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30. martā plkst. 19:00
Blontu Tautas namā
notiks pasākums
„Ciblas novada
uzņēmējs 2018”.

Svētku muzikālais
noformējums - grupa
„Aimari” (Aivars Komuls
un Māris Jefremovs).
Sarīkojumu vadīs
Vanda Žulina.

Papildus informācija:
tālr. 26403122
tālr. 28612349.

Likumā par pašvaldībām rakstīts, ka
viena no pašvaldību funkcijām ir
nodrošināt
veselības
aprūpes
PIEEJAMĪBU.
Ciblas novada pašvaldība ar to
neaprobežojas – no pašvaldības budžeta
būtiski tiek finansētas veselības aprūpes
iestādes pagastos: feldšeru un vecmāšu
punkti
(FVP)
Blontos,
Ciblā,
Līdumniekos, Pušmucovā un Zvirgzdenē.
Divos no šiem feldšeru un vecmāšu
punktiem reģistrētas ģimenes ārstu
prakses, bet tās ir tā saucamās 2. prakses
vietas
(abiem
ārstiem
Robertam
Vasiļjevam
un
Dāvidam
Menim
pamatprakse ir Ludzā), tāpēc pacientu
pieņemšana Ciblas novadā ģimenes ārsti

organizē reizi nedēļā: R. Vasiļjevs
ceturtdienās pacientus pieņem Lucmuižā
un Blontos (reizi mēnesī), D. Menis –
otrdienās Pušmucovā.
Pagastu iedzīvotāji labprāt izmanto
iespējas, ko sniedz vietējie feldšerpunkti.
Un dienās, kad pieņem ģimenes ārsti,
ierodas daudz pacientu.
Feldšeri jeb ārstu palīgi ciematos
(izņemot Līdumniekus) strādā katru
dienu, jo cilvēkiem ir svarīgi, ka pirmo
palīdzību un ārsta nozīmēto veselības
aprūpi
(injekcijas,
pārsiešanas,
asinsspiediena kontroli u.c.) tie var
saņemt sava pagasta centrā, pie savas
feldšerītes.
(Nobeigums 7. lappusē)

Pušmucovas pamatskola
2. aprīlī rīko
informatīvo dienu vecākiem.
Laikā no plkst. 13.00 līdz 16.00 skolas audzēkņu vecākiem būs iespēja
tikties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, lai pārrunātu
aktuālus bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumus.
Plašāka informācija sniegta rakstiskos aicinājumos, kas izsniegti skolēniem.
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Ciblas novada vēlēšanu komisijas paziņojums
Lai nodrošinātu 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanas, Ciblas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka atbilstīgi
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam
1) reģistrētās politiskās partijas vai to apvienības,
2) ne mazāk kā desmit vēlētāju apvienība,
3) Ciblas novada vēlēšanu komisijas locekļi
var pieteikt kandidātus iecirkņu komisiju veidošanai
līdz 2019. gada 14. aprīlim.
Vēlēšanu iecirkņu kandidāti piesakāmi šādā skaitā:
631. iecirknis Ciblas novada administratīvajā centrā (adrese: „Domes nams” Blonti, Blontu pag., Ciblas novads) – 7,
633. iecirknis Ciblas pagasta pārvaldē (adrese: Muižas iela 3,Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads) – 7,
634. iecirknis Līdumnieku pagasta pārvaldē (adrese: Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads) – 7,
649. iecirknis Pušmucovas Tautas namā (adrese: Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads) – 7,
652. iecirknis Zvirgzdenes pagasta pārvaldē (adrese: „Valde”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads) – 7.
Katra reģistrētā politiskajā partija vai to apvienība, vēlētāju grupa vai Ciblas novada vēlēšanu komisijas loceklis
katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt pie Ciblas novada pagastu
pārvalžu vadītājiem, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Zinaīdas Pavlovas vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv
Pieteikumi iesniedzami Ciblas novada vēlēšanu komisijai – adrese: c. Blonti, Ciblas novads.
Telefons uzziņām: 26493818, komisijas priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova.

Par teritorijas apsekošanas darbiem Ciblas novadā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša
valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija
noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem
iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta
topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu
rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.
Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko
karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu
Ciblas novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas
apsekošanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu
veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura
zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā,
kuri izpilda šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai
apvidū.
2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to
raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru
vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un
objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada
teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs
www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv
Aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš LIBERTS
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Domes sēdē lemts par būtiskiem jautājumiem
Piektdien, 22. martā, notika
kārtējā Ciblas novada pašvaldības
domes sēde, kuras darba kārtībā
bija 10 jautājumi. Būtiskākais no
tiem – pašvaldības budžeta
apstiprināšana. Sēdē piedalījās visi
9 domes deputāti. 20. martā viņi
komiteju sēdēs bija izdiskutējuši
nozīmīgākos jautājumus.
Sastādīts sabalansēts budžets
Ciblas novada pašvaldības pamatbudžets šogad sasniedz gandrīz 3,5
miljonus eiro.
Parasti ikgadējais budžets tiek
pieņemts gada sākumā vai pat
iepriekšējā
gada
beigās.
Šogad
pašvaldības budžeta apstiprināšana
aizkavējās sakarā ar to, ka nav pieņemts
Valsts budžets. Ciblas pašvaldība
nogaidīja un tikai tad, kad marta
sākumā
tika
noslēgta
Latvijas
Pašvaldību savienības un valdības
vienošanās, uz domes sēdi tika virzīti
Saistošie noteikumi nr.3 „Ciblas novada
pašvaldības budžets 2019. gadam”.
Gada laikā budžetā tiks veikti
grozījumi, noteikti – vasaras beigās,
kad budžetā ienāks valsts mērķdotācija
pedagogu atalgojumam jaunajā mācību
gadā.
Sakarā ar to, ka pašvaldība taupīgi
saimniekoja 2018. gadā, uz šī gada
sākumu izdevās budžetā noturēt vairāk
nekā 300 tūkstošus eiro lielu atlikumu,
kas ļāva sastādīt ļoti sabalansētu 2019.
gada budžetu.
Deputāti sēdē vienbalsīgi apstiprināja
budžetu.
(Plašāk – šī izdevuma 4. lappusē).

Izmaiņas amatu sarakstā
Domes sēdē tika nolemts veikt
izmaiņas amatu sarakstā. Budžeta
grāmatvede Zinaīda Pavlova skaidro, ka
izmaiņas bija jāveic tālab, ka divas
Sociālās palīdzības dienesta darbinieces
ir absolvējušas augstskolu, iegūstot
augstāku kvalifikāciju, kam pienākas
atbilstošs atalgojums un amats.
Līdz ar to izmaiņas ir Sociālā dienesta
un Klientu apkalpošanas centra amatu
sarakstā. Piemēram, KAC vadītāja
slodze bija 0,75, bet no 01.03.2019. – 1
slodze. Darbinieki ir tie paši, alga
viņiem nemainās, ir tikai vienošanās par
izmaiņām amatu sarakstā.

Zemes nomāšana no pašvaldības
sadārdzinās
Domes sēdē tika lemts par pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību piešķiršanu
nomā. Šī procedūra notiek, ievērojot
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” prasības. Domes sēdē
pašvaldības teritorijas plānotāja Vija
Tabūne skaidroja, ka saskaņā ar šiem
noteikumiem zemes vienību pašvaldība
var iznomāt par tirgus (ne kadastra)
vērtību, tāpēc bija jāveic zemes
novērtēšana (to veica SIA „Dzieti”, kur
bija pieejams lētākais vērtēšanas
pakalpojums). Līdz ar to nomniekam ir
jāatmaksā
pašvaldībai
zemes
novērtēšana, jāsamaksā noma pēc tirgus
vērtības un Nekustamā īpašuma
nodoklis. Zemes nomas līgums var tikt
slēgts uz 6 gadiem. (Plašāk par šiem
nosacījumiem – šī izdevuma 5.
lappusē).
Šie noteikumi attiecas gan uz jaunu
līgumu slēgšanu, gan uz esošo līgumu
pagarināšanu.
Tā 22. marta sēdē tika nolemts
privātpersonai A. B. piešķirt nomā
zemes vienības Līdumnieku pagastā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,5
ha platībā bez apbūves tiesībām.
Līgums tiks noslēgts 2019. gada 1.
aprīlī uz sešiem gadiem, nosakot nomas
maksu 70,48 EUR gadā (bez PVN). Bez
tam ir noteikts, ka A.B. kompensē
Ciblas novada pašvaldībai pieaicinātā
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu
118,58 EUR. Gadījumā, ja nomas
līgums nebūs parakstīts mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas datuma, šis
lēmums tiek atzīts par spēkā neesošu.
Domes sēdē V. Tabūne apstiprināja, ka
A.B. ir informēts par jaunajiem
nosacījumiem un tiem piekritis.
Sēdē tika atbalstīts arī O. I. lūgums
par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Līgums attiecas uz 2 lauksaimniecībā
izmantojamām zemes vienībām Blontu
pagastā. Par abām būs jāmaksā
neatkarīgā vērtētāja atlīdzība (118,58
EUR par katru), kā arī nomas maksa.
Vienībai 2,2 ha platībā noteikta nomas
maksa gadā: 116,84 EUR (bez PVN),
jeb 9,74 EUR mēnesī; vienībai 1,0 ha
platībā nomas maksa gadā ir 55,79
EUR (bez PVN), jeb 4,65 EUR mēnesī.

Atdalīta zemes vienība
multifunkcionāla sporta
laukuma ierīkošanai
Domes sēdē deputāti nolēma atdalīt
no pašvaldībai piederošas zemes
vienības 0,40 ha lielu vienību,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Uz tā plānots ierīkot multifunkcionālu
sporta laukumu, kur ziemā būtu
iespējams ierīkot hokeja laukumu.
Šī zemes vienība ar nosaukumu
“Sporta laukums” atrodas pie pašvaldības sporta kompleksa Felicianovā.
Plānots piedalīties projektu konkursā,
pretendējot uz LEADER finansējumu.
Lai ierīkotu šo laukumu, būs jānovāc
vecā angāra drupas.

Citi jautājumi
Apstiprināta Ciblas novada pašvaldības autoceļu programma 2019.
gadam. (Plašāk – šī izdevuma 5. lpp.)
Apstiprināts
Ciblas
novada
pašvaldības Bāriņtiesas pārskats par
darbu 2018. gadā.
Kāda Lucmuižas ciema iedzīvotāja
vērsās domē ar lūgumu anulēt R.R.
deklarēto dzīvesvietu konkrētā adresē –
viņas dzīvoklī, jo persona faktiski tur
nedzīvo. Dome konstatēja, ka R.R. nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā un nolēma apmierināt šo
lūgumu.
7
personām
nodotas
nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2019. gadā,
kā arī iedalīts zvejas limits – 1 zivju
murds.

Netiek plānota skolu likvidācija
Domes sēdē tika skatīts jautājums par
Ciblas novada pašvaldības izglītības
iestāžu tīkla attīstību. Ziņoja komitejas
priekšsēdētāja Inese Birska. Izglītības
un zinātnes ministrija ir aicinājusi
pašvaldības iesniegt redzējumu par to
izglītības stratēģiju un izglītības iestāžu
tīkla attīstību turpmāko trīs gadu
periodā.
Deputāti domes sēdē vienbalsīgi
nolēma, ka skolu likvidācija nav
jāplāno. Lēmums balstīts uz prognozi,
ka tuvākajos gados vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamo skaits strauji
nesarūk. Vienīgais – 2021. gadā Ciblas
vidusskolai varētu pievienot Ciblas
pirmsskolas izglītības iestādi.
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Pašvaldības pamatbudžetā 2019. gadam – vairāk nekā 3 miljoni eiro
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Valsts garantētie ieņēmumi šogad vēl
ir apmierinoši, pat nedaudz lielāki nekā
2018. gadā.
Kā parasti, lielākā daļa (gandrīz 2
miljoni eiro jeb 61% no pašvaldības
pamatbudžeta) ir valsts budžeta
transferti: pedagogu atalgojumam,
pašvaldību
izlīdzināšanas
fonda
dotācija,
asistentu
pakalpojumu
nodrošināšana
Sociālā
dienesta
klientiem, mērķdotācija pasākumam
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”,
skolēnu grāmatām un brīvpusdienām,
kā arī dažiem citiem mazāka apjoma
mērķiem. Budžeta ieņēmumu daļā jau
paredzēta arī no LAD gaidāmā nauda
par
projekta
„Ciblas
novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve” 1.
kārtas realizāciju, ko pašvaldība arī
uzreiz atdos valsts kasei aizņēmuma
dzēšanai.
IEŅĒMUMI NO NODOKĻIEM:
no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa –
895 733 eiro,
no Nekustamā īpašuma nodokļa –
171 210 eiro,
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas – 1 200 eiro.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 5 460
eiro.
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
– 1 950 176 eiro, tajā skaitā lielākās
mērķdotācijas:
pedagogu darba samaksai – 183 506
eiro,
izglītības pasākumiem – 228 416 eiro,
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
– 33 500 eiro,
pagaidu sabiedriskajiem darbiem –
66 000 eiro,
transferti
ES
līdzfinansētajiem
projektiem – 435 001 eiro,
dotācija no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda – 946 120 eiro.
Lielāko daļu no PAŠVALDĪBAS
gūtajiem IEŅĒMUMIEM nodrošina
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumi (jau iepriekš minētie
171 219 eiro). Plānots, ka 60 000 eiro
pašvaldība
varētu
ieņemt
kā
savstarpējos norēķinus ar citām
pašvaldībām. Savukārt pašvaldības
budžeta iestādes no dažādiem maksas
pakalpojumiem varētu ieņemt 91 480
eiro,
t.sk.
no
komunālajiem
maksājumiem – 65 000 eiro.

Domes sēdē 2019. gada 22. martā tika apstiprināti Saistošie
noteikumi nr. 3 „Ciblas novada pašvaldības budžets 2019. gadam”.
Līdz ar to apstiprināti:
pamatbudžeta ieņēmumi 3175259 eiro,
pamatbudžeta izdevumi – 3 030 265 eiro,
budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. – 312 557 eiro.
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Pārsvarā, sastādot budžetu, tika ņemti
vērtā iestāžu vadītāju lūgumi un
priekšlikumi, bet ne visi. Dažviet nācās
izvērtēt prioritātes.
Iepriekšējā gada līmenī ir saglabāts
darbinieku
atalgojums,
ieplānotas
ikgadējās piemaksas pie atvaļinājuma
un balvu fonds vienas minimālās algas
apmērā.
Sīkāk pa iestādēm un darbības jomām:
NOVADA
ADMINISTRĀCIJAI
šogad nav plānoti lieli izdevumi, vien
daži
sīki
remonti:
piemēram,
kosmētiskais remonts Ciblas pagasta
ēkā un Pušmucovas pagasta ēkā (ieeja),
kā arī datortehnikas atjaunošana.
ATTĪSTĪBAS
JOMĀ
ieplānoti
30 000 eiro projektu realizācijai; 9 000
eiro
īpašumu
novērtēšanai
un
reģistrēšanai zemesgrāmatā; 4 000 eiro
jaunas mājaslapas izveidošanai (tas
jādara, lai tiktu izpildītas valdības
izvirzītās prasības par informācijas
pieejamību u.c.). lielākie no projektiem,
ko plānots šogad uzsākt, - LAD
finansētā projekta „Ciblas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve” 2.
kārta un multifunkcionāla sporta
laukuma
ierīkošana
pie
halles
Felicianovā.
KULTŪRAS JOMĀ:
Bibliotēkas. Katrā bibliotēkā par 100
eiro palielināts finansējums grāmatu
iegādei, Ciblas bibliotēkā plānots
remontēt grīdu (tam tiks atvēlēti 1500
eiro).
Tautas nami. Protams, galvenie
izdevumi – dažādu novada un Latvijas
mēroga
pasākumu
organizēšanai,
galvenie no tiem: valsts svētki, novada
svētki u.c., kur Tautas namu vadītājiem
būs jāspēj iztikt ar iepriekšējā gada
līmeņa finansējumu. Obligāti, izpildot
kontrolējošo iestāžu rekomendācijas,
būs
jāsakārto
Pušmucovas
TN
elektroiekārtas un jāsaremontē Ciblas
TN skurstenis.
MEDICĪNAS JOMĀ:
Būtiski ieguldījumi tajā nav plānoti,

bet būs jāfinansē dažu iekārtu iegāde
(svari,
medicīnas
somas),
lai
feldšerpunktu
aprīkojums
atbilstu
prasībām.
KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪBAS
JOMĀ:
Budžetā
atvēlēts
finansējums
pašvaldības
dzīvokļu
remontiem;
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
uzturēšanai un nelieliem remontiem;
dīķu tīrīšanai. Tāpat būs jāveic
teritorijas
apsaimniekošana,
kam
nepieciešama arī jauna inventāra
iegāde, tajā skaitā Ciblai būs
jāiegādājas pie traktora piekabināma
pļaujmašīna.
Lielākie ieguldījumi: Pušmucovas
ūdenstorņa remonts (8000 eiro) un
jumta remonts daudzdzīvokļu mājām
(20 000 eiro) – pa vienai Felicianovā un
Blontos.
IZGLĪTĪBAS JOMĀ:
Tā prasa visvairāk ieguldījumu.
Lielākie darbi:
Ciblas PII grīdas remonts (1500 eiro),
Blontu PII jaunas grupiņas telpu
remonts (1700 eiro),
Pušmucovas pamatskolā – dušas
telpas,
ventilācijas
sistēmas,
ugunsdrošības un elektroinstalācijas
sistēmas uzlabošana (2200 eiro),
autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
(30 000 eiro);
Ciblas
vidusskolā
–
jāuzlabo
ugunsdrošība
zālē
(1000
eiro),
jāiegādājas pašgājējs zāles pļāvējs
(2000 eiro), jāizbūvē žogs ap stadionu
(7000 eiro) un jāveic arī citi darbi.
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS JOMĀ:
2019. gadā, kā katru gadu, arvien
vairāk līdzekļu nākas ieplānot dažādiem
sociāliem un pašvaldības pabalstiem.
Kopsumma – 161 700 eiro + 47 100
eiro kompensācijām.
Sociālās
palīdzības
dienestam
paredzēts
iegādāties
mazlietotu
automašīnu (7 000 eiro), jo vecās
automašīnas ekspluatācijas izmaksas ir
pārāk lielas.
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PAR PARĀDU SAISTĪBĀM
Lemjot par budžetu, tika apstiprināts
Ciblas novada pašvaldības prognozēto
parādu saistību apmērs 2019. gadam.
Uz budžeta apstiprināšanas brīdi
kopējais visu saistību apmērs – 6,1 %
no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Bet saistību apmērs šogad būs krietni
– par gandrīz 420 tūkst. eiro – mazāks,
jo jau aprīlī vai maijā pašvaldības
budžetā no Lauku atbalsta dienesta
ienāks ES fondu finansējums projekta
„Ciblas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve” 1. kārtas realizācijai, kam
pašvaldība
Valsts
kasē
ņēmusi
aizdevumu. Tiklīdz finansējums ienāks,
pašvaldība to pārskaitīs Valsts kasei,
atmaksājot visu aizdevumu (tā kopējais
apjoms – 419 537 eiro), lai gadu gaitā
neveidotos procentu maksājumi.
Bez šī ceļu pārbūves projekta
pašvaldība 2019. gadā turpina atmaksāt
aizņēmuma pamatsummu par 4 projektu
realizēšanu:
sporta kompleksa rekonstrukcija –
aptuveni 3,8 tūkst. eiro (pamatsumma
un procentu maksājumi);
Blontu PII ēkas energoefektivitātes
uzlabošana – ap 9,5 tūkst. eiro;
Ciblas vsk. rekonstrukcija – ap 8,8
tūkst eiro;
Ciblas vsk. stadiona pārbūve – ap 9,2
tūkst eiro.
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Speciālais budžets – ceļiem un videi
Domes sēdē 22. martā tika
apstiprināti SPECIĀLĀ BUDŽETA
ieņēmumi un izdevumi – 236 970
eiro, t.sk.
autoceļu fonds – 215 018 eiro,
dabas resursu nodoklis – 10 437 eiro,
zivju fonds – 11 515 eiro.
Šī budžeta finansējums tiek izlietots
stingri pēc mērķa. Tā Dabas resursu
nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti vides
aizsardzības pasākumiem, tajā skaitā
notekūdeņu attīrīšanai. Šogad tiek
plānots 1000 eiro izlietot notekūdeņu
dīķu tīrīšanai, 1500 eiro – žoga
ierīkošanai ap šādu dīķi Lucmuižā,
pārējais finansējums – kārtējiem
remontiem.
Savukārt Zivju fonda nauda tiks
izlietota ūdenstilpju ekspluatācijai,
zivju resursu pavairošanai publiskajos
ezeros.
Būtiskākā daļa no Speciālā budžeta –
Autoceļu fonda finansējums. Uz tā
bāzes
izveidota
Ciblas
novada
PAŠVALDĪBAS
AUTOCEĻU
PROGRAMMA 2019. gadam, kas tika
apstiprināta 22. marta domes sēdē.
IEŅĒMUMI tajā sasniedz 215 018
eiro, no tiem piešķirtā mērķdotācija –
168 493 eiro, atlikums uz gada sākumu
– 46 525 eiro.

IZDEVUMOS (207 018 eiro)
plānotas 6 pamatpozīcijas ielu un ceļu
uzturēšanai u.c. darbiem:
* ikdienas uzturēšanai – 126 018 eiro,
* pārvaldīšanai – 6 000 eiro,
* ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
(plānots
ierīkot
apgaismojumu
Pušmucovas ciema Jaunatnes ielā) – 6
000 eiro,
* projektēšanai – 2 000 eiro,
* rekonstrukcijas projektu līdzfinansēšanai – 65 000 eiro,
* pašvaldības autoceļu uzturēšanas
agregātu remontam – 2 000 eiro.
Vislielākais finansējums atvēlēts
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai
ikdienā. No tā:
ziemas periodam – 40 tūkstoši eiro
(sniega tīrīšana, pretslīdes materiālu
kaisīšana u.tml.),
vasaras periodam – 86 018 eiro.
Vasarā uz ceļiem ir karstākais darba
periods, kad jāveic greiderēšana un
planēšana (20 018 €), ceļmalu pļaušana
(10 000 €), minerālmateriālu iegāde
(45 000 €), caurteku remonts (5 000 €),
apaugumu un krūmu novākšana (6 000
€).
Paredzēts, ka uz šī gada beigām
Autoceļu programmas atlikumā būs
palikuši 8 000 eiro.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā
jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi”.
Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes
vai būves iznomāšanas, tai jānosaka
tirgus vērtība. To var veikt tikai
sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā
tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu
pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas
sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes
vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas
pašvaldībai prasa izdevumus vidēji 120
eiro par vienu vienību. Šos izdevumus
MK noteikumi paredz atmaksāt zemes
nomniekam.
Bez tam jaunie MK noteikumi paredz
nomas termiņu 6 gadi.
Noteikumu pirmās daļas 5. punkts
nosaka, ka zemesgabala minimālā
nomas
maksa
vai
neapbūvēta
zemesgabala apbūves tiesības minimālā

maksa gadā ir 28 eiro.
Ņemot vērā to, ka Latgalē ir ļoti
aktīvs zemes tirgus, katru gadu
palielinās zemes kadastrālā vērtība un
arī tirgus vērtība. Šobrīd pašvaldība ir
novērtējusi trīs zemes vienības. Vidējā
zemes nomas maksa mēnesī saskaņā ar
tirgus vērtību Blontu pagastā sastāda
4,50 eiro par hektāru, Līdumnieku
pagastā – 3,91 eiro par ha.
Jaunie MK noteikumi neattiecas:
- uz zemes vienībām, kurām ir
noteikts statuss - zemes starpgabals.
Ciblas novada dome 2014. gada 30.
oktobrī pieņēma lēmumu nr.13 12.§
„Par zemes vienības statusa - zemes
starpgabals - noteikšanu” 466 zemes
vienībām.
- uz zemes vienībām, kurām ir nomas
pirmtiesības zemes reformas laikā
lietošanā piešķirtās un neizpirktās

zemes). Šīm zemes vienībām nomas
termiņš tiek pagarināts saskaņā ar 2005.
gada 30. augusta MK noteikumiem
nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas
un
nomas
maksas
aprēķināšanas kārtību”.
Tas nozīmē, ka visas fiziskās un
juridiskās personas, kuras šogad gribēs
iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi,
saskarsies ar šādiem maksājumiem par
iznomāto zemes vienību:
+ nekustamā īpašuma nodoklis +
+ ~ 120 eiro par tirgus vērtējumu +
+ noteiktā tirgus vērtība par zemes
vienību mēnesī.
Tiem nomniekiem, kuriem zemes
nomas līgums ir spēkā, paliek ierastā
maksa līdz nomas termiņa beigām.
Vija TABŪNE,
pašvaldības teritorijas plānotāja
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ATGĀDINĀJUMS!
Līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.
NĪN maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā
1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi
gadā (līdz 1. aprīlim) - avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos—
Ciblas novada pagastu pārvalžu kasēs, bankā, internetbankā,
portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Klāt traktortehnikas tehniskās apskates
Ināras Sprudzānes foto

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Ludzas birojs 2019. gada 21. un 28. maijā
organizē divu dienu mācības “Eiropas Savienības
nozīmes zālāju biotopu vai
sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.
Uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas
iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide
un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par
Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas
ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda
otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu
dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un
iegūstot atbilstošu dokumentu.
Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2019. gads ir jau otrais
saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem
mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta
maksājumus.
Mācības tiek piedāvātas projekta ietvaros bez maksas,
paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās
nodarbības uz lauka.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā (Raiņa ielā
16a – 20. kab.) vai telefoniski, tel.nr. 28632059.
Lūgums pieteikties līdz 2019. gada 15. aprīlim.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Austrumlatgales RLP
sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru
(LLKC) rīko
seminārus par LAD aktualitātēm Eiropas Savienības
tiešajos maksājumos 2019. gada sezonā:
4. aprīlī plkst. 10.00 Ludzā, Raiņa ielā 16 (Ludzas novada
pašvaldības administratīvā ēka).
12. aprīlī plkst. 10.00 Malnavas koledžā
Par aktuālāko informēs Austrumlatgales RLP
ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja Marina Sumarokova.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra dosies maksimāli
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko
apskati.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Atgādinām, ka par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Pirmās skates Ciblas novadā notiks 1. aprīlī:
Blontos, pie darbnīcām, plkst. 10:00;
Pušmucovā, pie pagasta pārvaldes ēkas, – plkst. 11:45.
TA te būs arī 24. maijā:
Blontos – plkst. 9:00,
Pušmucovā – plkst. 10:45.
Skates pārējo pagastu apdzīvotās vietās notiks 26. aprīlī un
14. jūnijā:
Zvirgzdenē, pie pagasta pārvaldes ēkas, – 9:00;
Laučos, pie bijušās fermas, – 9:30;
Lucmuižā, pie darbnīcām, – 10:00;
Ciblā, pie pagasta pārvaldes, – 11:00;
Felicianovā, pie darbnīcām, – 12:00;
Ozupinē, pie veikala, – 13:00;
Līdumniekos, pie pagasta pārvaldes, – 14:00.
VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates
izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura
traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.
VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo
līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas
visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA
tīmekļa vietnē, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.
Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas
skatīt
tīmekļa
vietni
http://www.vtua.gov.lv/
vai
jautāt tuvākajā VTUA birojā! LUDZĀ: 18.novembra iela 16
-44, Ludza, LV-5701, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv
Kontaktpersona: Raimonds Čakšs - vecākais inspektors,
tālr.26385715, e-pasts: raimonds.cakss@vtua.gov.lv
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Pašvaldība nodrošina feldšerpunktu darbību novadā
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Pašvaldība visus FVP uztur atbilstoši
Ministru kabineta Noteikumiem par
obligātajām
prasībām
ārstniecības
iestādēm. Tātad jānodrošina mūsdienīgs
aprīkojums un arī attiecīga kārtība
telpās. Piemēram, pērn Pušmucovas
FVP par aptuveni 1000 eiro iegādāts
elektrokardiogrāfs.
Pēdējos gados pašvaldība un ģimenes
ārsti ir realizējuši dažus projektus,
aprīkojuma iegādei piesaistot ES fondu
līdzekļus.
Ielūkosimies Ciblas novada pašvaldības budžetā, lai saprastu, cik
līdzekļu 2018. gadā bija nepieciešams
veselības aprūpes nodrošināšanai. Minēsim noapaļotus skaitļus (bez centiem), lai būtu vieglāk izprast apmērus.
Kopējie ieņēmumi no Nacionālā
veselības dienesta un ģimenes ārstu
praksēm – 13,3 tūkstoši eiro.
Kopējie izdevumi gadā – gandrīz 57
tūkstoši eiro.
Tātad lielāko daļu – vairāk nekā 3/4 –
finansējuma uzņemas pašvaldība.
No Ciblas novada pašvaldības
budžeta
feldšerpunktu
darbības
nodrošināšanai 2018. gadā bija
nepieciešami 43 649 eiro.
Pašvaldība uztur feldšerpunktu telpas,
nodrošinot
elektrību,
komunālos
pakalpojumus, kosmētisko remontu,
iegādājas aprīkojumu tiem. Pērn tam
izlietoti gandrīz 12 tūkstoši eiro, tajā
skaitā inventāra un aparatūras iegādei –
1863 eiro. Pašvaldība iegādājas arī
pirmās nepieciešamības medikamentus,
pērn to iegādei bija nepieciešami 1687
eiro. Pašvaldība feldšeriem piešķir
degvielu,
kas
nepieciešama
izbraukumiem pa pacientiem.
Ārstu palīgu jeb feldšeru algām pērn
bija nepieciešami apmēram 34 000 eiro,

Latgales Reģionālās TV žurnālisti ir izveidojuši sižetu par medicīnas
pakalpojumu pieejamību Ciblas novadā. Filmēšana pamatā notika Ciblas
FVP. Televīzijas sižetu iespējams noskatīties internetā (http://www.lrtv.lv/
zinas/ciblas-novada-feldserpunktus-lielakoties-finanse-pasvaldiba-8155).
tikai daļu no šīs atlīdzības par darbu
izdodas segt no ieņēmumiem ārpus
pašvaldības budžeta. Šie ieņēmumi
veidojas no divām pozīcijām:
Nacionālais
veselības
dienests
Primārās ambulatorās veselības aprūpes
pakalpojumu atmaksai ieskaitīja 6 653
eiro Ciblas FVP uzturēšanai. Šīs
summas nepietiek viena feldšera
algošanai, pašvaldība piemaksā;
Ģimenes ārsti pārskaita pašvaldībai
Ieņēmumus no pacientu iemaksām un
sniegtajiem
rehabilitācijas
un
ārstniecības pakalpojumiem – 6625
eiro.
Nenoliedzams ir fakts: veselības
aprūpes iestādes Ciblas novadā var
pastāvēt un funkcionēt tikai tāpēc, ka
finansējums tām nāk pārsvarā no
pašvaldības budžeta. Ja pašvaldības
aprobežotos tikai ar to funkciju, ko tai

Gatavojamies skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem
Nākamgad – no 2020. gada 6. jūlija līdz 12. jūlijam – Rīgā
norisināsies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki. Tautas deju kolektīvu galvenās norises būs laureātu
koncerts un tautas deju lielkoncerts “Saule vija zelta rotu”
Daugavas stadionā. Tam gatavojas arī Ciblas novada skolu
deju kolektīvi.
Valsts izglītības satura centrs rīko tautas deju kolektīvu
skates, lai noteiktu lielkoncerta “Saule vija zelta
rotu” koprepertuāra apguves līmeni. 5. martā Ludzas TN
notika deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 25 kolektīvi no
tuvējiem novadiem (Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes).

uzliek
Likums
–
„pieejamības
nodrošināšana”,
visā
novadā
iedzīvotājiem būtu pieejams tikai viens
feldšerpunkts, kur par minimālu
atlīdzību strādātu viens feldšeris.
Tagad tiek runāts par pašvaldību
reformu, par nepieciešamību veidot
lielas pašvaldības, lai tajās būtu
nodrošināti pakalpojumi utt.. Kas traucē
valstij nodrošināt visā teritorijā
pieejamus medicīnas pakalpojumus?
Mazās pašvaldības? Realitāte ir tāda, ka
mazās pašvaldības, kā Ciblas novada
pašvaldība, uzņemas veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanu
visā
novada teritorijā, uzturot feldšerpunktus
pagastos un algojot speciālistus.
2019. gada Ciblas novada pašvaldības
budžetā medicīnas jomai ieplānoti
vairāk nekā 68 tūkstoši eiro, kas ir par
11 tūkstošiem vairāk nekā pērn.

Ciblas vidusskolas
1.-3.
kl. dejotāji repertuāra apguves skatē ieguva III pakāpes
diplomu! – Esam ieguvuši
caurlaidi nākamā gada
skatēm uz Dziesmu un deju
svētkiem, – informē skolotāja Terēzija Mizāne.
Pušmucovas pamatskolas „Mazā Māra” (2. - 5. kl.) ieguva
III pakāpes diplomu, bet 6. - 9. kl. kolektīvs ieguva II
pakāpes diplomu. Pušmucoviešus XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavo Inese un Māris
Mikaskini.
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6. aprīlī Līdumniekos un Ciblā!

2019. gadā jau 11. reizi dažādu prasmju meistari 155
norises vietās Latvijā gaidīs savus apmeklētājus projekta
"Satiec savu meistaru!" pasākumos.
Ciblas novadā 6. aprīlī meistari darbosies divos ciematos:
Ciblā un Līdumniekos.
Līdumnieku biedrības namā
no plkst. 11.00 līdz 14.00 – AUŠANA.
Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” organizē
darbnīcu, kurā darbosies šādi meistari: Ērika Novožilova,
Anita Jarmoliča, Gunta Lavrinoviča, Lilija Protasova.
no plkst. 11.00 līdz 13.00 – KALIGRĀFIJA.
Darbnīcu vadīs Velta Knikste (meistars/māksliniece
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā). Nodarbībā apgūstamā viela
tiks ilustrēta ar attēliem un gatavu attēlu paraugiem.
Informācija: Igors Zabiļevskis, tālr.: 29242779, e-pasts:
lidumniekinvo@inbox.lvwww.lidumnieki.lv
Ciblas Tautas namā no plkst. 13.00 līdz 16.00 –
daudzveidīga programma:
ZIRGLIETAS – zirga apkalšana, iejūgšana (meistares:
Sandra Soikāne un Ilona Malahova);
LATGALES KULINĀRAIS MANTOJUMS „Cyblys
rudzu rupņīks” (meistares: Evija Karaševska, Maija
Manukina);
SVEČU LIEŠANA (meistare: Līga Valtere),
DZIESMAS UN ROTAĻAS PAR KUMELIŅU (meistari:
folkloras kopas „Ilžeņa” dalībnieki);
ŠŪPUĻDZIESMAS LATGALIEŠU UN IGAUŅU
VALODĀ (meistari: FK „Ilža” dalībnieki).
Maksimālais dalībnieku skaits – 100.
Informācija:Sandra Beļavska,tālr.: 29285284;
e-pasts:sandrabelavska@inbox.lv
6. aprīlī plkst.15.00 Ciblas TN tiks ieskandināts Ciblas
folkloras kopas „Ilža” jaunais mūzikas albums
„LUDZAS IGAUŅU DZIESMAS”
Ludzas igauņu dziesmas ir unikāla un maz zināma
Latgales bagātīgās folkloras daļa. „Ilža” ir izveidojusi
dziesmu programmu, piešķirot jaunu skanējumu Ludzas
igauņu muzikālajam mantojumam.
Arī šogad projektā „Satiec savu meistaru!” visā Latvijā
meistari interesentus iepazīstinās ar aušanas, adīšanas,
tamborēšanas, izšūšanas prasmēm, kokamatniecību,
keramiku, dažādiem mūzikas instrumentiem, latviskām
dziesmām un dančiem, un vēl daudz citām interesantām
lietām, ko iespējams atrast garajā norišu sarakstā
(www.satiecsavumeistaru.lv).

Jo cilvēks, kam ir puķes,
Kam puķes ziedus ver,
Arvienu kaut ko gaida,
Arvienu kaut ko cer.
/Ā. Elksne/
5. aprīlī plkst. 12.00 Pušmucovas Tautas namā –
tematiskais pasākums

„Mans prieks ir manas puķes –
Tāds kluss un vienkāršs prieks”.
Pušmucovā ciemosies daiļdārzniece un ainavu
arhitekte Velta Drule no Rogovkas.
Nāciet, smelieties iedvesmu, idejas un
gūstiet pieredzi savas apkārtnes labiekārtošanā!
Aicina Pušmucovas Tautas nams un bibliotēka

Radioraidījums „Kolnasāta” – Pušmucovā

Jāzepa dienā, 19. martā, Pušmucovas Tautas namā tika
veidots sižets Latvijas Radio 1 raidījumam „Kolnasāta”.
Tas bija dzirdams sestdien, 23. martā.
Raidījuma veidotāji Renāte Lagzdiņa un Ēriks Zeps
rosināja sanākušos runāt par latgaliešu valodas izloksni
Pušmucovas apkaimē, par šīs dienas aktualitātēm, par Jāzepa
dienas tradīcijām. Saruna bija plaša, pāris stundu garumā,
interesantāko var dzirdēt „Kolnasātas” raidījumā, ko var
atrast Latvijas Radio 1 arhīvā internetā un Ciblas novada
pašvaldības mājaslapā.
Raidījums „Kolnasāta” radio ir dzirdams jau vairākus
gadus. „Suprātka Pušmucovā” bija raidījuma veidotāju
pirmais mēģinājums uzrunāt savu auditoriju, izbraucot tuvāk
ļaudīm. Līdz šim „Kolnasātas” ieraksti tika veidoti pamatā
radiostudijā.
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