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Deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji 2017. gada 21. decembrī
(attēlā nav deputāts Māris Trukšāns, kurš darba apstākļu dēļ nevarēja piedalīties domes sēdē).

Pušmucovas TN
27. janvārī
plkst. 15.00
Baltinavas pagasta
teātra “Palāda”
izrāde —
Danskovītes
komēdija
“Ontans i Anne”
9. daļa
“Ontans i saime”
Ieejas maksa—
2,50 eiro.

Ciblas novada pašvaldības domes
sēdē, kas notika 2017. gada 21. decembrī, tika apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam
2 869 479 eiro apmērā.
Apstiprināts arī pašvaldības speciālais budžets 248 524 eiro apmērā.
Ieņēmumi un izdevumi abos budžetos ir līdzsvaroti.

Lielākie ieņēmumi –
no nodokļiem un mērķdotācijām
Pašvaldības budžeta ekonomiste Zinaīda
Pavlova domes sēdē deputātiem skaidroja,
kā veidojas budžeta ieņēmumi:
1 103 141 eiro jeb 38% – ieņēmumi no
nodokļiem (Iedzīvotāju ienākuma nod.,
Nekustamā īpašuma nod.),
490 844 eiro jeb 17% – mērķdotācijas
(pedagogu darba samaksa, 5-6 gad. apmācību, izglītības pakalpojumi Ezersalas sk.,
asistentu pakalpojumu nodrošināšana,
dotācija pagaida sabiedriskiem darbiem) –
šī summa paredzēta 2018. gada 8 mēne-

šiem, līdz jaunajam mācību gadam.
796 045 eiro jeb 27% – dažādas dotācijas no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda (t.sk. asistentu pakalpojumu nodrošināšana, dotācija pagaida sabiedriskiem
darbiem u.c.).
86 800 eiro jeb 12% – pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumi u. c. pašu ieņēmumi.
2018. gads visā Latvijā nāk ar izmaiņām
nodokļu sistēmā, ar lielāku minimālo algu
un citām finansiālām pārmaiņām, kas
ietekmēs arī Ciblas novada pašvaldības
budžetu. Finanšu ministrijā veiktajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā
jau rudenīt tika noteikts ieņēmumu apmērs katras pašvaldības (arī Ciblas novada pašvaldības) budžetā no Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, Nekustamā īpašuma
nodokļa, kā arī Valsts budžeta dotācija.
Salīdzinot ar 2017. gada pašvaldības
budžetu, jaunajā gadā tas ir par 124 111
eiro lielāks.
(Turpinājums 2. lappusē)
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2. lappuse

Apstiprināts pašvaldības budžets 2018. gadam
(Turpinājums. Sākums 1. lpp.)

Izdevumu plānošana
Budžeta plānošana Ciblas novada pašvaldībā ritēja decembrī, kad domes vadība un speciālisti tikās ar pagastu pārvalžu,
komunālā dienesta, izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītājiem. Kopīgi tika spriests par prioritāri veicamajiem darbiem un tam nepieciešamo finansējumu.
Plānojot izdevumus, bija jānodrošina:
* darba algas fonds. Sakarā ar vidējās algas celšanu valstī,
visas algas tiks paaugstinātas par 50 eiro (1 likme). Jāpiebilst,
ka par 1 darbinieku – autobusa vadītāju – ir samazinājies štata
darbinieku skaits;
* finansējums neatliekamiem maksājumiem (elektrība, sakari, degviela);
* finansējums avārijas stāvoklī esošu objektu remontam
(piemēram, Ciblas vidusskolas internāta elektroinstalācija);
* nauda pārējiem izdevumiem.
Budžeta izdevumos lielākā summa aizies izglītības jomā –
1 234 770 eiro jeb 43% no kopējā pamatbudžeta.
Attīstībai – 130 000 eiro, tajā skaitā LEADER un LAD projektu līdzfinansēšanai, Attīstības programmas izstrādei, Jauniešu projektu un Jauno uzņēmēju projektu realizācijai.
Komunālā saimniecībā atvēlēti līdzekļi 261 400 eiro apmērā
visiem regulārajiem darbiem: ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīzēm, atdzelžošanas staciju apkopei, citiem profilakses darbiem. Lielākie ieguldījumi plānoti atdzelžošanas
stacijas ierīkošanai Ezersalas ciematā – 21 000 eiro, kā arī
pašvaldības dzīvokļu remontiem – 7 000 eiro. Paredzēts veikt
remontu Ciblas vidusskolas sporta zālē un nomainīt elektroinstalāciju šīs skolas internātā – 3000 eiro.
Lielāki kā citiem gadiem būs izdevumi kultūrai, jo novada
pašdarbības kolektīvi piedalīsies starptautiskajā folkloras fes-

Pabalsts GMI nodrošināšanai — 53 eiro
2018. gadā Ciblas novada pašvaldībā pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu (GMI) nodrošināšanai ir 53 eiro
mēnesī, kas atbilst valstī noteiktajam līmenim.
Tiesības saņemt šo pabalstu ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Šī statusa noteikšanai vērtē ienākumus, kā tas paredzēts MK noteikumos nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Pašvaldība var noteikt labvēlīgākus nosacījumus, un Ciblas novada
pašvaldībā ir labvēlīgāki nosacījumi – tie noteikti Ciblas novada pašvaldības 2014. gada 23. janvāra Saistošajos noteikumos nr. 1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”. Saskaņā ar
šiem normatīvajiem aktiem ģimene (persona) atzīstama par
trūcīgu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un ja tai
nepieder lieli naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums; tā nav
noslēgusi uztura līgumu; tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; persona ir reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Personai, kas pieprasa un saņem sociālo palīdzību Ciblas
novadā, ir pienākums slēgt vienošanos par līdzdalības pienākumu pildīšanu. Lai saņemtu GMI pabalstu, jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā.

tivālā „Baltica” un lielajos Dziesmusvētkos. Kopumā kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un pasākumu rīkošanai plānoti 297 160 eiro lieli izdevumi.
Veselības un ambulatorās ārstēšanas iestādēm – 67 680
eiro, t.sk. finansējums no valsts budžeta – ap 11 tūkstoši eiro.
Sociālajā jomā – ieplānots atbalsts ģimenēm ar bērniem un
atbalsts sociāli atstumtām personām, kā arī Sociālā dienesta
uzturēšanai.
Visām iestādēm plānots iegādāties dažādu sīku inventāru,
mēbeles, datortehnika u.c.
Ieplānots finansējums kārtējiem remontiem.
Pašvaldība arī 2018. gadā pildīs saistības, atmaksājot vairākiem projektu realizēšanai ņemtos aizdevumus, par kopsummā 21 800 eiro: Blontu PII ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projekts (īstenots 2014.g.) – 9530 eiro; Ciblas sporta
kompleksa rekonstrukcija (īstenots 2010. g.) – 3280 eiro;
Ciblas vsk. siltināšanas projekts (īstenots 2016.g.) – 8720
eiro aizņēmuma apmaksai 2018. gadā.

Speciālais budžets – ceļiem un videi
Apstiprināts pašvaldības speciālais budžets 248 524 eiro
apmērā ieņēmumos un izdevumos.
Ieņēmumi veidojas no Dabas resursa nodokļa – 6000 eiro;
no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas – 1000 eiro; no Valsts
budžeta mērķdotācijas autoceļiem – 163 734 eiro. Atlikums
uz gada beigām šajā budžetā – 77 790 eiro.
Izdevumi plānoti šādi: pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai
– 221 500 eiro; notekūdeņu apsaimniekošanai – 12 300 eiro;
pārējie neklasificētie vides aizsardzības pasākumi – 8060
eiro.
Plānotais Speciālā budžeta atlikums uz 2018. gada beigām
– 6 664 eiro.

Saistošie noteikumi Nr. 9
Apstiprināti ar Ciblas novada domes 23.11.2017. sēdes
lēmumu (protokols Nr.15, 13.§)

Par grozījumiem Ciblas novada domes
2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1. Papildināt saistošo noteikumu 30.punkta trešo teikumu ar
šādiem vārdiem “līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam”.
2. Izslēgt saistošo noteikumu 31.punktu.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 38¹.punktu un izteikt to
šādā redakcijā: “38¹.Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un
kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
pašvaldība vai tās deleģēta institūcija vienojas ar juridisku
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.”
4. Papildināt saistošo noteikumu 46.punktu ar šādu teikumu:
“Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam”
5. Aizstāt saistošo noteikumu 48. punktā vārdu “talons” ar
vārdu “čeku”.
6. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci
uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.
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Saistošie noteikumi Nr. 8

Domes sēdē pieņemti svarīgi lēmumi
Domes sēdē 2017. gada 21. decembrī deputāti lēma par
kopumā 20 darba kārtības jautājumiem, tajā skaitā par
daudziem būtiskiem jautājumiem: par pašvaldības budžetu 2018. gadā, par dzīvojamo telpu apsaimniekošanas un
īres maksu, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu
maksu u.c..
Ar 2018. gada 1. janvāri noteikta maksa par Ciblas novada
budžeta iestāžu telpu nomu (cena ar PVN):
Felicianovas sporta zāle sporta nodarbībām un sporta pasākumiem – 4,46 €/stundā,
Blontu TN zāle – 4,19 €/stundā,
Ciblas TN zāle – 3,74 €/stundā,
Pušmucovas TN zāle – 3,44 €/stundā,
Ciblas vidusskolas zāle – 0,85 €/stundā.
Maksa par uzturēšanos veco ļaužu mājā – 74,98 € mēnesī.
Apstiprināta Ciblas novada pašvaldības autoceļu programma 2018. gadam.
Ieņēmumi – 223 734 eiro, t.sk. piešķirtā mērķdotācija 163
734 eiro, atlikums – 60 000 eiro.
Izdevumi – 221 500 eiro, t.sk. ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai plānots novirzīt 104 000 eiro (ziemas periodā – 30 tūkst.
€, vasaras – 74 tūkst. €); ielu apgaismojuma rekonstrukcija –
6 tūkst. €; Ielu un ceļu rekonstrukcijas projektu līdzfinansējums – 105 tūkst. € u.c..
Atlikums uz gada beigām – 2 234 eiro.
Sēdē tika skatīti vairāku privātpersonu iesniegumi par zemes jautājumiem. Pagarināts zemes nomas līgums par pašvaldības zemes vienības 8,4 ha platībā nomu uz 10 gadiem. No
trim īpašumiem atļauts atdalīt zemes vienības (2,7 ha, 3,5 ha,
3,17 ha), piešķirt nosaukumu un izveidot jaunu īpašumu. Kāda persona, kas nomā pašvaldībai piederīgu zemes vienību
3,5 ha platībā Pušmucovas pagastā, vērsās domē ar rosinājumu sākt šī īpašuma atsavināšanas procesu.
Tika apstiprināts Ciblas novada pašvaldības domes amatu
saraksts, kā arī amatalgas 2018. gadam.
Nolemt norakstīt un noņemt no uzskaites komunālo pakalpojumu nedrošos parādus par kopējo summu 1485,73 eiro.
Lemts par rūpnieciskās zvejas tiesību nodošanu nomā Zilezerā 2018. gadā. Privātpersonai – pašpatēriņa zvejai iedalīts 1
murds, IK – komerczvejai iedalīti 170 m no kopējā limita.
Atlikta IK iesnieguma par zvejas limita (75 m) iedalīšanu
komerczvejai Kurjanovas ezerā 2018. gadam izskatīšana.
Kurjanovas ezers ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss. To izmantošanai un pārvaldībai jābūt ilgtspējīgai, lai nodrošinātu ūdeņu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes
nepasliktināšanos un interešu saskaņotību. Kurjanovas ezers
ir viens no nedaudziem Latvijas ezeriem, kurā sastopams tik
liels īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu skaits un tam ir
dabas parka statuss. Dabas parkus apsaimnieko saskaņā ar
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem“, to dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Ņemot vērā minēto, domes deputāti nolēma lūgt
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam
institūtam „BIOR” izvērtēt, vai ir lietderīgi piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai Kurjanovas ezerā sakarā ar
zivju resursu atjaunošanas pasākumiem ezerā.
Domes sēdē skatīti arī citi jautājumi.

3. lappuse

Apstiprināti ar Ciblas novada domes
23.11.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 12.§)

Par grozījumiem Ciblas novada domes
2015.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14
“Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”
Veikt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2015.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā”:
1. Izslēgt saistošo noteikumu 5.11.punktu.
2. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu jaunā redakcijā:
“12. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek
piešķirts šādā apmērā:
12.1. sakarā ar pirmā bērna piedzimšanu- 150.00 EUR apmērā;
12.2. sakarā ar otrā bērna piedzimšanu-200 EUR apmērā’;
12.3. sakarā ar trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu – 250
EUR apmērā.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12¹.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
“12¹. Pabalsts tiek piešķirts naudā vai materiālā veidā sociālā
riska ģimenēm, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli vienam
no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem
un bērna dzīvesvieta deklarēta Ciblas novadā”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Pabalsts vai dāvana 30.00 EUR apmērā tiek piešķirts
Ciblas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80,
85, 90, 95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā.”
5.Papildināt saistošos noteikumus ar 25¹.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
“25¹. Pabalsta kurināmā izdevumu apmaksai saņemšanai ir
nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošo dokumentu
kopijas (uzrādot oriģinālus).”
6.Izteikt saistošo noteikumu 27.punktu jaunā redakcijā:
“27. Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas
izdevumu, operāciju, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai, medikamentu apmaksai, transporta
pakalpojumu apmaksai braukšanai uz reģionālajām slimnīcām piešķir līdz 100.00 EUR apmērā personai:
27.1. astmas slimniekam,
27.2.onkoloģijas slimniekam,
27.3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam”
7. Izslēgt saistošo noteikumu XIII.nodaļu;
8. Izteikt saistošo noteikumu 3210.punktu jaunā redakcijā:
“32 . Pabalstu 50,00 EUR apmērā vai materiālā veidā sociālā
riska ģimenēm piešķir par katru bērnu. Pabalsts tiek piešķirts
bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas uz
pieprasītāja iesnieguma pamata vienu reizi gadā pirms mācību
gada sākuma vispārizglītojošo skolu skolēniem”
10
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4. lappuse

Par komunālo pakalpojumu tarifiem
Domes sēdē 2017. gada 21. decembrī tika apstiprināti komunālo
pakalpojumu tarifi Ciblas novada
administratīvajā teritorijā.
Ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, maksa par dzīvojamo māju apsaimniekošanu, kā
arī maksa par atkritumu apsaimniekošanu stāsies spēkā 2018. gada
1. maijā, bet dzīvokļu īres maksa
tiks paaugstināta no 2018. gada
1. augusta.
Likums „Par pašvaldībām" nosaka, ka
viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un
ka dome var noteikt maksu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, kas ir pašvaldības maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumiem pašizmaksa ir
jāpārrēķina katru gadu, ja ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras
veido maksas pakalpojumu izcenojumus, cenrādi iesniedz domē izskatīšanai.
Ja pakalpojuma vienas vienības izmaksas mainījušās vairāk nekā par 5 procentiem, deputāti lemj par tarifa izmaiņām:
tā celšanu vai pazemināšanu.
Kopš novada izveides komunālo pakalpojumu tarifi tika mainīti tikai vienu
reizi, bet šajā laika periodā ir augušas
cenas gan degvielai, gan analīžu veikšanai, elektrībai, urbumu apkalpošanai u.c.
Grāmatvedībā tika aprēķināta ūdensvada
un kanalizācijas pakalpojumu pašizmaksa saskaņā ar tabulu Nr.1. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķins” (tabula publicēta 6. lpp.). No tabulas redzam, ka iedzīvotāju parāds pašizmaksā neietilpst, un pašvaldībai ir pašai
jāstrādā
ar
debitoru
parādiem
(informācijai: komunālo maksājumu
piedziņai uz šo brīdi ir ierosinātas 5 lietas).

Ciblas novada pašvaldība
aicina savlaicīgi norēķināties
par komunālajiem pakalpojumiem!

Pašvaldība dotēs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Ņemot vērā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksu aprēķinu,
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktisko tarifu, dome nolēma apstiprināt šādus tarifus par pakalpojumiem Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:
ūdens piegādes pakalpojums:
pēc skaitītāja – 1,20 €/m3 (ar PVN),
bez skaitītāja – 5,98 €/m3 (ar PVN),
kanalizācijas pakalpojums:
pēc skaitītāja – 0,86 €/m3 (ar PVN),
bez skaitītāja – 4,28 €/m3 (ar PVN),
Tarifi, pēc kuriem tiks rēķināta maksa
par pakalpojumiem, atšķiras no faktiskajām izmaksām, kas atspoguļotas 1. tabulā (6. lpp.): ūdens piegādes pakalpojuma
tarifs pēc faktiskajām izmaksām ir 1,79
€/m3, klientiem maksa tiks rēķināta pēc
tarifa 1,20 €/m3; kanalizācijas pakalpojuma tarifs: pēc faktiskajām izmaksām –
1,42 €/m3, bet tarifs klientiem – 0,86 €/
m3. Domes sēdē tika nolemts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
pašizmaksas daļu, ko nesedz pakalpojumu noteiktie tarifi, segt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas ir dotācija daļai
novada iedzīvotāju.
Pašvaldības ieteikums: lai iedzīvotājam būtu mazāk jāmaksā par minētajiem
pakalpojumiem, nepieciešams uzstādīt
ūdens skaitītājus. Tiem, kas maksās bez

skaitītāja, izmaksas ir noteiktas, pieņemot, ka mēnesī viens cilvēks patērē 5 m3
(0,99 € x 5 m3 + PVN 1,04 €) ūdens,
kaut gan reālais patēriņš novadā sastāda
7,8 m3 un ūdens piegādes tarifam būtu
jābūt augstākam (0.99 € x 7.8 m3 + PVN
1,62 €).
Līdz tarifa spēkā stāšanās dienai
(01.05.2018) aicinām iedzīvotājus pieteikties skaitītāja uzstādīšanai, lai jaunie
tarifi nebūtu par lielu finansiālu slogu.
Komunālajam dienestam būs rindas kārtībā ūdens skaitītāji operatīvi jāuzstāda.
Novadā ir 661 komunālo pakalpojumu
lietotājs. Ciblas novada pagastu pārvalžu
vadītājiem uzdots līdz 31. janvārim organizēt visu patērētāju rakstveida brīdināšanu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa paaugstināšanu.
Tarifi stāsies spēkā 2018.gada 1.maijā.
Pašvaldībā tika izpētīti arī ūdens zudumi un konstatēts, ka tie sastāda tikai 2%
no kopējā paceltā ūdens daudzuma, vislielākais ūdens daudzums tiek patērēts
atdzelžošanas sistēmu skalošanai. Piemēram, Felicianovas ciemā abos torņos
Felicianovā un Tumovā sūkņi tiek skaloti 4 reizes diennaktī, kopā gadā šim mērķim tiek izlietoti 6588 m3 ūdens, rezultātā Felicianovas tornī šīm tehnoloģiskajām vajadzībām tiek iztērēti 41,48%
ūdens, Tumovas – pat 65,85% ūdens.

Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu
Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Ciblas novada pašvaldības teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA „ALAAS", ar kuru ir noslēgts līgums un kura iesniedz pašvaldībā
rēķinu par sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Maksa iedzīvotājiem tiek rēķināta pa ciematiem, katram ciematam atsevišķi atkarībā no konteineru skaita tajā. Faktiskās izmaksas tiek dalītas ar iedzīvotāju skaitu.
Ņemot vērā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas izmaksu aprēķinu, domes sēdē 21.12.2017 deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu
savākšanas un izvešanas maksu vienam iedzīvotājam mēnesi Ciblas novada administratīvajās teritorijās (cena ar PVN no 1 cilvēka):
Blontu pag. – 2,53 €,
Ciblas pag. Ciblas ciematā – 4,24 €,
Ciblas pag. Felicianovas c. – 2,03 €,
Līdumnieku pag. – 3,27 €,
Pušmucovas pag. – 1,79 €,
Zvirgzdenes pag. – 2,27 €.
Ciblas novada pagastu pārvalžu vadītājiem uzdots līdz 31. janvārim organizēt patērētāju rakstveida brīdināšanu par atkritumu savākšanas un izvešanas maksu.
Maksa stāsies spēkā 2018. gada 1. maijā
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Par komunālo pakalpojumu tarifiem
Apsaimniekošanas maksa
Lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamo
māju pienācīgu uzturēšanu, vienotu apsaimniekošanas, uzturēšanas maksas
noteikšanas kārtību Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un
ievērotu labas pārvaldības principu, ir
nepieciešams apstiprināt maksu par pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.
Deputāti sēdē 21.12.2017 vienbalsīgi
nolēma apstiprināt maksu par pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
0,13 €/m2 (0,11 €/m2+ PVN 0,02 €). No
šīs summas 0,07 eiro tiks novirzīti mājas
uzkrājumu veidošanai, 0,06 eiro – administrācijai un uzturēšanai.
Šī maksa stāsies spēkā 2018. gada 1.
maijā, un tiks piemērota ar brīdi, kad
tiek pieņemts dzīvojamās mājas kopīpašnieku lēmums un noslēgts līgums
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu. Noteiktā maksa attiecas uz visām dzīvojamām mājām, kuru
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nodrošina Ciblas novada pašvaldība. Mājām,
kas jau ir noslēgušas apsaimniekošanas
līgumus ar māju kopsapulcēs apstiprināto apsaimniekošanas maksu (“Dīķīši” un
“Pumpuri”), nekas nemainīsies.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
Ciblas novada pašvaldība rīko sanāksmes, lai informētu iedzīvotājus
par aktualitātēm komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā,
t.sk. par tarifiem, kas stāsies spēkā š.g. 1. maijā.
29. janvārī plkst. 11.00 – Pušmucovas pagastā, Pušmucovas TN zālē.
30. janvārī plkst. 10.00 – Blontu pagastā, Domes ēkas zālē.
30. janvārī plkst. 13.00 – Zvirgzdenes pagastā, Ezersalas skolas zālē.
31. janvārī plkst. 11.00 – Līdumnieku pagastā, Pagasta pārvaldes telpās.
31. janvārī plkst. 13.00 – Ciblas pagastā, Ciblas TN zālē.
Iedzīvotāji tiek aicināti sasaukt māju
kopsapulces, ievēlēt mājas vecākos un
lemt par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldību.
Ko tas dos? Tikai apsaimniekošanā
esošās mājas varēs pretendēt uz jumta
remontiem, skursteņu ierīkošanu, kāpņu
telpu un citu koplietošanas telpu uzlabošanu ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Īpaši tas attiecas uz Felicianovas ciemā
esošajām mājām, kas daudzus gadus ir
maksājušas tikai dzīvokļu īres maksu,
kas neparedz ne jumtu remontu, ne skursteņu remontu u.c., kaut gan pašvaldība
ir bijusi pretimnākoša un daļai māju
jumti jau ir salaboti.

Tabula nr. 2
“Ciblas novada mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumu
pašizmaksas aprēķins”
Posteņi

EUR

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums

11883.18

2.

Materiālu un remontdarbu izmaksas (2241, 2249, 2350; 2312)

9064.37

3.

Personāla izmaksas (1100;1200)

7615.09

4.

Elektroenerģijas, kurināmā, gāzes izmaksas (2223)

3376.73

5.

Transporta uzturēšanas izdevumi (2242, 2247, 2322)
Izmaksas kopā (EUR)
Kopējā mājokļu lietderīgā platība (m2)
Pašizmaksa gadā(EUR/m2)

1441.58
33380.95
21156.97
1.58
Pašizmaksa
mēnesī
(bez PVN)
EUR/m2

0.13

Maksa par
dzīvojamo telpu īri
Pašvaldībām piederošo dzīvojamo
telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome.
Dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu,
izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš
rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu.
Pamatojoties uz likumu "Par valsts un
pašvaldību finansu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu", pašvaldība
nedrīkst nodot savu īpašumu lietošanā
bez atlīdzības vai par pazeminātu cenu.
Pašvaldības grāmatvedībā tika aprēķināta īres maksas pašizmaksa saskaņā ar
tabulu Nr.2 „Ciblas novada mājokļu
apsaimniekošanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķins”.
Domes sēdē 2017. gada 21. decembrī
vienbalsīgi tika nolemts noteikt dzīvojamo telpu īres maksu Ciblas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās
dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām
0,13 €/m2 apmērā. No šīs summas 0,07
eiro tiks novirzīti mājas uzkrājumu veidošanai, 0,06 eiro – administrācijai un
uzturēšana izdevumi.
Šī maksa stāsies spēkā 2018. gada
1. augustā.
Ciblas novada pagastu pārvalžu vadītājiem uzdots līdz 31. janvārim organizēt
īrnieku rakstveida brīdināšanu par telpu
īres maksas izmaiņām.
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Tabula Nr.1. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķins”
Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ciblas novads
2016.gada izmaksas.

Tarifa spēkā stāšanās datums: 01. 05. 2018.

Ūdensapgāde

Posteņi

Notekūdeņu
savākšana un attīrīšana

2.
2.1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves (5218)
iekārtas, mehānismi, transportlīdzekļi (5231)
Pārējie (5232)
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa (1100)

2.2.
3.
4.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10
4.11
4.12.
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

Sociālās apdrošināšanas izmaksas (1200)
Remontu izmaksas (2243, 2249)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur (2239)
Materiālu izmaksas (2312,2350
Elektroenerģijas, kurināmā, gāzes izmaksas (2223)
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi (2242,2247,2322)
Komunālie pakalpojumi (2222)
Apdrošināšanas izmaksas
Sakaru izdevumi (2219)
Kancelejas preces (2311)
Personāla apmācības, med. apskates izdevumi (2234,2235)
Zemes noma (2263)
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi (2279)
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi
Nodevas

8565.17
3905.64
31660.55
2224.38
7697.71
13406.40

7364.36
157.76
33507.93
1529.73
7345.46
12087.73

7920.36

12378.83

40.00
371.70

20.55

5.

Nodokļi (2512, 2515)
Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3
Savākto notekūdeņu daudzums m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m3

1572.42
91340.36
61861
61861
x
x

327.97
72587.63
x
x
61861
61861

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (bez
PVN)

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

EUR/m3

EUR/m3

12588.94
12.588.94
12162.82
426.12
78751.42
41612.81
33047.64

4799.99
4799.99
3423.24
1254.96
121.79
67787.64
33793.98
26429.62

94.63
51.00

1.48

1.17

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (ar
PVN)

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs
(ar PVN)

1.79

1.42
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Demogrāfiskā situācija Ciblas novadā
Pēdējos trīs 2017. gada mēnešos
(oktobrī, novembrī, decembrī)
ir miruši 19 Ciblas novada iedzīvotāji.
Blontu pagastā
Ainārs BONDARS, dzimis 1986. gadā, miris 30.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Ierzeļova.

Ciblas pagastā
Voldemārs LEIDUMS, dz. 1948.g., miris 24.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Felicianova;
Aivars TRONS, dz. 1967.g., miris 10.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Felicianova.

Līdumnieku pagastā
Valdis DZEĻŽGALS, dz. 1971.g., miris 17.12.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Čivžuļi;
Nikolajs TRUHANOVS, dz. 1940.g., miris 09.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Astenci.

Pušmucovas pagastā
Leons KAZINIEKS, dz. 1957.g., miris 13.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Nūraugi;
Jevģēnija KIVLĀNE, dz. 1924.g., mirusi 24.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Latiši;
Valdis PAURANS, dz. 1955.g., miris 21.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Pušmucova.

Zvirgzdenes pagastā
Andrejs BENGA, dz. 1951.g., miris 23.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Zvirgzdene;
Viktors GERASIMOVIČS, dz. 1931.g., miris 14.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Lieli Lītaunieki;
Mihails JEVDOKIMOVS, dz. 1975.g., miris 27.12.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Lucmuiža;
Jevgeņijs KIVRĀNS, dz. 1925.g., miris 20.12.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Veserova;
Marta LEŠČINSKA, dz. 1937.g., mirusi 07.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Lucmuiža;
Ivars PUISĀNS, dz. 1976.g., miris 28.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Ūdeņi;
Anatolijs RUŠKO, dz. 1923.g., miris 11.11.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Obuļņīki;
Anna RUŠKO, dz. 1945.g., mirusi 21.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Veserova;
Veronika TERECĀNE, dz.1925.g., mirusi 10.12.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Ražanova;
Valentīns TUTINS, dz. 1952.g., miris 10.10.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Seļekova;
Antons VECENĀNS, dz.1933.g., miris 20.12.2017.
Reģ.dzīvesvieta – Kiuti.

Pēdējos trīs 2017. gada mēnešos
(oktobrī, novembrī, decembrī)
Ciblas novadā piedzimuši 4 bērni:
Liene V. – Blontu pag., 18.10.2017.;
Lūkass K. – Zvirgzdenes pag., 05.11.2017.;
Ģirts S. – Līdumnieku pag., 16.11.2017.;
Rihards M. – Pušmucovas pag., 29.11.2017..

2017. gada laikā Ciblas novadā
dzimuši 19 cilvēki,
miruši 58 cilvēki.
Pagastos:
Blontu pag. – 8 dzimuši, 6 miruši;
Ciblas pag. – 2 dzimuši, 16 miruši;
Līdumnieku pag. – 1 dzimis, 6 miruši;
Pušmucovas pag. – 4 dzimuši, 9 miruši;
Zvirgzdenes pag. – 4 dzimuši, 21 miris.

Ciblas novadā reģistrētie jaundzimušie
šogad saņems medaļas
Ciblas novada pašvaldība ir
iesaistījusies projektā
“Simtgades bērni”, ko organizē
Madonas novada Nigestes
amatniecības nams.
Projekta mērķis ir dāvināt
dāvanu komplektus, lai 2018.
gadā dzimušie bērniņi saņemtu
vērtīgu atgādinājumu par piederību šai zemei, valstij un saknēm. Jaundzimušais bērniņš
saņems paliekošu, ļoti personisku dāvanu, kas būs vērtīga arī
pēc daudziem gadiem — sudraba (925 prove) monētas tipa
medaļu ozolkoka kastītē ar projekta logo un apsveikuma vēstuli.
Ciblas novada pašvaldība iegādājās 25 dāvanu komplektus,
lai sveiktu visus jaundzimušos, kuru vecāki nāks reģistrēt bērniņu Ciblas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. Lēmums par dalību projektā pieņemts domes sēdē 2017. gada
26. septembrī. Viena dāvanu komplekta cena — 10,45 eiro.
Pateicamies visiem Ciblas novada pašvaldības darbiniekiem
un Ciblas novada iedzīvotājiem, kuri atbalstīja gan emocionāli, gan finansiāli mūsu ģimeni grūtajā brīdī, traģiski zaudējot
Intaru.
Paldies par Jūsu milzīgo atbalstu, kas palīdzēja repatriēt
Intaru Donski uz Latviju.
23. decembrī viņš tika guldīts zemes klēpī Ciblas kapos.
Donsku ģimene
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Zvirgzdenes bibliotēkā – pasākums „Mans vaļasprieks”
Latvijas simtgadi Zvirgzdenes pagasta bibliotēka
atzīmēs, visa gada garumā īstenojot
pasākumu „Mans vaļasprieks”.
Bibliotēkas vadītāja Jolanta Pridāne iecerējusi apzināt
vietējos iedzīvotājus, kuri gatavi pastāstīt un nodemonstrēt savu hobiju. Bibliotēkas telpās Lucmuižā iecerēts izveidot izstādi.
Jolanta Pridāne aicina atsaukties ikvienu Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāju, kurš
aizrautīgi vāc kādas kolekcijas (piemēram, markas vai monētas, vai ko neparastu),
kurš zīmē, tamborē vai citādi pavada brīvo laiku. Iespējams, kāda interesanta hobija aizrauts cilvēks pats kautrējas atklāt savu aizraušanos, tāpēc J. Pridāne aicina
ļaudis pastāstīt par to, zvanot 26 132 372.
Kopīgi var izveidot interesantu izstādi „Mans vaļasprieks”.

“Jaungada kauss” aizceļo uz Rēzekni
Nu jau trešo gadu Ziemassvētku
brīvdienās Ciblas novada jauniešu
centrs „Impulss”, biedrība „Strauts”,
Felicianovas Sporta komplekss un
Ciblas pašvaldība rīkoja florbola sacensības „Jaungada kauss”.
Un šoreiz 2017. nogalē – 28. decembrī
tikās florbola komandas no Ciblas un
kaimiņu novadiem, tajā skaitā 2 komandas no Rēzeknes, no Ludzas, Zilupes, 2
komandas no Ciblas novada (Ciblas un
Līdumnieku pag.).
Sešu stundu garumā komandas spēlēja
divās apakšgrupās. A apakšgrupā satikās
Rēzeknes komanda „Rēzekne”, Ciblas
komanda un Zilupes komanda. B apakšgrupā – Rēzeknes komanda „Spāks”,
Līdumnieku komanda un Ludzas komanda „Everlast”.

Komandas, kas izcīnīja I vietu savā
apakšgrupā automātiski tika pusfinālā
(„Cibla” un „Spāks”), bet pārējās komandas cīnījās par iekļūšanu pusfinālā.
Finālā satikās komandas „Rēzekne” un
„Cibla”. Jau apakšgrupu spēlēs varēja
redzēt, ka rēzeknieši ir krietni meistarīgāki un izceļas ar profesionāliem spēles
paņēmieniem. Un turnīra I vieta ar ceļojošo kausu aizceļoja uz Rēzekni. II vietu
izcīnīja Ciblas komanda. Arī III vietu
izcīnīja rēzeknieši – komanda „Spāks”.
IV vietas kausu un medaļas izcīnīja Zilupes komanda. Mazāk paveicās komandām „Everlast” no Ludzas un 2016. gada
čempioniem – komandai „Līdumnieki”.
Rezultatīvākie: Aleksandrs Grehovs
(Rēzekne) – 19, Renārs Romanovs (Cibla) – 10, Ēriks Tērauds (Spāks) – 6 vārti.

Šis florbola turnīrs bija 2017. gada
pēdējais lielākais sporta pasākums Ciblas novadā. Un tā noslēgumā Pateicības
raksti tika pasniegti cilvēkiem, kuri gada
laikā aktīvi līdzdarbojušies pašvaldības
sporta dzīvē.
Pateicības raksts tika pasniegts Endijam Romanovam, kurš organizēja
„Jaungada kausu” un 2017. gadā vairākas reizes palīdzēja organizēt citus sporta pasākumus.
Pateicības raksti tika pasniegti arī Laimai Sprūžai un Līgai Bauskai par aktīvu
darbu biedrībā „Strauts” un arī par līdzdalību sporta pasākumu organizēšanā.
Informē Aldis Tihovskis,
CJC „Impulss” vadītājs
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