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Ciblas novada pašvaldības domes sēdē 2020. gada 23. janvārī
deputāti lēma par daudziem novadam svarīgiem jautājumiem

Atklātais Ciblas
novada čempionāts
telpu futbolā

“Telpu futbols 2020”
15. februārī
pl. 11:00

Felicianovas
sporta kompleksā.
Pieteikšanās
līdz 14. februārim
(Ineta Miklucāne 27822104,
Aldis Tihovskis 26162066).

Ciblas novada pašvaldības 2020. gada budžets apstiprināts domes sēdē
š.g. 23. janvārī. Plānotie ieľēmumi –
3 079 047 eiro. Salīdzinot ar 2019. gada sākotnējo budžetu, tas ir pieaudzis
par 8,2 % (nerēķinot mērķdotācijas).
Skaidrojumu sniedz pašvaldības budžeta ekonomiste Zinaīda PAVLOVA.
Kopumā iepriekšējo gadu pašvaldība ir
noslēgusi labā finansiālā situācijā – 2020.
gada sākumā pamatbudžetā bija 657 219
eiro liels atlikums. To nepieciešams paskaidrot. Atlikums pamatbudžetā izveidojies, jo 2019. gadā autoceļu fondā palika gandrīz 100 tūkst. eiro atlikums, Zivju
fondā – pāri 5 tūkst. eiro, ap 20 tūkst.
eiro atlika no nerealizētajiem nelielajiem
projektiem. Bez tam dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pārsniedza plānoto par 20 tūkst. eiro. Arī
ieņēmumi no nodokļiem ievērojami pārsniedza gada sākumā prognozētos: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IeIN) ieņēmumi – par 96 000 eiro, nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) ieņēmumi – par 36 000
eiro. Veidojot 2019. gada budžetu, Ieņēmumu daļā iekļāvām tādu IeIN un NĪN

garantēto ieņēmumu apjomu, kādu mūsu
pašvaldībai noteica valdība. Un tikai
2019. gada nogalē kļuva zināms, ka ieņēmumi no nodokļiem ir krietni lielāki, kā
gada sākumā prognozētais skaitlis. Analoģiski – arī dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda.
IEĽĒMUMI
Lielākā daļa no pamatbudžeta –
1 838 054 eiro – valsts budžeta transferti
(jeb dotācijas), tajā skaitā:
58% – dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda (1 069 842 eiro),
24% – mērķdotācijas pedagogu algām
un izglītības pasākumiem (438 063 eiro),
10% – mērķdotācija autoceļu uzturēšanai (180 852 eiro).
Pašvaldību budžetu transferti – 70 000
eiro.
Apmēram trešdaļa budžeta ieņēmumu –
tiešās iemaksas no nodokļiem: IeIN –
841 761 eiro, NĪN –173 782 eiro.
Pārējie budžeta ieņēmumi – tikai 5,1 %,
t.sk. 100 000 eiro no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
55 450 eiro – nenodokļu ieņēmumi.
(Turpinājums 2. lappusē)
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Apstiprināts budžets 2020. gadam
(Turpinājums. Sākums 1. lpp.)

IZDEVUMI
Plānojot budžeta izdevumus, kuri domes sēdē apstiprināti 3 681 266 eiro apmērā, pašvaldība izvirzīja vairākas
prioritātes:
* Novada infrastruktūras un teritoriju attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt ES struktūrfondu līdzfinansējumu
projektu īstenošanai;
* Kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana,
reorganizējot skolas;
* Sociālo pabalstu paaugstināšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai;
* Nekustamo īpašumu sakārtošana.
Deputāti uzklausa Z. Pavlovas ziľojumu par budžetu.

Ciblas novada pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2020.gadā (%)

Arī šogad budžeta izdevumu lielākā
daļa – 37% jeb 1 356 964 eiro atvēlēti
izglītībai.
Kultūras un sporta jomai – 353 392
eiro, vispārējās vadības dienestiem –
379 755 eiro, vides aizsardzības un
pašvaldības teritoriju / mājokļu apsaimniekošanai – 710 150 eiro, veselības aprūpei – 71 905 eiro.
Sociālās aizsardzības jomai paredzēti 427 440 eiro, tajā skaitā sociālo pa-

balstu summa – 257 800 eiro (par
23,4% vairāk kā pērn). Paredzētas
brīvpusdienas visiem novada pašvaldības PII un vispārizglītojošo skolu
1. – 12. kl. audzēkņiem.
381 660 eiro ieplānoti ekonomiskajai darbībai. Šajos izdevumos ietilpst
pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumi, lauksaimniecības, tūrisma darbības un pašvaldības autoceļu
uzturēšana.

Parādu saistības
Ciblas novada pašvaldībai ir parādu saistības ar Valsts kasi. Saistību apjoms
sastāda tikai 2,6 % no budžeta. Tie ir dažādiem iepriekšējo gados realizētiem
ēku pārbūves projektiem saņemtie aizņēmumi. Piemēram, Blontu PII ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts realizēts 2014. gadā, atlikusī aizņēmuma summa – 42 660 eiro, kas jāatmaksā turpmāko 5 gadu laikā.
Arī šogad būs jāaizņemas Valsts kasē, lai realizētu divus projektus: Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados un Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2. kārta.

Nozīmīgākie budžeta līdzekļu
ieguldījumi 2020. gadā plānoti:
Ciblas Tautas nama un brīvdabas estrādes Kapukalnā remonts – 22 000 eiro;
pašvaldības dzīvokļu remonti – 10 000
eiro;
notekūdeņu tīkla izbūve Blontu ciemā –
16 000 eiro;
Blontu PII telpu remonts – 7 000 eiro;
darba aizsardzības pasākumi pašvaldības
struktūrvienībās – 13 000 eiro (zibens aizsardzības zemējums, ēku bēniņu koka konstrukciju antipirēšana u.c.);
sociālajiem pabalstiem – 146 000 eiro;
autotransporta iegādei – 110 000 eiro
(autobusam – 80 000, automašīnai –
30 000 eiro);
pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanai un reģistrēšanai Zemesgrāmatā –
6000 eiro;
projektu līdzfinansēšanai – 130 000 eiro;
pašvaldības autoceļu kapitālajam remontam – 95 000 eiro.

Šogad iecerēts realizēt
vairākus projektus:
Ciblas novada multifunkcionālā sporta
laukuma izbūve – 100 000 eiro;
Ciblas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve, 2. kārta – 200 000 eiro;
Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados – 133 212 eiro;
From Hobby to Business – Developong
Entrepreneurship in the Latvija – Russia
Border Area – 7 000 eiro.
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Domes sēdē lemtais
23. janvārī kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika pieľemti vairāki svarīgi lēmumi: apstiprināts pašvaldības budžets 2020. gadam, nolemts sakārtot skolu tīklu, palielināti vairāki sociālie
un pašvaldības pabalsti u.c..

SKOLU TĪKLA SAKĀRTOŠANA

23. janvārī Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika skatīti jautājumi par novada skolu tīkla sakārtošanu. Ziľoja pašvaldības izglītības darba koordinatore Sarmīte
LEŠČINSKA (fotoattēlā).
LEMTS PAR
Ciblas novada pašvaldībai pēdējā
NEKUSTAMAJIEM
laikā
arvien biežāk no Izglītības un
ĪPAŠUMIEM
zinātnes ministrijas tiek norādīts uz
Sēdē skatīti vairāki jautājumi, kas
nepieciešamību sakārtot skolu tīklu,
saistīti ar nekustamajiem īpašumiem.
jo skolēnu skaits skolās ir mazs.
Izskatot privātpersonas J. B. iesnieguPušmucovā –
mu par zemes nomas tiesību pārtraukšaCiblas vidusskolas filiāle
nu, dome nolēma pārtraukt tās. Zemes
Deputāti nolēma uzsākt Pušmucovienības platība - 4,9 ha.
vas pamatskolas reorganizāciju, to
Apmierināts arī privātpersonas R.T. pievienojot Ciblas vidusskolai. Tas
lūgums atdalīt no nekustamā īpašuma jāveic nekavējoties, jo tā acīmredzot
Blontu pagastā zemes vienību un izvei- ir vienīgā iespēja saglabāt mācību
dot jaunu īpašumu, kam piešķirts jauns vietu Pušmucovā. Plānots reorganizānosaukums un noteikts zemes lietošanas ciju pabeigt līdz 2020. gada 31. jūlimērķis (0201 – mežsaimniecība).
jam. Izveidotas divas komisijas:
Reorganizācijas komisija, ko vada
Apstiprināta nek. īp. „Sīpolnieki”
izsoles sākumcena, izsoles noteikumi izpilddirektore Ināra Sprudzāne un kurā
un komisija. Komentējot lēmumu, sēdes darbojas arī abu skolu vadītājas: Aija
laikā domes priekšsēdētājs Juris Dom- Jonikāne, Sarmīte Leščinska un viņas
brovskis atklāja, ka pašvaldībai ir arī vietniece Ināra Evertovska, kā arī pašciti īpašumi, kas nebūs nepieciešami valdības juriste Kristīne Nikolajeva. Šai
kādu pašvaldības funkciju veikšanai. komisijai uzdots nodrošināt PušmucoŠogad tiks rīkotas arī citu šādu īpašumu vas pamatskolas reorganizācijas plāna
izsoles, kurās gūtie ienākumus varētu izstrādāšanu un iesniegšanu Ciblas noizmantot projektu īstenošanai, ceļu sa- vada pašvaldības izpilddirektorei saskakārtošanai un citām pašvaldībai aktu- ņošanai, veikt darbības saskaņā ar reorganizācijas plānu, nepieciešamības gaālām vajadzībām.
„Sīpolnieki” atrodas Pušmucovas pa- dījumā reorganizācijas procesā iesaistot
gastā, tas ir zemes gabals 88,5 ha platī- Ciblas novada pašvaldības amatpersobā, t.sk. 23,79 ha – meži. Saskaņā ar nas. Koordinēt reorganizācijas procesa
SIA „Dzieti” vērtēšanas atskaiti, tā tir- pabeigšanu, veicot nepieciešamās dargus vērtība ir 123 800 eiro. Domes sēdē bības reorganizācijas nodrošināšanai
apstiprināta „Sīpolnieku” nosacītā cena normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
125 000 eiro. „Sīpolniekus” nolemts apjomā un termiņā.
Nolemts, ka Inventarizācijas komisiju
atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Izveidota komisija izsoles proce- vadīs budžeta ekonomiste Zinaīda Pavdūras veikšanai šādā sastāvā: komisijas lova, tajā darbosies arī pašvaldības grāpriekšsēdētāja Aina Borisovska, komi- matvede Lilita Greitāne un vairāki abu
sijas locekles Marina Barkāne un Ināra skolu darbinieki, kuru atbildībā ir saimSoprāne. Izsole notiks 4. martā Blontos, nieciskie jautājumi, arhīvs, bibliotēkas.
pašvaldības administrācijas ēkā. Mutis- Šai komisijai uzdots organizēt pamatkās izsoles augšupejošais solis – 5000 skolas pamatlīdzekļu, preču un materieiro, nodrošinājuma nauda – 10 % no ālo vērtību inventarizāciju, bibliotēkas
īpašuma nosacītās cenas, kas jāiemaksā fonda un arhīva inventarizāciju.
Pušmucovas pamatskolas direktores
pašvaldības bankas kontā. Noteikta 20
eiro liela reģistrācijas maksa izsolei. p.i. Aijai Jonikānei uzdots informēt
Izsoles noteikumi publicēti „Latvijas darbiniekus par izmaiņām darba tiesisVēstnesī” un pašvaldības mājaslapā, kā kajās attiecībās.
Lēmums saskaņošanai nosūtīts uz
arī izlikti uz ziņojumu stenda pašvaldīIzglītības un zinātnes ministriju.
bā.

Ezersalas speciālā pamatskola
tiek likvidēta
Ministrijai nosūtīts arī Ciblas novada
pašvaldības domes lēmums ar 2020.
gada 1. augustu likvidēt Ezersalas speciālo pamatskolu.
Izveidota Likvidācijas komisija, ko
vada pašvaldības izpilddirektore Ināra
Sprudzāne. Komisijai uzdots organizēt
un nodrošināt Ezersalas speciālās pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu
inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata
sagatavošanu. Iestādes direktoram Andrejam Tereško jāorganizē arhīva un
lietvedības nodošana, kā arī jāinformē
skolas darbinieki par darba attiecību
izbeigšanu.
Ezersalas speciālajai pamatskolai finansējumu piešķir valsts. Izglītības un
zinātnes ministrija ir informējusi, ka
nākamajā mācību gadā finansējums
Ezersalas speciālajai pamatskolai vairs
netiks piešķirts, jo skolēnu skaits nav
pietiekams, lai nokomplektētu klases un
organizētu kvalitatīvu mācību procesu.
Pašvaldība izsaka nožēlu, ka bija jāpieņem lēmums slēgt šo skolu, kurā
pašlaik pēc speciālās izglītības programmas mācās 15 audzēkņi no četriem
novadiem: Ciblas, Ludzas, Kārsavas,
Zilupes un Rēzeknes pilsētas. Kur un
kā nodrošināt turpmāko izglītību šiem
skolēniem, būs jādomā katrai pašvaldībai atsevišķi.
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Domes sēdē lemtais
(Turpinājums. Sākums 3. lpp.)

PROJEKTU ĪSTENOŠANA
Ciblas novada pašvaldības dome 23. janvāra sēdē
lēma par vairāku projektu īstenošanai aktuāliem jautājumiem.
Ziľoja Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana RIMŠA
(fotoattēlā).
Iesaistāmies Latgales mēroga projektā
Ciblas novada pašvaldība ir izskatījusi Latgales reģiona
tūrisma asociācijas “Ezerzeme” vēstuli, kurā biedrība informē, ka realizē projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (ELFLA Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma
“Sadarbība” apakšpasākums “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”).
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, izstrādājot vienotu mārketinga konceptu un īstenojot
mārketinga kampaņu. Projektā ir plānots iesaistīt visas Latgales pašvaldības, kurām šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi
ar LRTA “Ezerzeme”. Projekta ilgums – divi gadi (2020. –
2021.). Projekta kopējā summa ir 144 812,00 EUR. Ciblas
novada pašvaldības finansējums tiek plānots 1,96 % apmērā
no kopējā visu pašvaldību finansējuma apmēra.
Ciblas novada dome nolēma atbalstīt projekta “Mārketinga
kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanu un nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo
finansējumu: 2020. gadā – 1 910 eiro (80% ir priekšfinansējums – 1 528 eiro, līdzfinansējums 20% – 382 eiro); 2021.
gadā – 939,08 eiro (80% ir priekšfinansējums – 751,26 eiro,
līdzfinansējums 20% – 187,82 eiro). 80% priekšfinansējums
pēc projekta realizācijas tiks atmaksāts.
Plānojam Lielajā Ludzas ezerā ielaist
līdaku un zandartu mazuļus
Domes sēdē tika nolemts iesniegt Zivju fonda atbalsta saņemšanai projektu „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildi-

nāšana” (pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”).
Iecerēts līdz š. g. 31. oktobrim papildināt zivju resursus
Lielajā Ludzas ezerā, ielaižot tajā līdaku un zandartu mazuļus. Plānotās projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir
7260 eiro.
Nepieciešams aizľēmums
infrastruktūras attīstības projektam
Ciblas novada un Ludzas novada pašvaldības 2016. gada
31. oktobrī parakstīja sadarbības līgumu ERAF līdzfinansētā
projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai
(projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/006). Ciblas novada Zvirgzdenes
pagasta Banoņejas ciemā tiek realizēta būvniecības iecere
par ūdensvada un kanalizācijas pievadu pieslēgšanas nodrošinājumu un Banoņejas ceļa pārbūves projekts.
Domes sēdē tika nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
2020. gadā Valsts kasē Ciblas novada pašvaldībai ilgtermiņa
aizņēmumu minētā ERAF projekta aktivitāšu īstenošanai
133 212 eiro apmērā. Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas
garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM – APTUVENI 280 TŪKSTOŠI EIRO
Domes sēdē tika apstiprināta Ciblas
novada pašvaldības autoceļu programma 2020. gadam.
Par šo jautājumu ziľoja pašvaldības autoceļu uzraugs Ilga GRADE.
Autoceļu programmas ieņēmumu daļa
sasniedz 278 991 eiro. Šī summa veidojas no piešķirtās mērķdotācijas –
180 852 eiro un naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu – 98 139 eiro.
Izdevumu daļa apstiprināta 269 091
eiro apmērā. Lielākā daļa izdevumu
plānota ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai – 170 091 eiro, tajā skaitā ziemas
periodā 30 000 eiro, vasaras periodā –
140 091 eiro. Tieši vasarās pašvaldības
komunālās saimniecības speciālisti veic

lielāko darba apjomu uz vietējiem
grants ceļiem. Šogad greiderēšanai un
planēšanai paredzēts 25 091 eiro, ceļmalu pļaušanai – 10 000 eiro, minerālmateriālu iegādei – 80 000 eiro, caurteku remontam – 15 000 eiro, apaugumu,
krūmu novākšanai – 10 000 eiro.
Savukārt 80 000 eiro ieplānoti ielu un
ceļu rekonstrukcijas projektu līdzfinansēšanai.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
budžetā atvēlēti 6000 eiro.
Dažādu autoceļu uzturēšanas agregātu
un materiālu iegādei plānots tērēt 3000
eiro.
Autoceļu programmā paredzēts arī
atlikums gada beigās – 9 900 eiro.

Lielākie darbi plānoti uz diviem pašvaldības grants ceļiem:
C-2 Felicianova – Cibla, kur iecerēts
uzbērt šķembas,
Z-6 Franapole – Raženova, kur ar
LAD atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu jāveic remonts (šim mērķim
budžetā ieplānoti 65 000 eiro). Šī ceļa
remonta projektu pērn neizdevās īstenot, no tā veidojās liela daļa naudas
līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.
Arī daudzkārt pieminētajam Banoņejas ceļa pārbūves projektam līdzekļi
paredzēti autoceļu programmā.
Ļoti daudzi pašvaldības grants ceļi ir
jāremontē. Pārsvarā notiks bedrīšu remonts pašu spēkiem.
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Domes sēdē lemtais
(Turpinājums. Sākums 3. un 4. lpp.)

PIEAUGS PABALSTU APMĒRS
Domes sēdē 23.01.2020. tika lemts par pašvaldības un
sociālo pabalstu celšanu.
Ziľoja Sociālā dienesta vadītāja Inta SENKĀNE.
Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem un pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā.
Šie dokumenti nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai. Pēc tam tie tiks publicēti.
Spēkā stāsies mēnesi pēc to pieņemšanas sēdē – tātad
23.02.2020.
Šobrīd informējam par to, kas nolemts sēdē.
Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
grozīti, palielinot šādus pabalstus:
dzīvokļa pabalsts:
no 80 uz 130 eiro trūcīgajām personām;
no 40 uz 65 eiro trūc. personām, kam īpašumā ir mežs.
krīzes pabalsts: no 500 uz 1000 eiro, tas sadalīts sīkāk:
ugunsgrēka gadījumā – līdz 1000 eiro;
plūdu, vētru – līdz 500 eiro;
situācijā, kad persona nespēj apmierināt savas vajadzības
(smaga saslimšana, avārijas sekas, ilgstoša ārstēšanās, zādzība) – 500 eiro;
palielināts pabalsts bāreľiem, bērniem ar invaliditāti
kopš dzimšanas.
Papildināta Saistošo noteikumu nodaļa, kurā noteikti pabalstu saņemšanai uzrādāmie dokumenti.
Noteikti jauni pabalstu piešķiršanas ierobežojumi.
Saistošie noteikumi „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas
novadā” grozīti, palielinot dažus pabalstus, kā arī nosakot
jaunu pabalstu – to varēs pieprasīt atsevišķu dzīves situāciju
risināšanai (pases saņemšana, dokumentu noformēšana).
Dažas korekcijas veiktas pabalstu piešķiršanas aprakstos.
Paredzēti pašvaldības pabalstu pieaugumi:
* Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem,
Afganistānas kara dalībniekiem, Otrā pasaules kara veterāniem, politiski represētām personām – no 30 uz 50 eiro;
* Sakarā ar bērna piedzimšanu:
par pirmo bērnu – 200 eiro (bija 150 eiro),
par otro – 250 eiro (bija 200 eiro),
par trešo un nākamajiem – 300 eiro (bija 250 eiro);
* Malkas iegādei:
no 80 uz 130 eiro,
no 40 uz 65 eiro (II gr. invaliditāte);
* Veselības aprūpes pabalsts atsevišķām kategorijām
(astma, onkoloģija, Černobiļas AES avārijas sekas) – no 100
uz 150 eiro;
* Apbedīšanas pabalsts – no 300 uz 350 eiro.
Informāciju par domes sēdes lēmumiem sagatavojusi
Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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Informācija lauksaimniekiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" Rēzeknes birojs rīko
mācības augu aizsardzībā.
06.02.2020.,11.02.2020.,13.02.2020. plkst. 9:00 Dārzu
ielā 7a, Rēzeknē notiks mācības apliecības pagarināšanai
(jāmācās ir tikai 1 dienu no trim piedāvātājām).
25.02.2020., 27.02.2020., 03.03.2020.,05.03.2020., plkst.
9:00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē notiks mācības apliecības iegūšanai 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu
lietošanā (VAR pirkt un lietot).
10.03.2020. plkst. 10:00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē notiks
mācības apliecības iegūšanai operatoriem (NEVAR pirkt,
bet var lietot augu aizsardzības līdzekļus).
Visas mācības ir par maksu, un uz visām mācībām noteikti jāpiesakās. Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Vijai
Isajevai pa tālruni 26157521, epasts vija.isajeva@llkc.lv.

A/S „Latgales CMAS” aicina uz
4 stundu apmācības semināru:
Balvos 10. martā; Daugavpilī 11. martā; Viļānos 20. martā.
Dalības maksa – 16 eiro.
Laipni aicināti ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas pakalpojuma sniedzēji, pārraugi u.c. interesenti, kam
nepieciešama kvalifikācijas celšana piena pārraudzībā, mākslīgajā apsēklošanā - arī savā ganāmpulkā.
Informē A/S „Latgales CMAS” bioprodukta laboratorijas
vadītāja Lūcija Mikučanova, mob.29451662.

Papildu biodrošības prasības mājputnu turēšanā
Latvijā ieviestas papildu bioloģiskās drošības prasības
mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz
mājputniem u.c. nebrīvē turētiem putniem. Ir aizliegta:
1) mājputnu turēšana ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem;
3) ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie
kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišana medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām
olām, kā arī piedalīšanās izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams
lietot darba vai maiņas apģērbu un apavus.
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma
kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to
nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta
no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku
piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas
vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta
ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam
vai Pārtikas un veterinārajam dienestam! ja tiek novēroti
vienuviet vairāki miruši savvaļas ūdensputni, ziņot par to
PVD pārvaldei vai zvanīt uz PVD uzticības tālr. 67027402.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 2 (166)

2020. g. 11. februārī

6. lappuse

Mācību priekšmetu olimpiādēs gūtie rezultāti
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes.
28. janvārī notika EKONOMIKAS olimpiāde 10. – 12. kl.
audzēkņiem. Tajā piedalījās četri pedagoģes Renātes
MIKASKINAS audzēkņi no Ciblas vidusskolas. Madara
DOMARKA (11. kl.) ieguva 2. vietu, Kristaps MISSA (11.
kl.) – 3 vietu.
31. janvārī notika MATEMĀTIKAS olimpiāde 9. – 12. kl.
audzēņiem. Tajā piedalījās trīs pedagoģes Renātes MIKASKINAS audzēknes un viena Ināras EVERTOVSKAS
audzēkne. 3. vietai atbilstošu rezultātu ieguva Sanda
AUGUSTOVA (9.kl.).

Sanda Augustova sekmīgi piedalījās IT konkursā
Ciblas vidusskolas 9. kl. skolniece Sanda AUGUSTOVA
novembrī piedalījās starptautiskajā programmēšanas un loģiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s'19" un iekļuva starp
labākajiem 20 skolēniem 9.-10. kl. grupā, saņemot uzaicinājumu piedalīties konkursa finālā, kas notika RTU Inženierzinātņu vidusskolā 25. janvārī.
Kopumā starptautiskā mēroga konkursā piedalījās ap trim
miljoniem skolēnu no 56 pasaules valstīm. Latvijā loģikas
uzdevumus tiešsaistē izpildīja 19 550 dalībnieku.
Finālistiem klātienē vajadzēja šķetināt loģikas uzdevumus.
Bija organizēta arī izklaides programma. Konkursa organizētājs – IT uzņēmumu grupa "Visma" – dalībniekiem bija
sarūpējis tematiski atbilstošas, vērtīgas balvas.
Renāte MIKASKINA, Sandas skolotāja, raksta: – Esmu
lepna par šo rezultātu un iespēju Sandai piedalīties konkursa
finālā. Konkurss un pasākums bija organizēts augstā līmenī.

Reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu
izstāde “Izglītība un Karjera 2020” piedāvā 8.-12. klašu
skolēniem un citiem interesentiem uzzināt vairāk par profesionālās un augstākās izglītības iespējām, satikties ar uzņēmējiem, izvēlēties savu nākotnes profesiju un mācību vietu.

Izstāde notiks
Rēzeknes novada pašvaldības telpās
(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A)
3. aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.00.
Apmeklētājus gaida izstādes dalībnieku prezentācijas, dažāda veida konkursi un aktivitātes. Šogad apmeklētājus gaida
īpaša bezmaksas izklaide: VR „7D” atrakcija.
Informē Līga ŠMATE,
Rēzeknes Uzľēmēju biedrības valdes locekle

Konkursā “Gribu būt mobils” - 2 komandas no Ciblas

PATEICĪBA PAR PALĪDZĪBU
Pateicamies Ciblas novada iedzīvotājiem, kas palīdzēja mūsu
ģimenei tik grūtajā brīdī, ziedojot naudu Liānas Palmas medikamentu
iegādei, lai Liāna dzīvotu un mazā meitenīte nezaudētu māmiņu.
Liels paldies Ciblas Tautas nama vadītājai par labdarības pasākuma
organizēšanu 2. februārī, paldies koncerta sniedzējiem un mājražotājiem, kas ziedoja savus skaistos darbus.
Visi saziedotie līdzekļi tika nodoti labdarības kompānijai Ziedot.lv,
ar kuras palīdzību tiek veikta medikamentu iegāde un apmaksa.
Ar cieņu, Palmu ģimene, kā arī
Armīna un Liānas mammas Zinaīda Donska un Lilija Kivle
Liāna ar īpašu ierakstu www.facebook.com pateicas par sarīkoto
labdarības pasākumu „No visas sirds” un katoļu draudzēm par ziedojumiem – kopā 1025,50 € un 150 dolāri. Viņa raksta: – Mīļie ziedotāji!
Jūs ar saviem darbiem un attieksmi mani saviļņojāt. Iespējams, daudzi pat nezina, kur atrodas Ciblas novads, bet es varu pateikti – tur
dzīvo cilvēki ar fantastisku atsaucību un iejūtību. Tik milzīga summa
no maza ciematiņa! Paldies, ka palīdzējāt!
Ziedot.lv INFORMĒ:
Liāna kopā ar vīru dzīvo Garciemā. Saslimšana ar vēzi Liānai
tika konstatēta, kad viņa pati vēl bija bērns. Jau 21 gadu viņa
cīnās par savu dzīvību. Tikai nesen ir atklāts, ka vēža šūnas ir
sākušas nelabvēlīgu mutāciju, tāpēc ir nepieciešams mainīt
zāles. Diemžēl jaunos medikamentus Iclusig valsts kompensē
tikai daļēji. Kopā nepieciešami 12 zāļu iepakojumi, kuru kopējās izmaksas ir 83 328.00 €. No šīs summas valsts sedz
14 228.72 €, savukārt ģimenei pašai jāmaksā 69 099.28 €.

2019./2020. mācību gadā Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD) aicināja
visus 6.-8. klašu skolēnus būt
mobiliem un piedalīties konkursā „Gribu būt mobils”.
Konkursa mērķis ir aktualizēt
satiksmes drošības jautājumu
apguvi jauniešu vidū un domāt par personīgās drošības
garantēšanas iespējām ceļu
satiksmē velosipēda un mopēda vadītājiem. Konkursa
neklātienes kārta norisinājās
novembrī, kopā piedalījās
495 komandas.
Ciblas vidusskolas komandas CIBLA 1 (6.kl. – Lauma
Kuzņecova, Madara Juškāne,
Markuss Seimuškins, Einārs
Čodars, Darja Rutkovska) un
OREO (8. kl. – Antra Toporkova, Inta Seimuškina, Valērija Ozoliņa, Alīna Ciganska,

Marija Puisāne) Latgales
reģionā ieguva tiesības piedalīties konkursa pusfinālā,
jo neklātienes posmā ierindojās 10 labāko komandu sarakstā reģionā.
21.01.2020. abas komandas
piedalījās konkursa “Gribu
būt mobils” pusfinālā Preiļos.
6. klases komanda CIBLA 1
(fotoattēlā) ieguva 2. vietu,
no 1. vietas atpaliekot tikai
par 1,25 punktiem. Visi ciblānieši saņēma diplomus /
atzinības rakstus un balvas.
Konkursu organizē CSDD
sadarbībā ar SIA „Aģentūra
VB Plus”. Projekts tiek finansēts no OCTA līdzekļiem.
Projektu atbalsta Rīgas Motormuzejs, Skaisto skatu
aģentūra.
Pedagoģe
Renāte MIKASKINA
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Svarīgākais par NĪN un zemes nomas maksu
Ik gadu februārī Ciblas novada
pašvaldībā tiek sagatavoti un izsūtīti
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojumi un zemes nomas
rēķini.
Zemes īpašniekiem tiek izsūtīts Maksāšanas paziņojums. Personām, kas
zemi nomā no pašvaldības, būs divi
dokumenti: Maksājuma paziņojums par
Nekustamā īpašuma nodokli, rēķins –
par zemes nomas maksu.
Īsumā par katru no šiem dokumentiem.

Par zemes nomas rēķiniem
Aprēķini par pašvaldības zemes nomu
sagatavoti 403 nomas līgumiem.
Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiņš ir 16.11.2020. Ja
maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda. Vairākām personām nomas rēķinā parādās
kavējuma nauda, lūdzu, ņemiet vērā, ka
kavējuma summa ir naudas summa uz
rēķina sastādīšanas brīdi.
Maksājot nomas maksu, ir jānorāda
rēķina numurs vai personas dati (it īpaši
tas ir svarīgi, ja persona maksā par citu
personu, piemēram par radinieku vai
rēķins tiek apmaksāts no zemnieku
saimniecības konta par fizisku personu).
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā
var būt ierakstīta ne vien nomas maksa,
bet arī sniegts atgādinājums par nomas
līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies
šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem
kadastra numura ir ierakstīts datums –
tas ir zemes vienības nomas līguma
beigu termiņš 2020. gadā.
Aicinām rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem!

Par NĪN maksāšanu
Kopumā novadā ir vairāk kā 3400
īpašumi, kuru īpašniekiem izsūtīti vairāk nekā 2000 maksāšanas paziņojumi.
Maksāšanas paziņojums ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt
kā ierakstītu pasta sūtījumu.
NĪN termiľi šogad: 31.03.2020.;
15.05.2020.; 17.08.2020.; 16.11.2020.
Arī šogad vairāk kā 60% nodokļu
paziņojumu tiek sūtīti pa pastu, kaut
gan ik gadu tiek papildināta e-pastu
datu bāze.

Informācija ir nosūtīta uz pagastu
pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.
Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota
persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) nav saľēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir informēt
pašvaldību – rakstiski vai telefoniski.
Ikviens savus nodokļus var apskatīt,
izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un
apmaksāt. Priecē, ka aizvien vairāk
iedzīvotāju izmanto šo iespēju.
Maksājot nodokli, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs vai konta nr.
un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek
veikts par citai personai piederošu vai
nomā esošu īpašumu, kā arī gadījumos,
kad fiziska persona maksā par juridiskai personai piederošu īpašumu (un
otrādi).
Katru gadu ir pāris maksājumi, kas
tiek aizskaitīti atpakaļ, jo nevar identificēt personu, par kuru maksā nodokli.
Personas, kas saņēmušas papildaprēķinu par neapsaimniekoto lauksaimniecības zemi, drīkst rakstīt iesniegumu par nodokļa pārrēķinu gadījumā, ja
šī zeme bija kopta/apsaimniekota. Iesniegumus pašvaldība pārsūta Lauku
atbalsta dienestam, kas izvērtē un
sniedz atbildi. Ja tiek konstatēts, ka
zeme bija apsaimniekota, tad tiek veikts
pārrēķins un persona saņem jaunu Maksājuma paziņojumu.
Zemes kadastrālo vērtību nosaka
Valsts zemes dienests.
Nodokļa paziņojumā neparādās zemes platība, par kuru netiek rēķināts
nodoklis – jaunaudzes platība, valsts
robežas joslas platība.
Pateicamies tiem nodokļa maksātājiem, kas laicīgi samaksā nekustamā
īpašuma nodokli, nomas maksu un komunālo pakalpojumu maksu!
Ja rodas neskaidrības vai jautājumi – aicinām sazināties ar pašvaldību
un rast atbildi (tālr. 65700844).
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Smagā transporta
kustība pagaidām
netiek ierobežota
Ciblas novada pašvaldības teritorijā uz grants ceļiem PAGAIDĀM
NETIEK ieviesti satiksmes ierobežojumi, lai netiktu bremzēts vietējo uzņēmēju darbs.
Pašvaldības autoceļu uzraudzības speciāliste Ilga Grade skaidro:
- Laika apstākļi ir ļoti nepastāvīgi.
Varam, protams, noteikt stingrus ierobežojumus satiksmei, bet pēc dažām
dienām var nākties tos atcelt. Saprotam,
ka šādi ierobežojumi rada sarežģījumus
firmām, kas nodarbojas ar mežizstrādi
un lauku apsaimniekošanu. Tāpēc pašvaldība aicina lauksaimniekus un mežu
izstrādātājus, kā arī citus uzņēmējus
savlaicīgi saskaņot smagā transporta
kustību pa grants ceļiem, zvanot uz
pašvaldību (tālrunis 65700894).
Pašvaldība uzrauga ceļu stāvokli, un
ja pēc apsekošanas tiek konstatēti ceļu
bojājumi, tiek panākta vienošanās ar
vainīgo par ceļa sakārtošanu.

Biedrība “Ludzas rajona
partnerība” organizē semināru
“Nodokļu aktualitātes
mazajiem uzľēmējiem ”
Ludzas TN 25. februārī.
Mērķauditorija – Mazie uzņēmēji,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji (pašnodarbinātie, IK, ZS īpašnieki,
grāmatveži, fiziskas personas, kas plāno uzsākt mazo uzņēmējdarbību).
Semināru vadīs ekonomikas doktore,
LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības
institūta profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.
Interesējošos jautājumus ir iespēja
iesūtīt iepriekš (līdz 21. februārim) uz
e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv.
Lūgums semināram pieteikties līdz
21. februārim pa tālr. 29413335 vai
29550874, rakstot e-pastu
ludzaspartneriba@inbox.lv,
vai aizpildot pieteikuma anketu.
Seminārs ir bez
maksas.
Plašāk: www.ludzaspartneriba.lv
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Noticis turnīrs “Galda spēles 2020”

26. janvārī Ciblas novada Novuss
pašvaldības sporta komplek- 1.v. Māris Trukšāns
sā Felicianovā notika tradici- 2.v. Juris Tumovs
onālais galda spēļu turnīrs 3.v. Dainis Jezupovs
„Galda spēles 2020”. Prog- Galda futbols
rammā bija novuss, galda 1.v. Markuss Seimuškins
teniss un galda futbols.
2.v. Māris Trukšāns
Apsveicam uzvarētājus!
3.v. Juris Tumovs
Galda teniss
Paldies visiem turnīra da1.v. Dainis Jezupovs
lībniekiem!
2.v. Vadims Šendo
Ineta MIKLUCĀNE,
3.v. Andrejs Šendo
sporta organizatore

Pušmucovas TN
14. februārī pl. 21:00
VALENTĪNDIENAS BALLE
“Ar mīlestību sirdī”.

2020. g. 11. februārī
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„Ilža” nominēta balvai BOŅUKS 2019
Noslēdzies žūrijas darbs, izvērtējot Latgaliešu kultūras
gada balvas
„Boņuks 2019“
pretendentus, un
zināmi 30 balvas
nominanti.
Starp nominantiem – Ciblas folkloras kopa „Ilža“. Albums
un pētījums „Ludzas igauņu dziesmas”.
„Ilža” arī aicināta uzstāties balvas pasniegšanas ceremonijā
svētdien, 23. februārī, plkst. 16.00 Latgales vēstniecības
GORS Lielajā zālē.
Jāpiebilst - Ciblas folkloras kopas „Ilža” Ludzas igauņu
dziesmu albums „Lutsi rahvalaulud” ir nominēts prestižajai
Mūzikas ierakstu gada balvai Zelta Mikrofons nominācijā
„Tautas vai pasaules mūzikas albums”. Ceremonija notiks
18. februārī Dailes teātrī.
Pirms „Boņuks 2019” ceremonijas plkst. 14.00 Latgales
vēstniecība GORS aicina uz Latgalē (Ludzā) dzimušajam,
bet ilgus gadus trimdā dzīvojušajam gleznotājam, grafiķim
un mākslas zinātniekam Jurim Soikanam (1920–1995) veltītās izstādes atklāšanu, kura ierosme ir Soikana 100. jubileja,
kas māksliniekam apritētu šī gada 12. aprīlī. Mākslinieka
darbu motīvi caurvīs arī balvas pasniegšanas ceremonijas
scenogrāfiju.
Balvu tiešraidē arī varēs vērot lietotnē „LMT straume“
http://straume.lmt.lv/.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu
tautas nobalsošanai var visos pagastos

Tērpi mīlestības krāsās.
Pārsteigumi atraktīvākiem apmeklētājiem.
Mīlas skūpsti un dejas visu nakti.

Gaidīsim visus labā garastāvoklī ar labsajūtas groziņu rokās, kurš
nonāks uz Jūsu pieteiktā galdiņa (t. 26199502 Inta).
Baudīsim vakaru kopā ar Ināru.
Ieeja: brīva.
(Personām līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes apmeklēt
pasākumu aizliegts!)

Pušmucovys TN 24. febraļī pl. 13.00
Aizgavieņī cīmūs gaidom
vysus Pušmucovys seniorus !
Lai kupa byutu jautrok , panemit leidza nalelu
cīnastu. Čaja i kopeja pīvorasim.
Byutu labi, ka īprīks pīzvaneitu
Intai (26199502) vai Ilgai (29390771),
a ka na - nocit taipat! Vītys gona vysim!

Līdz šī gada 14. februārim visā Latvijā notiek parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām”.
Ciblas novadā parakstīties par apturēto likumu nodošanu
tautas nobalsošanai var visos pašvaldības pagastos:
Ciblas novada administratīvajā centrā – Blontos,
„Domes namā”;
Ciblas pagasta pārvaldē – Muižas ielā 3, Ciblas ciemā;
Līdumnieku pagasta pārvaldē – mājā „Zvārguļi”, Līdumnieku ciemā;
Pušmucovas pagasta pārvaldē – Skolas ielā 4, Pušmucovas ciemā;
Zvirgzdenes pagasta pārvaldē – „Pagastmājā”, Zvirgzdenes ciemā.
Parakstu vākšanas vietas Ciblas novada pagastos darbojas
katru dienu četras stundas:
pirmdien, trešdien, piektdien, svētdien – no 9:00 līdz 13:00;
otrdien, ceturtdien, sestdien – no plkst. 15:00 līdz 19:00.

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

