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3. maijā
Ciblas Tautas namā —

Šajā izdevumā:

LR neatkarības
atjaunošanas

Tiks dotēts skolēnu 2
darbs vasarā. Piesakieties!
Atskatāmies uz
ceturtdaļgadsimtu
seniem notikumiem

3

Latgales rikšotāju
sacensībām —10

4

LLKC informē par
aktualitātēm

5

Par koku ciršanu
ārpus meža

6

Folkloras kopas
sargā Mantojumu

7

Futbola kauss paliek Ciblas novadā

8

25. gadadienai
veltīts sarīkojums.
Sākums plkst 19.00.
Koncertā uzstāsies visu
Ciblas novada TN
pašdarbības kolektīvi.
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
(O. Vācietis)
Cienījamie Ciblas novada iedzīvotāji!
Sveicam mūsu valsts vēsturei nozīmīgajos
svētkos – LR Satversmes sapulces sasaukšanas
dienā un LR Neatkarības atjaunošanas dienā!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
Juris Dombrovskis, domes priekšsēdētājs

Balta mana māmuliņa,
balti mani audzināja.
Pati sevi netaupīja,
Mani baltu audzinot.
9. maijā plkst. 17.00
Blontu TN —
Mātes dienai veltīts
koncerts “Mana mīļa
māmuliņa”.
Koncertā piedalās:
Cirmas pagasta bērni,
Pildas TN deju grupa,
Blontu TN pašdarbnieki u.c. viesi.

* Apsveikumā izmantota Elitas Romanovskas fotogrāfija

Pēc koncerta — balle. Dzied
un spēlē: Jana, Ināra, Valdis
un Līdumnieku meitenes.
Ieeja—bez maksas.
Pārstāvēs novadu Rīgā
LR nesakarības atjaunošanas svētku sarīkojumi notiks visā Latvijā.
Daudzi – Rīgā
(skat.www.liveriga.com)
Jaunieši no Ciblas un
Pušmucovas skolas
4.maijā piedalīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas
un citu ES valstu karogu
svinīgā pacelšanā Brīvības pieminekļa laukumā.

Ciblas novadā – spēcīgi bērnu folkloras kolektīvi
10. aprīlī Ciblas vidusskolas folkloras kopa
"Ilžeņa" piedalījās Ziemeļlatgales folkoras kopu skatē Nautrēnos, kur
izcīnīja 1. pakāpes diplomu! Tas nozīmē, ka
ciblānieši dosies un XI
Latvijas skolu Dziesmu
un deju svētkiem. Folkloras kopu „Ilžeņa”
vada pedagoģe Dzintra
TOPORKOVA.

2. pakāpes diploms
šajā konkursā piešķirts
Pušmucovas pamatskolas folkoras kopai „Olūteņi”, kuru vada pedagoģe Ināra DOVGIALLO. Vēl nav zināms, vai
pušmucovieši
piedalīsies Dziesmusvētkos, bet
cerība ir. Aicinājām
abas pedagoģes pastāstīt
par saviem kolektīviem.
Raksturīgi, ka abas mū-

su novada bērnu folkloras
kopas ir izveidojušās kā
atvasītes pieaugušo kopām „Ilža” Ciblā un
„Olūti” Pušmucovā. Bet
tām ir atšķirīga biogrāfija:
„Ilžeņai” šis ir 20. gads
(kopa dibināta 1995. gadā, līdz 2005. g.to vadīja
pedagoģe Ilga Taukača),
„Olūteņi” radošā darbība
sākās pirms 3 gadiem.
(Turpinājums 7.lpp.)
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NVA — par skolēnu
nodarbinātību vasarā
Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) pieņem
darba devēju pieteikumus
dalībai skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumā.
Tas tiks īstenots no 1. jūnija
līdz 31. augustam. Lai pieteiktos, darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa
(ievietota NVA mājaslapā)
un tā jāiesniedz NVA filiālē.
Vasaras nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīti sklēni
vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Darba devējs ar skolēnu
slēgs darba līgumu uz NVA
norādīto skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās darbu vadītāju, kurš
palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes .
Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā
no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas.
Viena skolēna nodarbinātības
ilgums – līdz 1 mēnesim.
NVA nodrošinās arī dotāciju
ikmēneša darba algai skolēna
darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas
apmērs noteikts vienas valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā, attiecīgi
dotācijas apmērs par viena
skolēna darba vadīšanu būs
viena desmitā daļa no tās.
NVA apdrošinās skolēnus
pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.
Skolēnus nedrīkst nodarbināt
darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai
(informācija par to — Ministru
kabineta 2002. gada 8. janvāra
noteikumos Nr.10 un MK
2002. gada 28. maija
noteikumos Nr.206).
Skolēnu pieteikšanos dalībai
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumā NVA izsludinās
maijā. Varēs pieteikties
elektroniski.
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Tiks dotēts skolēnu darbs vasarā
Ciblas novada pašvaldība šogad ir iesaistījusies
skolēnu nodarbinātībā
vasaras brīvlaikā – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu
skolēniem vecumā no 15
līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Domes sēdē 23. aprīlī ir
pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras
brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs. Pasākums tiks organizēts divās
kārtās, tās notiks paralēli
visas vasaras laikā. I kārtu
finansēs pašvaldība un uzņēmēji, II – pašvaldība sadarbībā ar NVA.
Abām kārtām ir vairāki
vienādi nosacījumi, bet ir
arī atšķirīgi.
Vienotie ir šādi:
* 1 darba stundas izmaksa
– ne mazāk kā 2,477 eiro
pirms nodokļu nomaksas
(ja nav sasniegti 18 gadi)
un 2,166 eiro pilngadību
sasniegušajiem.
* Darba devējs nedrīkst
nodarbināt pirmās pakāpes
radiniekus: bērnus, brāļus/
māsas.
I kārtā pašvaldība dotēs
15 skolēnu darbavietas
(pa 2 Blontu, Pušmucovas,
Līdumnieku un Zvirgzdenes pag., 7 d.v. Ciblas pagastā)., dotējot viena skolēna nodarbināšanu ne vairāk
kā 4 stundas dienā un ne
vairāk kā 4 nedēļas. Darba
devējs ir tiesīgs nodarbināt
skolēnu vairāk nekā 4 stundas dienā un ir tiesīgs maksāt lielāku algu,
bet pašvaldība
dotē tikai noteiktu
stundu
skaitu (4) dienā,
un
noteiktu
algas apmēru.
Gadījumā, ja
uzņēmēju aktivitāte būs zema,
finansējums tiks

pārcelts uz II kārtu. Bet, ja
uzņēmēju piedāvāto darbavietu skaits pārsniegs finansējuma apjomu, darbavietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem.
II kārtā pašvaldība un
NVA finansēs 10 darbavietas (pa 2 katrā novada
pagastā) ar pilna laika darba dienu: viens skolēns, ja
tas vēl nav sasniedzis 18
gadu vecumu, pie darba
devēja tiks nodarbināts 7
stundas dienā, pilngadīgie
— 8 stundas dienā.. Viens
skolēns šajā dotētajā darbavietā varēs strādāt ne vairāk
kā vienu mēnesi.
Finansēšanas modelis ir
šāds: pašvaldība noslēdz ar
darba devēju Pakalpojuma
līgumu, kurā apņemas izmaksāt finansējumu dotācijas veidā noteikumos minētā apmērā (EUR 2,477 un
EUR 2,155 stundā). I kārtā
pašvaldība dotē algu, bet
darba devējam jāsedz
VSAOI. Pasākuma II kārtā
pašvaldība skolēna algu
maksā 50% apmērā un sedz
arī VSAOI, un apmaksā arī
nodarbinātā pilngadīgā
skolēna obligāto veselības
pārbaudi, ja to nosaka likumdošana, ne vairāk kā
15 eiro apjomā (otrus 50%
algas dotē NVA). Darba
devējs slēdz Darba līgumu
ar skolēnu, samaksā tam
algu un nomaksā VSAOI
un citus nodokļus. Līdz
katra mēneša 5.datumam
darba devējam jāiesniedz
pašvaldībai pārskats, pēc tā
saņemšanas 10 darba dienu
laikā pašvaldība atmaksā

darba devējam konkrētu
summu.
I kārtā pašvaldība slēgs
Pakalpojumu līgumus ar
darba devējiem, ja tie
pieteiksies līdz 8. maijam.
Uzņēmēju saraksts un veicamie darbi pēc 8. maija
tiks publicēti pašvaldības
m ā j a s
l a p ā
(www.ciblasnovads.lv).
Skolēni pieteikumus uz
abām kārtām varēs iesniegt no 11. līdz 22. maijam. Skolēnu pieteikumus
vērtēs pašvaldības komisija. Ja pieteiksies vairāk
skolēnu, nekā iespējams
finansēt to darbu vasarā,
priekšroka tiks dota jauniešiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Pašvaldība
skolēniem izsniegs norīkojumus uz darbavietu pie
konkrēta darba devēja. Būs
nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums
(piekrišana), ģimenes ārsta
izziņa un elektroniski noformēta algas nodokļa grāmatiņa. Šie dokumenti būs
jāiesniedz darba devējam,
kad skolēns ieradīsies darbā. Darba devējs noslēgs
darba līgumu ar katru skolēnu.
Šī skolēnu nodarbināšanas pasākuma koordinatora
pienākumus veic Mārīte
Romanovska, pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
(tālr. 65700844).
No pašvaldības budžeta
šim pasākumam plānots
tērēt gandrīz 6 tūkstošus
eiro.
Noteikumi ar veidlapu un
līgumu paraugiem publicēti
pašvaldības mājas lapā.
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Veidosim Blontu

Toreiz – pirms 25 gadiem

bibliotēkas logo!

Sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana pie Ciblas ciema padomes ēkas
1989. gada 18. novembrī. (Foto no A. Ļagušņikas ģimenes arhīva )

21. aprīlī Ciblas novada
pašvaldības deputāti Juris Dombrovskis, Aldis
Tihovskis, Inese Birska
un Ciblas feldšerpunkta
vadītāja Zoja Policāne
piedalījās konferencē
“Vietējo padomju loma
Latvijas valsts neatkarības atgūšanā”, ko rīkoja
Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar Latvijas
Zinātņu akadēmiju. Konference bija veltīta vēsturiskajai pašvaldību deputātu sanāksmei “Daugavas” stadionā
Jāatgādina, ka 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “Daugavas” stadionā, notika
Vislatvijas tautas deputātu
sapulce, kurā 8002 deputāti
nobalsoja par neatkarības
dokumenta projektu un
pieņēma aicinājumu. Būtībā tika pasludināta Latvijas
neatkarība, ko juridiski
1990. gada 4. maijā apstiprināja jaunievēlētā Augstākā Padome.
J. Dombrovskis un Z.
Policāne pirms 25 gadiem
piedalījās šajā deputātu
sanāksmē.

Š.g. 21.aprīlī konferencē piedalījās esošie un bijušie
pašvaldību deputāti no visām pašvaldībām.
Daudzi Atmodas laika
aktīvie cilvēki atceras toreizējās izjūtas, noskaņas, bet
konkrētu notikumu hronika
atmiņā nav saglabājusies
jeb krietni pabalojusi.
Līdzīgi ir ar atmiņām par
piedalīšanos Vislatvijas
deputātu sanāksmē Rīgā
1990. gada 21. aprīlī. Juris
Dombrovskis stāsta, ka
bijusi grupa Zvirgzdenes un
citu Ludzas rajona ciema
padomju deputātu, kas devusies uz Rīgu, lai piedalītos šajā sanāksmē. Skaidra
bija nostāja – jābalso par

Aicinājumu atjaunot Latvijas Republikas neatkarību.
Apņemšanās to paveikt un
notiekošā procesa nozīmīguma apziņa bijusi liela.
Atmiņā ir palicis satraukums par to, vai būs pietiekami balsu par, un milzīgais prieks, ka ir nobalsots.
– Pati balsošana bija īsa.
Tika nolasīts Aicinājuma
teksts. Un mēs balsojām…
Un tad bija sajūsma, ka
izdevies! – atceras Juris
Dombrovskis.
(Turpinājums 4.lpp.)

Izsludināts Blontu pagasta bibliotēkas logo
konkurss. Tajā var piedalīties ikviena fiziska
persona.
Darbu jāiesniedz no
23. aprīļa līdz 29. maijam
Blontu pagasta bibliotēkā
vai sūtot pa e-pastu
blontibiblio@ inbox.lv|.
Izstrādātajam Blontu pagasta bibliotēkas logo jāatbilst vairākām prasībām.
Tā firmai jābūt vienkāršai,
vienlaikus uzmanību piesaistošai, jāasociējas ar
Blontu pagastu un Blontu
pagasta bibliotēku, vēlams
izmantot uzrakstu „Blontu
pagasta bibliotēka”, logo
dizainā jāizmanto ne vairāk
kā 3 - 5 krāsas, tā izveidē
pieļaujami visi grafiskie un
glezniecības līdzekļi. Darbi
iesniedzami uz A-4 formāta
lapas, datorgrafikas darbi
iesniedzami gan izdrukas
veidā, gan sūtot uz norādīto
e- pastu JPG formātā.
Konkursa darbi tiks izlikti
publiskai apskatei no 1. līdz
15. jūnijam Blontu pagasta
bibliotēkā, kur iedzīvotāji
varēs izteikt savu vērtējumu,
balsojot par vienu no piemērotākajiem logo variantiem.
Konkursa darbus 17. jūnijā
izvērtēs vērtēšanas komisija
un pieaicinātie eksperti.
Trīs labāko darbu autori
saņems pārsteiguma balvas.
Publiskajā balsojumā par
labāko atzītā darba autors
saņems iedzīvotāju simpātiju
balvu.
Konkursā radīto logo zīmi
Blontu bibliotēka varēs lietot
pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot ar autoru.
Papildus informāciju par
konkursa norisi var saņemt
Blontu pagasta bibliotēkā vai
pa tālr. 28786334.
Inta Vonoga,
bibliotēkas vadītāja
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Par ugunsdrošības
pasākumiem
VUGD atgādina
Nepieciešams sakopt
Ciblas novada teritoriju,
lai
mazinātu
kūlas
ugunsgrēku skaitu!
VUGD kontrolē, vai tiek
ievērotas „Ugunsdrošības noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, jāuzsāk administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu (LAPK)
un tiek uzlikti naudas sodi.

Ugunsdrošības noteikumos noteikts:
3. punkts – ikvienas personas pienākums ir nepieļaut
ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie
ugunsgrēka;
20. punkts – objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no
degtspējīgiem atkritumiem,
bet ap ēkām 10 metrus platu
joslu attīra no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām;
21. punkts – zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Sodi saskaņā ar LAPK:
51. pants (par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – fiziskām personām: 140 – 700 eiro, juridiskām personām: 700 – 2900
eiro;
179. pants (par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu) –
fiziskām personā: 30 – 280
eiro, juridiskām personām:
280 – 1400 eiro.
Par kūlas dedzināšanu
fiziskām personām uzliek
naudas sodu no 280 līdz 700
eiro. VUGD informē LAD par
kūlas degšanas vietām (rezultātā par zemju nesakopšanu
un kūlas dedzināšanu tiek
samazināti atbalsta maksājumi).
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Toreiz – pirms 25 gadiem
(Sākums 3. lpp.)

Arī laika apstākļi pirms
25 gadiem bijuši labvēlīgi –
saulaina pavasara diena.
Atmoda dabā bija skaista.
Un Atmoda visā Latvijā arī
skaista un cerīga.
Ar šo balsojumu “Daugavas” stadionā, protams,
nekas vēl nebeidzās. Bija
tikko ievēlēta LPSR Augstākā padome, kas 4. maijā
pieņēma Neatkarības deklarāciju. Augtākajā padomē
no Ludzas rajona pēc sīvas
cīņas bija ievēlēti LTF pārstāvji Marija Kārkla un
Aleksejs Grigorjevs, bet arī
kompartijas komitejas vadītājs Filips Stroganovs. Cīņa
pirms vēlēšanām neatkarības atbalstītājiem bija prasījusi ļoti daudz gara spēka.
Latgalē laikam īpaši, te bija
spēcīga Interfrontes ietekme. Pēc 4. maija sekoja

spēcīga pretdarbība, arī
vietējā mērogā.
Zoja Policāne atzīst, ka
spilgtāk atmiņā iespiedušies
braucieni uz manifestācijām
un barikādēm Rīgā. Viņa
līdz 1994. gada vēlēšanām
vadīja Ciblas ciema padomi. No kura laika – tas vairs
nav palicis atmiņā. Bet pēc
1989. gada pašvaldības
vēlēšanām viņa sākumā
bijusi ciema padomes
priekšsēdētājas Valentīnas
Hiščenko vietniece, vēlāk
arī priekšsēdētāja. Spilgtā
atmiņā no tiem laikiem palikusi sarkanbaltsarkanā
karoga pacelšana Ciblas
ciematā 1989. gada 18. novembrī.
–Tas bija ļoti smags laiks,
– saka Z. Policāne. – Mainījās valsts iekārta, bruka
ekonomika. Tika mainīta
nauda. Nebija apkures

daudzdzīvokļu mājās un
sabiedriskajās ēkās, ko nācās pārņemt pašvaldības
bilancē no padomju saimniecības. Ritēja zemes un
īpašumu privatizācijas process. Bija daudz dažādu sapulču un cīņu.
Ciblas LTF un pašvaldība, kurā bija ievēlēti daudzi
tautfrontieši, smagi cīnījās
par ambulances ēkas atgūšanu (tā bija p.s. „Cibla”
īpašumā), kas tomēr nonāca
privātās rokās. Bet tā ir
vēsturiska ēka, būvēta
pirmskara periodā par novada iedzīvotāju saziedotu
naudu.
Pēc pārpūles un visiem
stresiem, kas izciesti šajā
Latvijas valsts atjaunošanas
periodā, Z. Policāne ilgus
gadus slimoja. Tagad viņa
vada Ciblas feldšeru – vecmāšu punktu.

Rikšošanas sporta entuziastu svētki
Sestdien,
18. aprīlī,
Ciblas
Tautas
namā uz
jubilejas
svētkiem
pulcējās
zirgu rikšošana
sporta entuziasti no
visas Latvijas: Rīgas, Jumpravas, Aizkraukles, Gulbenes, Krāslavas, Dagdas,
Ludzas un Ciblas novada.
Pirms 10 gadiem – 2005.
gada 6. martā – Ciblā notika sena latgaliešu zirgu
sporta veida – rikšošanas
sacensības. Jubilejas sarīkojumu organizēja Rikšotāju
braucēju sporta klubs
"Pegazs". Tā aktīviste Sandra Soikāne stāsta, ka rikšošanas tradīcija ir atdzimusi!

Aizvadīto 10 gadu laikā
izkopti labi rikšotāji, augusi
sportistu meistarību. Latvijas mēroga rikšošanas sacensības tagad notiek vismaz 2 reizes gadā, labākie
dodas uz sacensībām Igaunijā un Lietuvā. Šim sporta
veidam ir nodevušies apmēram 30 Latvijas iedzīvotāji.
Svētku sarīkojumā Ciblā
rikšošanas sacensības nenotika, arī ne atrakcijas ar
zirgiem, bet tika godināti

cilvēki, kas aizsāka šī Latgalei tradicionālā sporta
veida atdzimšanu, un visi,
kas ar sirdi un dvēseli ir
nodevušies azartiskajām
sacensībām.
Ciblas novada pašvaldība
vienmēr ir atbalstījusi biedrību „Pegazs”. Domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis jubilejas sarīkojumā sveica rikšošanas sporta
entuziastus, novēlot turpmākus pasākumus.
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Ir jāievēro dzīvnieku reģistrēšanas noteikumi
Lauksaimniecības Datu centra atbilde
Jautājums: Nosacījums
brīvprātīgā saistītā atbalsta piešķiršanai par slaucamām govīm, tāpat arī par
aitām, kazām, liellopiem.
Nosacījums: 133.2. tās dzīves laikā ir reģistrētas un
apzīmētas un par tām ir
sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Vai minētais
nosacījums – "...sniegta
informācija normatīvajos
aktos par lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšanu un
reģistrēšanu noteiktajā kārtībā" – attiecas tikai uz
dzīvnieku apzīmēšanu un
reģistrēšanu, vai arī uz pilnīgi visiem notikumiem no
dzīvnieka dzimšanas (dzimšana, atnešanās, lecināšana,

sēklošana u.c.), kas ir saistīti ar konkrētu dzīvnieku,
kurš pretendē atbalstam?
Atbilde uz šo jautājumu ir
svarīga, jo ganāmpulka
īpašniekam ir jāzina, kam
pievērst uzmanību, lai vēlāk netiktu piemērotas sankcijas. Tikai daļai klientu ir
piekļuve LDC datu bāzei.
Atbilde: Lai saņemtu
Brīvprātīgi saistīto atbalstu
vai kādu no citiem maksājumiem uz dzīvniekiem
(piem., ciltsdarba pasākumi), ir jāievēro dzīvnieku
reģistrēšanas noteikumi
(http://www.ldc.gov.lv/
upload/doc/ notikumu_registresana_un_zinosa
na.pdf).
Tas nozīmē, ka ir jāreģistrē visi notikumi par dzīvnieku (dzimšana, atnešanās,

Marinas Barkānes foto “Māllēpe pozē”.
Fotokonkursam “Ciblas novads 2014” iesniegts darbs.
lecināšana, sēklošana utt.)
Tātad: apzīmēšana – 20
dienu laikā, pārvietošanas
ziņojumi u.c. – 7 dienu
laikā no notikuma.
Saimniecībā ir jāveic uzskaite, tā ir jāglabā 3 gadus
pēc dzīvnieka iziešanas vai
likvidēšanas novietnē. Protams, ir jāievēro reģistrēša-

nas dienas 3 – 7; tas nozīmē,
ka notikumiem ir jābūt reģistrētiem datu bāzē 7 dienās,
neatkarīgi no izvēlētā paziņošanas veida (pasts, klātiene, elektroniskā ziņošana).
Atbildi sniedza Evija
Skujiņa, LDC Metodoloģijas departamenta direktore

Tālmācībā – Bioloģiskās lauksaimniecības pamati

Varēs pieteikties akcīzes

LLKC mājas lapā,
sadaļā "Tālmācība", ir
iespējams tālmācībā
apgūt profesionālās
pilnveides izglītības
programmu "Bioloģiskā lauksaimniecība" (180 stundas).

nodokļa atbrīvojumam

Programmu var apgūt
klausītāji ar jebkuras
pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības šī
programma nepieciešama
šādos gadījumos:
* pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai
programmas „Bioloģiskā
lauksaimniecība” vai
„Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
* izstrādājot saimniecības
attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES
finanšu līdzekļus, programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšana ir nepieciešama;
* zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas

marķētai dīzeļdegvielai
apguve ir vēlama jebkuram
cilvēkam, uzsākot darbus
bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Ko var apgūt šajā programmā?
Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver
zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības
likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības
un lopkopības pamatiem,
dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītājiem
praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.
Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?
Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksāmenu
un aizstāvot izstrādāto
saimniecības ražošanas plā-

nu, klausītāji saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu „Bioloģiskā
lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.
Mācību ilgums līdz 3
mēnešiem (nepieciešamības
gadījumā mācību laiku var
pagarināt).
Programmas apguves
izmaksas – EUR 90.00
(t.sk. PVN): reģistrācija,
piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens Ozolniekos. Papildu
izmaksas – EUR 40.00
(t.sk. PVN), ja eksāmens
tiek kārtots reģionos.
Reģistrēšanās: LLKC
mājas lapā www.llkc.lv,
sadaļā „Tālmācība”.
Papildu informācija:
Jolanta Sūna-Strautiņa
(tālr. 63007563, mob. tālr.
22018942, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv).

Valdība ir atbalstījusi
Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz kārtību,
kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās
akcīzes nodokļa atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to
saņem.
Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2015./2016. saimnieciskajā gadā tiesības
iegādāties dīzeļdegvielu,
tādējādi samazinot finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.
Informē Agris Trukšāns,
SIA "Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības
centrs" (www.llkc.lv)
Tālr.: +371 28612349
E-pasts:
agris.truksans@llkc.lv
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 26.03.2015.
sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.4, 18.§)

Ciblas novada domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr.4
PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Izdoti saskaņā ar
Meža likuma 8.panta otro daļu;
LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību,
kādā
ar
pašvaldību
saskaņojama koku ciršana ārpus
meža Ciblas novada administratīvajā
teritorijā, koku ciršanas publiskās
apspriešanas kārtību un gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu, kā arī
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas
kārtību par dabas daudzveidības
samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām,
kuras Ciblas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā veic koku
ciršanu ārpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas
personas (turpmāk tekstā – Persona),
kura vēlas veikt koka ciršanu,
iesniegumus par koku ciršanu ārpus
meža Ciblas novada administratīvajā
teritorijā izskata un lēmumus pieņem
Ciblas
novada
pašvaldības
izpilddirektors.
4. Gadījumā, ja tiek rīkota
sabiedriskā apspriešana par koku
ciršanu ārpus meža Ciblas novada
teritorijā, tad lēmumu pieņem Ciblas
novada dome.
5. Persona iesniedz Ciblas novada
pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē rakstveida iesniegumu,
kuram pievieno zemes īpašuma
(valdījuma) tiesības apliecinošu
dokumentu kopijas, zemesgabala
plāna kopiju vai shēmu ar norādītu
koka atrašanās vietu, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
lēmuma kopiju par koka ciršanu.
6. Amatpersona pirms lēmuma par
koka ciršanu pieņemšanas veic koka
apsekošanu
dabā
un
izvērtē
iesnieguma pamatotību un koku

ciršanas atbilstību normatīvajiem
aktiem.
7. Koku ciršanas atļauja (pielikums
Nr.1) ir derīga vienu gadu no
izsniegšanas brīža. Atļauja koka
ciršanas laikā ir jāatrodas darba
izpildes vietā.
8. Avārijas situācijā gadījumā, kad
nav iespējams veikt koku nociršanas
saskaņošanu, pēc darbu beigšanas
zemesgabala īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai attiecīgais dienests ne
vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc
avārijas
stāvoklī
esoša
koka
nociršanas Amatpersonai iesniedz
dokumentu, kas apliecina, ka koks
pirms nociršanas bijis avārijas
stāvoklī (piemēram, fotofiksācija
pirms koka nociršanas).
9. Amatpersonas lēmums par
atļauju koku ciršanai ārpus meža vai
motivēts atteikums ir apstrīdams
Ciblas novada domē. Cibla novada
domes lēmums ir pārsūdzams
Administratīvā
procesa
likumā
noteiktajā kārtībā.
III. Sabiedriskā apspriešana
10.
Sabiedriskās
apspriešanas
procedūru rīko, ja pašvaldības
administratīvā teritorijā ārpus meža
paredzēta koku izciršana:
10.1. publiski pieejamos objektos,
10.2.
sabiedrībai
nozīmīgos
gadījumos - plānots rekonstruēt
(labiekārtot)
vai
veikt
jaunu
būvniecību.
11.
Sabiedrisko
apspriešanu
nodrošina pašvaldība.
12. Pašvaldība paziņojumu par
sabiedrisko apspriešanu publicē
Ciblas novada pašvaldības interneta
mājas lapā un vietējā laikrakstā.
13.
Sabiedriskās
apspriešanas
ilgums nav mazāks par 7 (septiņām)
dienām.

14.
Sabiedriskās
apspriešanas
procedūra uzskatāma par notikušu arī
tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas
beigām nav saņemts neviens
sabiedrības
ierosinājums.
Sabiedriskās apspriešanas rezultātus
apstiprina Ciblas novada dome.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas
un atlīdzināšanas kārtība
15. Personai jāatlīdzina zaudējumi
par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu
ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc
formulas:
Z = KD x Ks x KI x KA x KV x
0,2, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība
(EUR),
KD – koka caurmēra koeficents,
kas vienāds ar attiecīgā koka
caurmēru
centimetros
1,3
m
augstumā no sakņu kakla (cm),
Ks – koka sugas koeficients, ko
nosaka atkarībā no koka sugas.
KI - koka ciršanas iemesla
koeficients.
KA - apdzīvotas vietas koeficients.
KV - koka atrašanās vietas
koeficients
0,2 - pašvaldības noteiktais
koeficients.
16.
Saistošajos
noteikumos
noteiktie koeficienti ir saskaņā ar LR
MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 3.pielikumu.
17. Personām, kuras patvaļīgi
veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina
zaudējumi par dabas daudzveidības
samazināšanu.
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis
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Ciblas novadā – spēcīgi bērnu folkloras kolektīvi
(Sākums 1. lappusē)

Šobrīd „Ilžeņā” darbojas
21 Ciblas vsk. 1. – 8. kl.
skolēns, sastāvs nav īpaši
mainījies kopš 2011. gada.
„Ilžeņai” ir sava muzikantu
grupa. „Olūteņā” ir 18 dalībnieki, kopa, gatavojoties
Dziesmusvētkiem, ir intensīvi mācījusies plašo rotaļu
un deju programmu, piedalījusies sadancošanās tūrēs
Lendžos un Sprūževā.
Folklora vieno
Abas kopas koncertē savā
novadā un aktīvi piedalās
valsts mēroga un Ziemeļlatgales reģiona konkursos un
sarīkojumos.
Un abas kopas draudzējas
– kopā jautri nosvinēti Aizgavēņi, kopā startēts konkursos un skatē. Pušmucovieši priecājas un sveic
savus draugus, Ciblas
„Ilžeņu” un skolotāju Dzintru, kuriem izdevās iegūt 1.
pakāpes diplomu skatē, un
cer, ka vēl šogad ar tiem

satiksies gan sava novada
svētkos, gan 16. maijā
Dziesmusvētku modelēšanas koncertā Līvānos un,
kas zina, – varbūt arī lielajos svētkos Rīgā.
Viens no lielākajiem
valsts mēroga pasākumiem
visām bērnu folkloras kopām ir ikgadējais festivāls
„Pulkā eimu, pulkā teku”.

„Ilžeņa” plūc ilggadēja
darba augļus
Ciblas „Ilžeņai” šogad
augstas raudzes diplomi
nāk viens pēc otra. Tie ir
gadu gaitā ieguldītā darba
augļi. Dzintra Toporkova,
pēc Ciblas TN direktores
Sandras Beļavskas vārdiem, ārkārtīgi azartiski un
pašaizliedzīgi strādā ar
saviem folkloras kopas
bērniem. Nu gūti teicami
rezultāti:
Konkursā „Teci, teci valodiņa” Izabellai Stelikovai
– 2. pakāpes diploms un
tituls „Lielā stāstniece”.
27. februārī
Sprūževā
Rotaļu un danču konkursā
„Vedam danci” kopai “Ilžeņa” – 2. paāpes diploms un
tituls „Lielie dejotāji”.
26. martā Dricānos trīs

„Ilžeņas” dziedātāji
kā solisti piedalījās
tradicionālās dziedāšanas
konkursa
"Dziesmu dziedu,
kāda bija" pusfinālā.
Tajā Artis Rimšs ieguva 1. pakāpes diplomu par tradicionālu
sniegumu un 26. aprīlī dziedāja konkursa
finālā Rīgā. Bet 2.
pakāpes diplomus par
tradicionālu sniegumu
saņēma Sanda Augustova un Izabella Stelikova.
Savukārt "Ilžeņas" “Ilžeņa” 10. aprīlī skatē ieguva
muzikanti, jaunākā tiesības piedalīties skolēnu
grupa, tajā pašā dienā dziesmusvētkos.
piedalījās tradicionālās muzicēšanas konkursā
10. aprīlī jau minētajā
"Klaberjakte" un ieguva 2. skatē Rogovkā – 1. pakāpes
pakāpes diplomu.
diploms.

“Olūteņi” veiksmīgi piedalījās skatē un cer, ka
šovasar varēs dziedāt un dejot Dziesmusvētkos.
Pērn 17. – 18. maijā tas
notika Viesītē, tas bija 30.
festivāls, šajā jubilejas gadā
tam pievienojās arī mūsu
pušmucovieši, kas te guva
milzīgi daudz pozitīvu
emociju. „Mājās atgriezāmies apņēmības pilni arī
turpmāk mācīties jaunas
dziesmas, rotaļas un dejas,” atceras I. Dovgiallo.

Dzintra Toporkova, Ciblas vsk. folkolas kopas “Ilžeņa” vadītāja: – Paldies bērniem par
viņu dziedāt un darboties prieku, paldies visiem – draugiem, bērnu vecākiem, maniem
kolēģiem, mūsu vislabākajiem un vispacietīgākajiem šoferiem, skolas, Ciblas TN, Ciblas
pagasta pārvaldes un Ciblas novada pašvaldības vadībai, visiem, kas mūs atbalsta gan
finansiāli, gan ar praktiskiem darbiem, gan ar gaišām domām un labiem vārdiem!

7. lappuse

Dzintra Toporkova dalās
savās pārdomās par
tradīcijām un sapņiem:
– Šogad mums ir Dziesmu
svētku gads. Bet tradicionāli
„Ilžeņai” katru gadu ir Saules gads. Ar tā ritējumu un
gadskārtu ieražām izdzīvojam, saglabājam un kopjam
mūsu senču tradīcijas. Svinam Meteņus (šogad Aizgavēņos braucām uz Pušmucovu), Lieldienas (ik gadu iešūpojam Ciblas TN), Līgo
svētkus (līgojam Kapukalnā), Ražas svētkus un Ziemassvētkus (svinam gan
skolā, gan Ciblas TN).
Mūsu repertuārs ir daudzveidīgs. Ik gadu, gatavojoties
„Pulkā eimu, pulkā teku”
sarīkojumam, tiek aptverts
dažādu Latvijas novadu
mantojums, tomēr vairākums
ir mūsu pašu Latgales, Ciblas un citu tuvāko novadu
dziesmas un rotaļas. Tās mēs
atrodam dažādās tautasdziesmu grāmatās, dažas dziesmas
mums ir iedziedājušas mūsu
vecmāmiņas un vecvecmāmiņas, dažas dziesmas mums
ir nodotas mantojumā no
„Ilžas” dziesmu pūralādes.
Sapņi un plāni? Bērnu tuvākais kvēlākais sapnis –
piedalīties Dziesmusvētkos.
Un tas sāk piepildīties!
Mans, skolotājas, sapnis – lai
folkloras kopā iegūtais Mantojums turpinātu dzīvot un
pilnveidoties bērnos, piepildītu viņu dzīvi un ikdienu ar
prieku, ar pozitīvu, gaišu
attieksmi pret visu esošo un
notiekošo, ar darba mīlestību
un čaklumu, ar mīlestību
pret tuvākajiem, pret savu
ģimeni, draugiem, pret savu
valsti. Lai viņi nepazaudētu
savu identitāti, savas tautas,
sava novada tradicionālās
kultūras vērtības. Vērtības,
kas ir mūsu saknes. Tikai
tad, kad ir spēcīgas saknes,
mēs varam izplest spārnus un
doties tālāk plašajā pasaulē.
Tāds liels sapnis… Bet
esot kopā ar saviem folkloras
bērniem es jūtu un redzu, ka
mans sapnis piepildās! Gaišais un labais vairojas!
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Kauss palika Ciblas novadā!

18. aprīlī novada sporta kompleksā Felicianovā notika Atklātais turnīrs telpu futbolā 5 x 5. Par to stāsta
pašvaldības sporta organizatore Ineta Miklucāne.
Turnīrā piedalījās sešas komanda: Zilupe, Briežuciems
(Balvu nov.), No Stress (Ciblas nov., Līdumnieku un
Blontu pag.), Kuorsova (Kārsavas nov.), Piļciņis viļcīņs
(Ciblas nov. Felicianova), Pušmucova. Katra komanda
saskaņā ar turnīra nolikumu nodrošināja vienu tiesnesi,
bet galvenā tiesneša pienākumus pildīja Anatolijs Stepkāns.
Spēles notika divās apakšgrupās. Apkopojot spēļu rezultātus, I vietā ierindojās komanda „Piļciņis viļcīņs’”, II –
„Zilupe”, III – „No Stress”. Uzvarētāju komandā – 8 spēlētāji: Egils Jegorovs, Kristaps Tereško, Alens Kalvāns,
Edijs Valainis, Endijs Romanovs, Mārtiņš Laizāns, Edijs
Budrevičs, Igors Prikulis. Komanda saņēma kausu.
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas un diplomus.

Sporta afiša
1. maijā Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā
notiks pašvaldības turnīrs galda spēlēs: galda teniss,
novuss, dambrete. Aicināti novada iedzīvotāji un viesi.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
3. maijā – nūjošanas pārgājiens. Pulcēšanās plkst.11.00
pie Kapukalna. Iepriekš vēlams pieteikties pa tālruni
27822104 (Ineta Miklucāne) vai 2640133 (Irēna Pavlova).

Mācību priekšmetu olimpiādēs gūti panākumi
Noslēgušās visas mācību
priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījušies abu mūsu
novada skolu (Ciblas vsk.
un Pušmucovas psk.)
audzēkņi. Starp priecīgajām
ziņām par panākumiem,
pāris tomēr aizķērušās:
27. martā Preiļos notika
IV Mūzikas olimpiādes
„Muzicē un saceri” posms.
Tajā veiksmīgi piedalījās
Ciblas vidusskolas 8. klases

skolniece Daiga Abramāne
– viņa ieguva Atzinību (42
punkti). Pedagoģe – Dzintra
Toporkova.
Latgales reģiona 12. atklātajā matemātikas olimpiāde Daugavpilī piedalījās
Ciblas vsk. 4. klases skolēni
Tomass Savickis, Dženeta
Gucāne un Sanda Augustova (pedagoģe Anita Astiča).
Dženetai Gucānei – 3. vieta.
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Uzturot kārtību, cienīsim citu darbu!
Ciblas novada pašvaldības dome aicina novada ļaudis rūpīgi
sakopt teritorijas ciematos, kapsētās, gar ceļu malām, pie savām mājām.
Līdumnieku pagasta pārvaldes darbinieki 17. aprīlī konstatēja, ka, uzkopjot kapsētas, cilvēki atkritumus izmet ne vien
speciāli šim nolūkam kapsētu tuvumā izraktās bedrēs, bet, pēc
sena ieraduma, – vienkārši aiz žoga. Apkārt kapiem krājas
netīrumi, žogi tiek izļodzīti. Liels lūgums: ievērojiet kārtību,
vācot atkritumus. Ir jāciena citu cilvēku darbs, kuri cītīgi kopj
teritorijas ap kapsētām. Un ja ne kas cits – tad savu aizgājēju
piemiņa gan būtu jāciena!
Nepatīkama aina paveras arī gar ceļu malām. Piemēram, gar
Djatlovkas kalnu sāk krāties atkritumu maisu kalni. Svešinieki
tur nebrauc, paši vien mēslojam! Savu sētu iztīrām, bet novada
teritoriju atļaujamies piedrazot…

C i b l ā nieši sakopj dabas parkus
Ciblas jaunieši divas dienas strādājuši meža talkās
– sakopuši divus dabas
parkus, kas atrodas novada
teritorijā, arī uzstādījuši
jaunus putnu būrīšus. Talkas notika, sadarbībā ar
AS „Latvijas valsts meži”
un Valsts meža dienestu.
15. aprīlī, neraugoties uz
visai nepatīkamiem laika
apstākļiem (brīžiem pat sniegu), uz seno dabas parku pie
Kurjanovas ezera devās grupa jauniešu, lai sakoptu šo
dabas stūrīti. Parka sakopšanas talkā piedalījās jaunieši
no biedrības „Strauts”, Ciblas vsk. 12. klases audzēkņi
un jaunieši, kas iesaistījušies
NVA finansētā bezdarbnieku
projektā.
Kā stāsta jauniešu biedrības „Strauts” vadītājs Aldis

Tihovskis, arī pērn ciblānieši
kopuši teritoriju pie Kurjanovas ezera, tikai otrpus ezera.
– Mēs paši esam ieinteresēti
sakopt šo vietu, jo šurp dodamies pārgājienos. Te dabu
bauda un atpūšas arī citi
cilvēki, – saka A. Tihovskis.
Savukārt 17. aprīlī Ciblas
jaunieši uzkopa Ozupienes
parku ar tā dižkokiem. Pamatā darbojās Ciblas vidusskolas 9. klase un tās audzinātāja Ilga Stepanova, kā arī
biedrības „Strauts” jaunieši
un daži Ciblas pagasta iedzīvotāji.
– Mums šie mežu un parku
sakopšanas darbi bija kā
labs treniņš pirms Lielās
Talkas 25.aprīlī, – saka Aldis Tihovskis, kurš ir arī Lielās Talkas koordinators Ciblas novada pašvaldībā.
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