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„Tēvzemes nedēļa” Ciblas vidusskolā
Visi Ciblas vidusskolas audzēkņi gatavoja zīmējumus un plakātus „Mans apsveikums Latvijai”.
11. novembrī bija Lāčplēša dienas pasākums.
14. un 16. novembrim – erudītu konkurss par Latviju (dažādām klašu grupām).
15. novembrī – tikšanās ar 32. zemessardzes bataljona zemessargiem.
17. novembrī plkst. 13.30 – Latvijas 98.dzimšanas dienai veltīts koncerts „Mēs varam līdzās
būt” (saistībā ar projektu „Starpkultūru dialogs”). Uz šo koncertu aicinām arī skolēnu vecākus,
Ciblas pagasta un novada iedzīvotājus!

18. novembrī plkst. 19.00
Blontu Tautas namā –
LR proklamēšanas gadadienai veltīts
Ciblas novada svētku sarīkojums.
Programmā:
 koncerts,
 konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” nominantu godināšana,
 fotokonkursa “Ciblas novads 2016” dalībnieku godināšana,
 bērnu zīmējumu izstāde, veltīta Latvijai,
 balle ar šlāgergrupu „Zenīts”.
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Suņu īpašniekiem
jāievēro noteikumi
Visos novada ciematos iedzīvotāji jūt apdraudējumu no suņiem,
kurus to īpašnieki palaiž savā
vaļā. Sakarā ar to Ciblas novada
pašvaldība atgādina: suņu īpašnieku pienākums ir turēt suni
telpās vai piesietu ārpus telpām,
vai norobežotā teritorijā ārpus
telpām. Viensētās (ne pilsētās un
ciemos) suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus
un dzīvniekus.
Suņa īpašniekam ir tiesības kopā
ar suni atrasties ārpus mājas teritorijas, ja dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēka drošībai, veselībai un dzīvībai, nerada
draudus citiem dzīvniekiem. Ārpus
mājas teritorijas suns bez pavadas
var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību. Šajā gadījumā
sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai
vai citam aksesuāram, bet bīstamam
sunim jābūt arī sarkanai atšķirības
lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.
Šīs prasības ir fiksētas Ministru
kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.
Ja turpmāk pa Ciblas novada ciematiem klaiņos suņi, pašvaldība
organizēs suņu ķeršanu. Tie tiks
nogādāti uz dzīvnieku patversmi.
Suņu īpašniekiem, lai atgūtu savu
mājdzīvnieku, nāksies griezties
patversmē, kur būs jāsedz ar to saistītie izdevumi.
Atbildība ir noteikta Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 106. pantā. Par
pārkāpumiem var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods:
fiziskajām personām 7 — 350 €,
juridiskajām personām 15 — 700 €,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts
fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām 15 — 700 €, bet juridiskajām personām 700 — 1400 €.
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2. lappuse

PAZIŅOJUMI PAR IZSOLĒM
Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Muižkungi”, kadastra nr. 6848-004-0212, Felicianova,
Ciblas pagasts, Ciblas novads, kurš sastāv no zemes gabala 1,62 ha ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0212 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6848-004-0212
-001.
Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro)
Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 20,00
(divdesmit euro), nodrošinājuma naudu – EUR 800,00 (astoņi simti euro) pašvaldības
kontā:
Ciblas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000041258
Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads
AS Citadele banka
Konts:LV57PARX0012469710001
Kods: PARXLV22
Izsole notiks 30.11.2016. plkst. 10.00 Ciblas novada domes administratīvās
ēkas zālē (1. stāvs).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes kancelejā darba dienās no
plkst. 9.00. līdz 15.00 un mājaslapā: www. ciblasnovads.lv
Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu pārdod pašvaldības nekustamā īpašuma Veckaktiņi” nedzīvojamo ēku ar kadastra nr. 6866-004- 0407001 Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads.
Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR 700,00 (septiņi simti euro).
Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas maksu – EUR 20,00
(divdes-mit euro), nodrošinājuma naudu – EUR 70,00 (septiņdesmit euro) pašvaldības kontā:
Ciblas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000041258
Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads
AS Citadele banka
Konts:LV57PARX0012469710001
Kods: PARXLV22
Izsole notiks 30.11.2016. plkst. 11.00 Ciblas novada domes administratīvās
ēkas zālē (1. stāvs)

Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai
Ciblas novada pašvaldība izsludinājusi cenu aptauju un veic iespējamo pretendentu apzināšanu ēkas nojaukšanai Felicianovā.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 30. novembrim, plkst. 14.00.
Ēkas nojaukšanas tehniskais projekts, pretendentu atlasei izvirzītās prasības un Veidne pretendenta pieteikumam publicēti pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv.
Kontaktpersona: pašvaldības izpilddir ektor e Inār a Spr udzāne, tālr unis
29711939, e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Par nojaucamo māju. Tā ir tr īsstāvu ēka ar pagr abu, kas Felicianovas ciematā
uzbūvēta padomju periodā kā mazģimeņu māja. Tā ilgstoši nav apdzīvota, un tās renovācija nav lietderīga. Ēka būvēta no betona un gāzbetona blokiem un silikātķieģeļiem.
Logi un durvis ēkā nav saglabājušies. Iekšējie inženiertīkli ir demontēti, siltumtrases
un ūdensvada pievadi ir atslēgti, elektrosadales skapis iznests ārpus ēkas teritorijas.
Ēkas saliekamo elementu demontāža jāveic ar autoceltni. Pēc virspamata un pagraba
sienu nojaukšanas būvbedri nepieciešams aizbērt ar smilšainu grunti, veicot tās noblietēšanu. Jāveic arī būvlaukuma rekultivācija.

Pušmucovā uzstādīta jauna “Tele2” 4G interneta bāzes stacija
Ciblas novada pašvaldība saņēma informāciju no mobilo sakaru operatora “Tele2”
par to, ka Ciblas novada Pušmucovā ir uzbūvēta jauna ceturtās paaudzes jeb 4G mobilā
interneta bāzes stacija, kas nodrošina zibenīgu “Tele2” mobilo internetu un ātru tā savienojumu. Līdumnieku un Ciblas pagasta iedzīvotāji jau aktīvi lieto “Tele2” 4G tīklu,
pieaugot “Tele2” mobilā interneta klientu skaitam un patēriņam. “Tele2” 4G internetu
var lietot telefonā, planšetdatorā, piezīmjdatorā vai galda datorā.
Pārliecināties, vai telefons, planšetdators, modems vai rūteris, kā arī SIM karte atbalsta 4G, var “Tele2” mājas lapā: www.tele2.lv/4G. Ikviens “Tele2” un “Zelta Zivtiņas”
klients “Tele2” Centrā bez maksas var apmainīt savu SIM karti pret 4G SIM karti.
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Kārtējā domes sēdē lemtais
27. oktobrī notika Ciblas novada domes sēde, kurā
piedalījās visi pašvaldības deputāti. Darba kārtībā bija
iekļauti 12 jautājumi.
Tiek kārtota divu daudzdzīvokļu māju Lucmuižā ierakstīšana zemesgrāmatā. Veicot šo procesu, domes sēdē tika
lemts par tām nepieciešamo zemes vienību atdalīšanu un
pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām un nosaukumu piešķiršanu jaunajām zemes vienībām: 0,8003 ha – „Samtenes”
un 0,3231 ha – „Mūrnieki”.
Izskatot IK „Ciblas aptieka” vadītājas I. Švedes iesniegumu, dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, jo IK „Ciblas aptieka” izbeidz darbību. Minētā īpašuma
lietošanas mērķis mainīts uz lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Noslēgumam tuvojas aptuveni divus gadus ilgušais pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzērves” (Zvirgzdenes pag.)
atsavināšanas process. Ar domes lēmumu 2014. gada 29.
decembrī tas nodots atsavināšanai. Sēdē š. g. 27. oktobrī
apstiprināta „Dzērvju” nosacītā sākumcena – EUR 1 552.80,
kā arī nolemts slēgt pirkuma līgumu ar privātpersonu, kas
rosināja atsavināšanu. Īpašuma tiesības pircējs iegūs tikai
pēc pirkuma cenas samaksas un Pirkuma līguma noslēgšanas.
Turpinās pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības „Plaudišu ferma” atsavināšanas process (īpašums atsavināšanai nodots ar š.g. 27. maija lēmumu). Šajā sēdē deputāti
apstiprināja īpašuma nosacīto sākumcenu EUR 6 757,57 un
nolēma slēgt Pirkuma līgumu ar SIA „Blonti”, kas segs arī
visus izdevumus pie zv. notāra un zemesgrāmatā.
Deputāti apstiprināja Valsts adrešu reģistra informācijas
sistēmā 105 reģistrētu adrešu maiņu Ciblas novadā. Adreses
sakārtotas un īpašumu adreses būtu precīzi nosakāmas: tagad
būs precīzi minētas sādžas, nedublēsies nosaukumi. Piemēram, „Ozoliņi” līdzšinējā adrese: Morozovka, no š.g. oktobra
– Ožorgi, Blontu pag., Ciblas nov., LV-5706.
Nolemts Valsts adrešu reģistrācijas sistēmā dzēst 4 adreses, jo nav īpašumu. Piemēram, “Pēterlauciņi”, Čeverova,
Līdumnieku pag., Ciblas nov.
Nolemts privātpersonai N. J. piešķirt nomā pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības daļu 0,25 ha platībā ar apbūves
tiesībām un tiesībām veidot būvju īpašumu uz 10 gadiem
(pirtiņas būvei).
Izskatot J. Soikāna Ludzas mākslas skolas lūgumu, deputāti nolēma daļēji segt vecāku līdzfinansējumu profesionālās
ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla”
apguvē tiem Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas
audzēkņiem, kas ir arī J. Soikāna Ludzas mākslas skolas
audzēkņi, līdz 2016./2017.mācību gada beigām EUR 3,00
mēnesī vienam audzēknim, kopsummā EUR 648.00. Bez
tam nolemts segt degvielas izmaksas 210 € mākslas skolas
pedagogiem, kas ar personīgo transportlīdzekli 2 reizes nedēļā brauc uz nodarbībām Pušmucovas pamatskolā.
Dome nolēma piešķirt prēmiju ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ciblas novada pašvaldības
domes un pašvaldības iestāžu (izņemot vispārējas izglītības
iestādes pedagogus) darbiniekiem, proporcionāli darbinieka
amata likmei.
(Nobeigums 8. lappusē)
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Noskaidroti konkursa
„Ciblas novada gada cilvēks”
balvu ieguvēji
18. novembrī – LR Proklamēšanas svētku pasākumā
Blontu Tautas namā tiks godināti konkursa „Ciblas novada gada cilvēks 2016” nominanti.
Kopumā konkursam tika pieteikti šādi cilvēki:

Nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikti 3 pretendenti:
rikšotāju zirgu braucēja Sandra SOIKĀNE no Ciblas pagasta
(pieteicējs – Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs”), autobusa vadītājs Jānis KLEŠNIKS no Līdumnieku pagasta
(pieteicējs – iedzīvotāju grupa no Līdumniekiem), uzņēmējs
Arnis PUĻS no Pušmucovas pagasta (pieteicējs – iedzīvotāju
grupa no Pušmucovas).
Nominācijā „Gada jaunietis” tika pieteikti 2 pretendenti:
Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas studente Kristiāna MANUKINA (pieteicējs – biedrība „Strauts” no Ciblas) un Ciblas
vidusskolas 11. klases skolniece Sigita LAVRINOVIČA
(pieteicējs – iedzīvotāju grupa no Ciblas un Līdumniekiem).

Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika pieteikts 1 pretendents: Ciblas feldšer u un vecmāšu punkta vadītāja Zoja
POLICĀNE (pieteicējs – iedzīvotāju grupa).
Pašvaldības izveidota Apbalvošanas komisija pēc pieteikumu saņemšanas izvērtēja nominētos balvas kandidātus un pieņēma lēmumu. Apbalvošanas komisijā darbojās 9 cilvēki: pašvaldības deputāts Ēriks Astičs (komisijas priekšsēdētājs), Zinaīda Pavlova (sekretāre), Gunta Stolere, Marina Barkāne,
Antoņina Hindogina, Inta Domarka, Inta Vonoga, Ērika Bondarenko. 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.
Nominācijā „Mūža ieguldījums” vienbalsīgi tika nolemts
balvu piešķirt Zojai Policānei.
Domas dalījās, lemjot par balvu piešķiršanu pārējās nominācijās:
„Gada cilvēks” (8 balsis saņēma Sandra Soikāne, 1 – Jānis Klešniks),
„Gada jaunietis” (6 balsis saņēma Sigita Lavrinoviča, 3 –
Kristiāna Manukina).
LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā Zojai
Policānei, Sandrai Soikānei un Sigitai Lavrinovičai tiks pasniegta piemiņas balva un apbalvojums (piemiņas raksts, naudas balva un ziedi). Tiks sveikti arī visi nominanti: Jānis Klešniks, Arnis Puļs un Kristiāna Manukina.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts,
Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30. Pusdienu pārtraukums — no 12.00 līdz 12.30.
Tālrunis: 29 613 699.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
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Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novadā 2017. gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu,
1.panta 2.1 daļu, 2.panta 7. un 81.daļu,
3.panta 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2017.gadā Ciblas novadā
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas:
1.1. dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2;
1.2. vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves;
1.3. būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
1.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (to daļa), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošā vai
piekritīgā zeme, uz kuras šī māja atrodas,
kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu
izdošanu veic Ciblas novada pašvaldības administrācijas attīstības
nodaļa. Nekustamā īpašuma nodokli iekasē novada pārvalžu kasieri.
Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu veic Ciblas novada
pašvaldības administrācijas attīstības nodaļa un pagastu pārvalžu
vadītāji.
II. Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo ēku palīgēkām
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadā neapliek dzīvojamo
māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, ja palīgēkas platība pārsniedz 25m2 , izņemot garāžas.
4. Garāžas ar nekustamā īpašuma nodokli apliek un piemēro likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās nodokļa likmes.
III. Nekustamā īpašuma nodoklis vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās (būvei
piekritīgās zemes vai būves) kadastrālās vērtības, apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošās būves.
6. Būvei piekritīgā zeme ir Ciblas novada pagastu teritorijā būvei
piekritīgā zeme, ko aizņem būves un pagalmi, kā arī šo būvju uzturēšanai nepieciešamā zeme – līdz 1.0 ha platībā;
7. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa
atcelšanu pieņem Ciblas novada pašvaldības būvvalde.
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APSTIPRINĀTI ar Ciblas novada domes
2016.gada 28.septembra sēdes lēmumu

8. Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina un maksāšanas paziņojumu
nosūta nodokļu maksātājam sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad
lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav pārsūdzēts.
9. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā apmērā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 8.punktā minētā būves
statusa atcelšanu.
IV. Nekustamā īpašuma nodoklis būvēm, kuru būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums
10. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts
par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā, no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai
būves) kadastrālās vērtības.
V. Nekustamā īpašuma nodoklis par daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām (to daļām), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
11. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai
personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu
tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma 2.panta septītajā daļā noteiktie nodokļu
maksātāji saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”.
V. Nodokļu maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpildes termiņš
11. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne
vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
VI. Noslēguma jautājums
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. Līdz ar šo
noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē visi iepriekš pieņemtie
saistošie noteikumi.

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par nekustamā īpašuma nodokļi Ciblas novadā 2017.gadā” projektu
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otr ās daļas 9.¹ punktu,
1.panta 2.1 daļu,2.panta 7.un 81.daļu, 3.panta 1.4 daļu, 3.panta 1.6 daļu un 9.panta otro daļu pašvaldībām ir deleģētas tiesības, pieņemot
saistošos noteikumus, precizēt nodokļa objektus, noteikt kādā veidā piemērojama paaugstināta nodokļa likme, noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpildes termiņu.
Noteikumi nepieciešami, lai mazinātu nodokļa slogu iedzīvotājiem, kā arī, lai veicinātu ēku uzturēšanu pienācīgā stāvoklī, kas neapdraud
citas personas un nedegradē vidi.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka kār tību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadā Ciblas novadā
tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (to daļa), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošā vai piekritīgā zeme, uz kuras šī māja atrodas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2017.gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības
budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Ietekme uz uzņēmējdar bības vidi būs
nenozīmīga un būtiski neietekmēs kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu izpildi nodr ošinās Ciblas novada pašvaldības gr āmatvedības
nodaļa, attīstības nodaļa un pagastu pārvalžu vadītāji.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedr ībā nav veikti. Pašvaldības speciālisti
ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.
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Sanāksmes noskaidro iedzīvotāju ierosinājumus pirms nākamā gada budžeta sastādīšanas
Novembra sākumā visos novada pagastos uz tikšanos ar
Ciblas novada pašvaldības vadību pulcējās cilvēki. Plašākas tikšanās ar iedzīvotājiem domes vadība rīko reizi vai
divas gadā. Tikšanos galvenais mērķis – noskaidrot iedzīvotāju vajadzības pirms tiek uzsākts pašvaldības nākamā
gada budžeta sastādīšanas process.
Ļoti veiksmīga šai ziņā bija
saruna Līdumniekos, jo iedzīvotāji vērsa domes vadības
uzmanību uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, ko, iespējams, izdosies atrisināt un kas
turklāt neprasīs lielus finansiālus ieguldījumus. Piemēram,
pie vienīgās pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu
mājas nolemts izbūvēt malkas
šķūnīšus, jo šobrīd iedzīvotāji
malku krauj vienkārši grēdās
vai tur to pielāgotās ēkās.
Nākamā gada budžetā tiks
ieplānoti līdzekļi arī viena
pašvaldības dzīvokļa remontam. Pagasta pārvaldes vadītājas p.i. Rudīte Valtere norādīja, ka Aizpūres kapsētā jāuzstāda jauns kapu krusts un
jāpalīdz salabot vietējās baznīcas vārti.
Tikšanās reizēs iedzīvotāji
pauda lielu prieku, ka ir atjaunots apgaismojums ciematos.
Felicianovas „līvāniešu” ciemata iedzīvotāji bija pat noorganizējuši svētkus un arī sapulcē izteica sirsnīgu pateicību Ciblas pagasta pārvaldes
vadītājam Miervaldim Trukšānam.
Itin visos pagastos iedzīvotāji runāja par ceļu slikto
kvalitāti – piemēram, Līdumnieku iedzīvotāji jau tagad
raizējas par ceļa uzturēšanu,
kas iet pāri Djatlovkas kalnam. Ziemā pēc lielas snigšanas vai atkusnī šis valsts ceļš
ir neizbraucams, ilgi jāgaida
un jāpieprasa Valsts ceļu uzturētāju aktīvāks un kvalitatīvāks darbs, un pašvaldībai ir
liegts tērēt naudu valsts ceļa
uzturēšanai, piemēram, smilts
kaisīšanai ziemā.
Domes priekšsēdētājs atzina, ka šogad pašvaldības ceļu
remontam un uzturēšanai tērēts mazāk līdzekļu, jo nauda
bija nepieciešama ceļu re-

montu projektēšanai – plānots
jau nākamgad, piesaistot Eiropa Savienības finansējumu ar
LAD starpniecību, katrā pagastā saremontēt vairākus
ceļu posmus un atsevišķos
posmos uzklāt asfalta segumu
(par šiem darbiem, to sagatavošanas posmu pašvaldība ir
informējusi arī „Ciblas Novada Ziņās”).
Pašvaldības vadībai nākas
atzīt, ka ir mežistrādes firmas,
kuras ārkārtīgi bojā pašvaldības ceļus. Izņēmums ir AS
„Latvijas Valsts meži”, kas
mežistrādi veic rūpīgi un saudzē ceļus. Bojājumi nodarīti
arī uz Volaju ceļa, kas ved no
karjera. Pašvaldība vairākkārt
ir runājusi ar uzņēmējiem,
sarunas ir smagas, gandrīz
bez rezultātiem. Ir izdevies arī
kādu firmu pieķert „uz karstām pēdām”, tad saruna bija
rezultatīva. Tāpēc sanāksmēs
domes vadība aicināja iedzīvotājus nekavējoties ziņot, ja
ir manīts, ka konkrēti mežizstrādātāji vai cita smagsvara
tehnika bojā ceļu.
Iedzīvotāji tika aicināti,
saskaņojot ar pašvaldību,
veikt koku un krūmu izciršanu gar pašvaldība ceļiem, kas
šķērso īpašumus.
(Turpinājums 7. lappusē)

Sanāksmē Līdumniekos piedalījās pārsvarā pagasta
pārvaldes un pašvaldības iestāžu darbinieki..

Sanāksmē Ciblas TN piedalījās vairāk kā 20 cilvēki.

Sanāksmē Zvirgzdenes TN izvirzīti konkrēti jautājumi.

Noslēdzošā sanāksme notika Pušmucovas Tautas namā.
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Izstāde „Lido, pasta balodīt!”
Pušmucovas pamatskolā
Pasaules pasta dienai* par godu Pušmucovas pamatskolas
skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījās izstādes veidošanā. Tā
bija skatāma no 12. oktobra līdz 4. novembrim.
Pateicoties izstādei, skolēni vairāk uzzināja par pasta darbu.
Interesanti bija ielūkoties pirms daudziem gadiem izdotajos
žurnālos un avīzēs.
Reti kurš mūsdienās vēl uzraksta kādu vēstuli, bet izstādē
varējām aplūkot, kā izskatījās aploksnes pirms 20 – 30 gadiem, kā tad rakstīja indeksu, kā izskatījās īpašais vēstuļu
papīrs…
Drīz būs Ziemassvētki. Aizsūtīsim apsveikumu vai uzrakstīsim vēstuli kādam tuvam, mīļam cilvēkam!
Skolotāja Aija JONIKĀNE
* Pasaules pasta savienības 192 dalībvalstīs, arī Latvijā, 9.
oktobrī, jau 47. reizi atzīmēja Pasaules pasta dienu.

Fotogrāfijā no kreisās: skolotāja Vija Rudziša, Iļja Kairovs, skolotāja Elvīra Rimicāne, Katrīna Dubrovska,
Adriana Fadina

Rudens Ezersalas internātpamatskolā
Ātriem soļiem pa rudenīgi raibo lapu
taciņu ir aizsteidzies rudens. Pirmais
mācību gada mēnesis gan skolotājiem,
gan skolēniem paiet ļoti ātri.
Arī mūsu skolā, tāpat kā citās, mācību gads sākās tradicionāli ar Zinību
dienu. Šajā mācību gadā mācības skolā uzsāka 40 skolēni. Zinību dienā skolēnus, vecākus un pedagogus sveica skolas
administrācija. Tradicionāli pirmklasnieki dāvanā saņēma skolas somu ar mācību piederumiem, bet katra klase un jaunpienākušie skolēni – hēlija balonus, kurus pēc pasākuma palaida gaisā.
29. septembrī skolotāja Ērika Naruševiča kopā ar sākumskolas skolotājiem
organizēja Miķeļdienas pasākumu. Skolēni ar skolotājiem centīgi strādāja visu
nedēļu, lai radītu ražas izstādi. Tā tiešām
bija izdevusies – tajā varēja redzēt gan
Miķeli, veidotu no siena un lapām, gan
animācijas filmas varoni Minjonu, gan

rudenīgu lietussargu u. c.
Pirmo reizi
skolā norisinājās konkurss «Smagākais
kartupelis». Tie, kur iem mājās bija
padevusies branga kartupeļu raža, mēģināja atrast vislielāko kartupeli un atnesa
to uz skolu. Miķeļdienas pasākuma laikā
visi ar lielu interesi gaidīja rezultātu
paziņošanu. 1. vietu ieguva V. Petrovs
(7. a klase), kartupeļa svars 523 g, 2.
vietu – S. Rutko (4. c klase), 519 g, 3.
vietu – E. Jurkišam (9. a klase), 504 g.
Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja
piedalīties arī dažādās rotaļās un interesantos konkursos.
30. septembrī sākumskolas skolēnus uz jautrajiem startiem kopā pulcēja skolotāja Velta Seimuškina.
Oktobris skolā sākās ar Skolotāju
dienas pasākumu 3. oktobrī. Skolēnu
pašpārvalde kopā ar skolotāju Regīnu
Ivulāni organizēja skolotājiem svētku
pasākumu, kura laikā skolēni veltīja
skolotājiem novēlējumus
un
dzeju. Neizpalika
arī dažādi uzdevumi un svētku
cienasts. Skolēni
bija parūpējušies
par mazām dāvaniņām skolotājiem – katrs saņēma no koka darinātu izstrādājumu
un izšūtu apsveikuma
kartiņu.
Dāvanas palīdzēja sagatavot skolotāji
Nadežda

Maksimova un Ēriks Razumovskis.
Svētku noskaņu telpā ar rudenīgiem
dekoriem radīja skolotāja Inga Sidarāne.
Skolotāja Ņina Terentjeva ar profesionālās pamatizglītības programmas
«Ēdināšanas pakalpojumi» audzēkņiem
11. oktobrī organizēja pasākumu veltītu
Putras dienai. Tas nor isinājās pa vecuma grupām – sākumskolas skolēniem,
pamatskolas un profesionālās izglītības
skolēniem. Putras dienā skolēni iepazina
dažādus putraimus un to nozīmi uzturā,
minēja mīklas, veica dažādus interesantus uzdevumus un noslēgumā ēda garšīgu mannā uzputeni ar pienu (fotogrāfijā).
Karjeras nedēļas ietvaros, 12. oktobrī, skolotāja Inga Sidar āne ar skolēniem devās uz Līvānu stikla muzeju
iepazīt stikla pūtēja un keramiķa profesijas. Muzejā skolēni apskatīja varavīksnes krāsās zaigojošos stikla izstrādājumus, iepazinās ar fabrikas vēsturi, stikla
un māla trauku ražošanas tehnoloģijām.
19. oktobrī skolā viesojās ceļojošais leļļu teātris «RIKKO lelles».
Bērni noskatījās vienu no deviņām mūzikla «Ķiplociņš pie Dinozauriem» sērijām. Izrādes laikā bērni varēja aktīvi
dziedāt, dejot, sarunāties ar mūzikla
varoņiem. Izrādes sižets bija ļoti izglītojošs.
Skolēni, kuri septembrī un oktobrī
uzrādīja vislabākās sekmes mācībās,
kuriem nebija skolas iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumu, kuri aktīvi iesaistījās pasākumos un sabiedriskajā
darbā, kā balvu saņēma iespēju 20. oktobrī Rēzeknes Boulinga centrā atpūsties - spēlēt boulingu un baudīt garšīgos
saldējuma kokteiļus.
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Ciblānieši iegūst 2. vietu konkursā
„Mūsu mazais pārgājiens”
Ciblas vidusskolas 7. klases skolēni savas audzinātājas
Renātes MIKASKINAS mudināti ar lieliskām sekmēm
piedalījās tradicionālajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”, ko jau 10. reizi organizēja Zemkopības ministrija.
Konkursā piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā
arī interešu izglītības
pulciņi un mazpulki,
kuri iepazina meža
ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu
un Latviju. Konkursa moto
bija "Koks ir visur!". Šogad
konkursam tika iesūtīti 140
kolektīvu darbi: tajā skaitā 5.
- 9. klašu grupā tika iesniegti
38 darbi.
Konkursa komisijas priekšsēdētājs bija rakstnieks un
publicists Ēriks Hānbergs,
darbus vērtēja arī Valsts izglītības satura centra un Zemkopības ministrijas, kā arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas pārstāvji.
Katras vecuma grupas
konkursa uzvarētājiem no
Zemkopības ministrijas turējumā esošā Meža attīstības
fonda tiks finansēta ekskursija
(transporta pakalpojumi) pa
Latviju: 1. vietai – 450 euro
vērtībā. 2. vietai – 450 €,
3. vietai – 300 € vērtībā.
Ciblas vidusskolas 7. klase
šajā konkursā ieguva 2. vietu
un 450 eiro naudas balvu

transporta pakalpojumiem, kā
arī dažādus suvenīrus. Tas ir
lielisks sasniegums, jo šajā
klašu grupā tika vērtēti 38
konkursa darbi, un ciblāniešiem bija otrais labākais!
4. novembrī konkursa laureāti tikai aicināti piedalīties
apbalvošanas pasākumā Tērvetes dabas parkā. Pēc apbalvošanas tika organizētas radošās darbnīcas dabas parka
teritorijā. Tā bija lieliska iespēja izstaigāt un apskatīt
Tērvetes dabas parku kā tūrisma objektu.
– Mēs esam neizsakāmi
priecīgi par iegūtajām balvām. Īpašs paldies jāsaka
Ciblas novada pašvaldībai par
iespēju apmeklēt apbalvošanas pasākumu. Iegūtā balva
tiks tērēta pavasara vai vasaras pusē, lai varētu baudīt
neaizmirstamu ekskursiju, –
stāsta skolotāja R. Mikaskina.
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7. lappuse

Sanāksmes noskaidro iedzīvotāju ierosinājumus
pirms nākamā gada budžeta sastādīšanas
(Nobeigums. Sākums 5. lappusē)

Ciematos aktuāls ir arī atkritumu apsaimniekošanas
jautājums. Ciblas novadā šo pakalpojumu sniedz SIA
„ALAAS”. Pašvaldības teritorijā iedzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus, lai tādējādi arī samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izdevumus. Diemžēl ir problēmas – ne visi apzinās šķirošanas nozīmi un, piemēram, Ciblā pat ir uzlauzti
konteineri ar dzeltenajiem vākiem, kuros nonāk papīrs un
pudeles, lai tajos sabērtu nešķirotus sadzīves atkritumus.
Otra problēma, uz ko norādīja Līdumnieku iedzīvotāji, –
samērā augstā maksa, ko par atkritumu apsaimniekošanu
jāmaksā dzīvokļu iemītniekiem. Tāpēc Līdumniekos daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji gribētu katrs savam dzīvoklim turēt
atsevišķu konteineru, ko slēgt ar atslēgu, – viņi ir gatavi slēgt
individuālus līgumus ar ALAAS par atkritumu konteineru
izvešanu vienu reizi mēnesī vai ceturksnī. Vai tas būs iespējams, par to varēsim spriest pēc domes vadības pārrunām ar
ALAAS pārstāvjiem.
Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka, plānojot nākamā gada budžetu,
būs jāparedz līdzekļi īpašu atkritumu konteineru novietošanas
vietu jeb laukumu ierīkošanai un nožogošanai, kā arī atkritumu šķirošanas sistēmas izveidošanai (stiklu, papīru u.c. pārstrādājamos atkritumus varētu izmest konteineros noteiktā
dienas vai nedēļas laikā).
Daudz prasību uz ciematu iedzīvotājiem. Tā Lucmuižas
iedzīvotāji uz sanāksmi bija ieradušies, lai runātu par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu. Diemžēl daudzi dzīvokļu
īpašnieki nedzīvo tajos, arī neizīrē un nepārdod. Līdz ar to ir
problēmas kaimiņiem, īpaši ziemā, kad ir grūti uzturēt dzīvokļos siltumu, ja apkārt ir pamesti un neapkurināti dzīvokļi.
Aktualizēts tika klaiņojošo suņu jautājums, ko nāksies risināt, veicot bezsaimnieka suņu izķeršanu.
Arī Pušmucovā pamatā tika runāts par problēmām, apsaimniekojot daudzdzīvokļu namus. Nesamazinās kopējā parāda
apjoms par komunālajiem pakalpojumiem, lai gan maksa par
tiem nav liela. Iedzīvotāji atzina, ka uzlabojusies ūdens kvalitāte centrālajā ūdensvadā pēc tam, kad veikta tā skalošana un
citi pasākumi.
Par šie un citiem sanāksmēs izskanējušajiem jautājumiem
novada pašvaldības vadītāji un pagastu pārvalžu vadītāji domās, sastādot 2017. gada budžetu.
Uz tikšanos ar iedzīvotājiem bija ieradušies Ciblas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne, pagastu pārvalžu vadītāji. Uz dažām sanāksmēm bija ieradies deputāts Aldis Tihovskis, Blontos – deputāts Ēriks Astičs, Pušmucovā – deputāts Aivars Rikums.

Felicianovas ciemata Līvānu māju
iedzīvotāji pateicas par apgaismojuma
ierīkošanu Miervaldim TUKŠĀNAM, sveic
svētkos un novēl:
Lai tev vienmēr jautra oma,
Priecīgs prāts un laba doma!
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, kas jāpadara!

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Filma „Melānijas Hronika“ –
2. decembrī Blontu TN

Daudzviet Latvijā tiek demonstrēta
latviešu režisora Viestura Kairiša
spēlfilma “Melānijas hronika“. Tas ir
stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas
(1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā.
Blontu Tautas namā šo filmu būs
iespējams skatīties 2. decembrī.
Seansa sākums – plkst. 18.00.
Filma „Melānijas hronika“ ir patiess
vēstījums par cilvēcības brīnumu, gara
plašumu un ciešanu pilnajiem likteņiem
Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir
stāsts par latviešu sievietēm, kurām bija
jācieš, jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk
dzīvotu Latvija.
Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS
okupētā Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Melānijas un viņas vīra, neatkarīgās Latvijas
laikraksta galvenā redaktora, Aleksandra
mājoklī, liek modināt astoņgadīgo dēlu Andreju un kāpt kravas mašīnā. Stacijā vīrieši
tiek šķirti no ģimenēm. Šajā dienā padomju
vara deportēja aptuveni 17 000 cilvēku Latvijā. Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. Melānijai un viņas dēlam vispirms ir
jāizdzīvo – trīs nedēļu ilgajā braucienā līdz
nomaļajam Tjuhtetas ciemam, pirmajos
mēnešos svešajā vidē, badā un slimībās, bet
pēc tam – jādzīvo. Jāsamierinās un jāpieņem
jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir zudis
pamats un pamatojums. Kādu tas noved līdz
sabrukumam, Melāniju līdz apziņai, kurā
“skan tikai viena stīga – cerība.” Un arī līdz
piedzīvotā detalizētiem pierakstiem, kas
vēlāk veido apjomīgu literāru darbu.
Režisors – Viesturs Kairišs; lomās - Sabine Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika,
Baiba Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša,
Ivars Krasts. “Melānijas hronikā” filmējušies daudzi Ludzas novada iedzīvotāji. Daudzas ainas filmētas Ludzas un Zilupes novadā. Filmas garums – 2 stundas. Vecuma
ierobežojumus 12+.
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Kārtējā domes sēdē lemtais
(Nobeigums. Sākums 3. lappusē)

Divi īpašumi nodoti izsolē
Nolemts izsolē nodot NĪ
„Veckaktiņi” (Līdumniekos) ēkas,
kas netiek izmantotas.
Sēdē tika nolemts atkārtoti izsolē
nodot pašvaldības nekustamo īpašumu „Muižkungi”, kas atrodas Felicianovā (zemes gabals un nedzīvojamā
māja).
Visu izsolē nodoto ēku stāvoklis ir
apmierinošs, ar tendenci pasliktināties (ilgstoši neapdzīvots, neuzturēts,
klimatisko apstākļu un vandālisma
bojāts), pašvaldības funkciju veikšanai īpašums nav nepieciešams.
Īpašumu vērtēšanu veica SIA
„Dzieti”. Saskaņā ar „Dzietu” slēdzienu, „Veckaktiņu” ēkas tirgus
vērtība ir 500 eiro. Izdevumi, lai īpašumu sagatavotu atsavināšanai
(inventarizācija, reģistrācija zemesgrāmatā, novērtēšana, u.c.), sasniedz
gandrīz 200 eiro. Līdz ar to noteikta
šī īpašuma nosacītā cena – 700 eiro.
Pamatojoties uz SIA „Dzieti” atzinumu, „Muižkungu” tirgus vērtība ir
9,5 tūkstoši eiro. 2015. gada rudenī
notikušās izsoles nosacītā cena bija
10 tūkst. eiro, bet izsole nenotika, jo
pretendenti nepieteicās. Šoruden
„Muižkungu” sākumcena pazemināta

par 20% un apstiprināta 8 000 eiro
apmērā (atbilstoši Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumam).
Sēdē apstiprināti abu šo īpašumu
izsoles noteikumi un izveidota komisija izsoles procedūras veikšanai:
komisijas priekšsēdētāja Mārīte Romanovska, komisijas locekles Marina
Barkāne un Ināra Soprāne.
200 eiro piešķirti
”Fondam Sibīrijas bērni”
Izskatīta nodibinājuma „Fonds
Sibīrijas bērni" vēstule par finansējuma piešķiršanu, kur ‘’Fonds Sibīrijas
bērni" informē, ka tas ir dibināts
2001. gadā ar nolūku apzināt un pieminēt 1941. gada 14. jūnijā izsūtītos
bērnus, pieminēt tos, kuri no Sibīrijas
neatgriezās. 2017. gada jūlijā filmēšanas grupa kopā ar Sibīrijas bērniem
dosies uz izsūtījuma vietām Kazahstanā, Krasnojarskas un Omskas apgabaliem Sibīrijā. Sakarā ar to, ka
finansiālie līdzekļi fondam ir ierobežoti, tiek lūgts 2017. gadā pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu vairākiem projektiem. Ciblas novada dome nolēma piešķirt 200 eiro nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.
Domes sēdes protokols un audioieraksts publicēts pašvaldības
mājas lapā www.ciblasnovads.lv

26. novembrī plkst. 19.00
C i b l a s T a u t a s n a m ā ģ i m e ņ u v a ka r s
“Mīlestība - krāšņais zieds”
Turpinot tradīciju godināt ģimenes vērtību saglabāšanu,
tiks godināti Ciblas novada laulātie pāri,
kuri kopā nodzīvojuši 25 un vairāk gadu
un šogad svin Sudraba (25), Pērļu (30), Koraļļu (35),
Rubīna (40), Safīra (45), Zelta (50), Smaragda (55),
Briljanta (60) kāzu jubilejas.
Dalībai pasākumā ģimenes aicinātas pieteikties
līdz 22. novembrim, zvanot Ciblas Tautas nama
vadītājai Sandrai Beļavskai pa tālruni 29285284.
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