ir vīrišķā dzimuma
pārstāvji (pūku nav, vai to
daudzums nav ievērojams),
kas Latvijas apstākļos ir ļoti
ražīgi. Stādot papeli piemērotā augsnē, jau pēc 20−25 gadiem varētu iegūt kopumā ap
400−500 m³ koksnes no hektāra.
Pozitīvi, ka zemes īpašniekam paliek tiesības jebkurā
brīdī pieņemt lēmumu par
zemes izmantošanas veida
maiņu. Var cirst pēc 5, 10, 15
utt. gadiem atkarībā no tirgus
cenas attiecīgajam koksnes
resursam tajā brīdī. Tā ir ļoti
svarīga iespēja dažādām dzīves situācijām.

Papele kā pagaidu
risinājums
Tiem zemju īpašniekiem,
kuri, iespējams, šobrīd nevar
izšķirties par kādas konkrētas
platības turpmāko izmantošanu un svārstās starp lauksaimniecisko ražošanu vai meža
audzēšanu, papeļu plantāciju
ierīkošana ir viens no pagaidu
alternatīviem risinājumiem.
Ņemot vērā, ka papele tiek
pieskaitīta pie lauksaimniecības kultūrām, to var stādīt
jebkurā neizmantotā zemē bez
saskaņojuma ar pašvaldībām.
Pie mums, Latvijā, par papeļu plantācijām pirmos pie-

cus gadus ir iespējams saņemt arī ES
vienotos
platību
maksājumus.
Tās
vēl var turpināt audzēt 10 gadu, nesaņemot maksājumus,
bet tad gan jāpieņem lēmums, vai
atstāt papeļu plantāciju un veidot mežu,
vai nocirst un atgriezties pie cita
zemes izmantošanas
veida.
Viens no papeļu audzēšanas
iniciatoriem Latvijā SIA
“Bergvik Skog” izpilddirektors Lars Georgs Hedlunds
iesaka mainīt LAD ”politiku”
tā, lai zemes īpašnieki Latvijā,
tāpat lielākajā daļā Eiropas
valstu, varētu saņemt ES atbalstu energokultūru (apšu,
papeļu u. c.) audzēšanai vismaz ar 15 gadu apriti. Salīdzinoši citās valstīs, kā Zviedrijā,
Polijā u. c., ES atbalsts mēdz
būt pat līdz 20 gadiem.
Nebūtu taisnīgi papeles pielīdzināt kārkliem, kas savu
maksimumu sasniedz jau pēc
2−3 gadiem. Savukārt, lai
iegūtu maksimālo ražīgumu
no papelēm, tās vajadzētu
audzēt ar 10−15 gadu apriti,
jo pirmajos trīs gados papele
aug lēnāk, bet pēc tam sāk
augt strauji. Gada laikā
augstumā tās izaug par 2,5 m
un diametrā pieaug par 3 cm.
Lielāka raža un labāki sortimenti papelēm būs pēc 10
gadiem!

Uzlabo augsni un
noder cīņā ar latvāni
Papeļu lapas ir kā milzīga
fabrika, kas gada laikā var
veidot vairākas tonnas uz
hektāra. Atsevišķas papeļu
lapas var sasniegt pat A4 papīra lapas izmēru. Lapām
nobirstot un satrūdot, tās ievē-

FOTO: Viena no pirmajām SIA “Bergvik Skog”
ierīkotajām papeļu plantācijām
Foto: “Bergvik Skog” arhīvs
rojami var uzlabot augsni.
Papele ir arī viens no iespējamiem līdzekļiem cīņā ar
latvāni. To pašreiz SIA
“Bergvik Skog” pārbauda
vairākos ar latvāni invadētos
īpašumos. Paaugusies papele
veido ļoti blīvu lapu klājumu,
kas pilnībā noēno visu teritoriju. Tas savukārt ļoti nepatīk
latvānim. Lai gan latvānis
neiznīkst, tas vairs neaug. Te
noteikti būtu jāstāda trīsmetrīgi papeļu kāti, kas uzreiz samazinātu un padarītu iespējamu cīņu ar „ienaidnieku”.

Kur un kā
labāk stādīt
Kā jau katrai sugai, arī papelei ir svarīgi izvēlēties atbilstošu augsni un vietu. Papele
mīl daudz saules un pietiekami daudz mitruma, tai patīk
viegla, labi drenēta mālsmilts
augsne.
SIA “Bergvik Skog” papeles stāda jau vairākus gadus.
Stādījumu ierīkošanai izmanto pašu audzētus spraudeņus
(garums 34−40 cm), stādot ap
1500 stādu uz hektāra, atstājot
1,5 m starp stādiem un 3 metrus starp rindām. Tā kā nezāles ātri apsteidz to nelielo
spraudeņa daļu, kas paliek

virs zemes, iesaka augsni gatavot iepriekšējā gadā un
veikt sākotnēju augsnes apstrādi ar Roundup. Tas iedarbosies sešus mēnešus, un ar to
pietiks, lai papelei dotu pietiekami laika saņemties. Pirms
stādīšanas spraudeņus vēlams
izmērcēt ūdenī pat vairākas
diennaktis, kas ļaus brīvi pārdzīvot iespējamos sausuma
periodus pavasarī. Nākamajā
apritē pēc nociršanas papele
pati atjaunojas no celmu atvasēm, un atjaunošanas izmaksas ir ļoti mazas.
Lars Georgs Hedlunds ir
pārliecināts, ka arī Latvijā
papeles varētu būt kā viens no
papildu ienākuma avotiem
zemniekiem
saimnieciskās
darbības dažādošanai. Graudi
ražu dod katru gadu, bet papeles var cirst pēc 5–25 gadiem
pēc vēlmēm un vajadzībām,
tā ir kā banka.
Rakstu pilnībā var izlasīt
izdevuma “Čiekurs” Nr. 3
(51) 2016 rudens izdevumā.
Informācija pārpublicēta
no LLKC mājas lapas
(http://new.llkc.lv/lv/nozares/
mezsaimnieciba)
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8. lappuse

Latgales rikšotāju braucēji ir izvirzījušies vadībā
(Sākums 1. lappusē)

Blontos notiks tradicionālā
skeču parāde
Jau tradicionāli novembrī Blontu Tautas namā uz starpnovadu skeču parādi
“Vai Tu neaizmirsi, kas ir smaids?” pulcējas amatierteātri. Šogad skeču parāde
notiks sestdien, 5. novembrī, plkst.
19.00 Blontu TN. Tanī mēs r edzēsim
amtierteātrus no Jēkabpils, Madonas,
Tilžas, Salnavas, Pildas, Istalsnas, Ciblas, Līdumniekiem… Un, protams,
uzstāsies arī paši saimnieki – Blontu
amatierteātris “ADUKS”, kuru sveiksim
piecu gadu jubilejā.
“Neviens nav tik bagāts, lai iztiktu bez
smaida, neviens nav tik nabags, lai
nespētu kādam to veltīt”. Uz tikšanos
Blontu TN!
Informē Sandra BEĻAVSKA,
pašvaldības kultūras
darba koordinatore

Šajā sezonā ir notikušas sešas oficiālās rikšotāju zirgu darbaspēju pārbaudes Latvijā, kur bijuši dažādāki distances garumi – sākot no 1600 m līdz pat
2100 m. Līdztekus daudzi no Latvijas
rikšotāju braucējiem (Tatjana Martinsone, Tatjana Šnura, Māris Ežmalis,
Nikolajs Galiļejevs, Ilona Malahova,
Sandra Soikāne un Inese Berga) ir
piedalījušies gan Igaunijā, gan arī Lietuvā notiekošajās sacensībās.
Latvijā sacensībās šogad kopā ir
piedalījušies 33 rikšotāju šķirņu zirgi
(Amerikas, Krievijas un Francijas
rikšotāju šķirņu pārstāvji). Lielāko
rikšotāju zirgu daļu sastāda zirgi līdz
10 gadu vecumam, gandrīz puse no
tiem dzimuši Latvijā.
Rikšotāju zirgu braucējam pievienojušies arī tādi jauni braucēji kā Ilze
Rudzīte (Ciblas nov.), Vladislavs Jakovļevs (Dagdas nov.) un Andrejs
Eisaks (Garkalnes nov.).
Visātrāko laika rezultātu šogad 1800
m distancē ir uzrādījusi Sandra Soikāne (Ciblas novads) ar AR šķirnes kastrātu Quizzical Kemp – 2.28,8 min (uz
Upesciema skrejceļa).
Visātrākā 1600 m un 2100 m distancē ir bijusi Ilona Malahova (Ludzas
novads) ar AR šķirnes ķēvi Salamandra – 2.06,5 min un 2.48,3 min (uz
Velēnu skrejceļa). Līdz ar to var atzīt,

ka ātrākā uz Latvijas skrejceļiem ir
bijusi Latvijā dzimusī AR rikšotāju
šķirnes ķēve Salamandra (audzētājs:
Tatjana Martinsone, īpašnieks: Ilona
Malahova).
Latgales rikšotāju braucēji ir izvirzījušies šogad vadībā. Protams, lai to
sasniegtu, ir ieguldīts liels un sūrs
ikdienas darbs. Liels piemērs tam ir
Ilona Malahova, kura Salamandru
iegādājās pērn. Pagājušajā gadā un šīs
sezonas sākumā vēl bija manāms tas,
ka abas meitenes cenšas sastrādāties,
līdz uzvarām braucienos vēl bija jāpiestrādā. Taču gada laikā ar katru reizi
uzlabojās laika rezultāts, ko var redzēt
arī rezultātu tabulā.
Lielu darbu rikšotāju zirgu darbaspēju pasākumu attīstībā ir ieguldījušas
arī Inese un Līna Berga (ZS
“Augstkalni”). Šī saimniecība ir izveidojusi Latvijā visplatāko skrejceļu, kur
iespējams sacensties vairāk kā desmit
zirgiem.
Rezultātu pārskats ir labs pārdomu
avots katram no braucējiem. Protams,
mērķis visiem ir viens – iegūt vislabāko rezultātu. Bet, tikai regulāri piedaloties sacensībās, to var sasniegt. Neapšaubāmi, ka jādomā arī par vaislas
materiālu, lai iegūtu labus kumeļus.
Inese RUSKULE,
Rikšotāju braucēju sporta kluba
„Pegazs” valdes locekle

Aicinām piedalīties fotokonkursā
“Ciblas novads 2016”
Tēmas:
* Ciblas novada kultūrvēsturiskie objekti
un mantojums, tūrisma objekti;
* pasākumi novadā;
* novads gadalaikos, ainavas;
* Ciblas novada cilvēki;
* saimnieciskā darbība un tradīcijas,
prasmes.
Balvu fonds – 200 eiro.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un
www.ciblasnovads.lv

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

