2014.gada aprīļa/maija izdevums

Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt!
Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt
Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,
Par asaru, kas Tev uz vaiga spīd,
Ko varbūt steigā bieži nepamanu
Par uguni pavardā, ko siltu kuri,
Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,
Ko bēdu proti klusi salocīt
Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt!

Lielā talka Mākoņkalna
pagastā.
Lielajā talkas dienā Mākoņkalna pagasta
iedzīvotāji čakli rosījās pie savām mājām un to
apkārtnē, lai padarītu Lipušku ciematu tīrāku
un skaistāku. Lai ciemats priecētu arī garāmbraucošo acis, tika sakopts Rāznas ezera krasts
pludmalēs un gar kapsētu.

Pagasta ziņas.
Uz 1 maiju pagastā dzīvo 118 trūcīgo iedzīvotāju. No tiem 14 pilngadīgas personas ar invaliditāti, 65 darba spējīgi, 27 bērni, 12 pensionāri.
GMI pabalsts piešķirts 55 iedzīvotājiem.
Atgādinājums: jūnijā tiks izmaksāts pabalsts
politiski represētajām personām. Jāiesniedz iesniegums līdzi ņemot politiski represētās personas statusa apliecinošu dokumentu.
Par aukstā ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā: Sākot ar 2014.gada 1.jūniju aukstā ūdens apgāde Lipušku ciemā-1, 20 euro/m3(bez PVN).
Notekūdeņu attīrīšana Lipušku ciemā 1, 44
euro/m3(bez PVN).
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Arī pirmsskolas
izglītības iestādes darbinieki, bērni un viņu
vecāki piedalījās talkā. Tika sakopta bērzu aleja pa kuru patīk pastaigāties visiem ciemata
iedzīvotājiem. Tāpēc, čakli strādājot, tika sagrābtas lapas, izzāģēti vecie koku zari. Darbu
pabeidzot visi draudzīgi uz ugunskura cepa
desiņas un dzēra
tēju.

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem.
Tā arī īstu ziemu nesagaidījuši, lauksaimnieki savās saimniecībās steidz ar pavasara darbiem
- ziemāju piebarošana, zemes apstrāde, vasarāju sēja un visi citi darbi arī ir jāpadara laikā – tad
arī būs rezultāts. Bet, neskatoties uz aizņemtību, šī gada 8. aprīlī uz informatīvo semināru Mākoņkalna pagasta Tautas nama zālē kuplā skaitā pulcējās pagasta lauksaimnieki. Informatīvo semināru „Par aktualitātēm valsts normatīvo aktu nosacījumos un iespējām lauku uzņēmējiem
2014. gadā” rīkoja LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs.
LAD Austrumlatgales reģionālās pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece
Iveta Grudinska pastāstīja par svarīgāko tiešo maksājumu jomā 2014. gadā - par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu, agrovides pasākumiem, zemes īpašuma tiesību apliecinošajiem dokumentiem. Semināra laikā lektorei lauksaimnieki aktīvi uzdeva jautājumus, kas saistīti
ar LIZ apsekošanu, kā pareizi jānoformē dokumenti par tiesībām saņemt ES maksājumus, ja zeme tiek nomāta. Tāpat LAD pārstāve aicināja LAD klientus slēgt līgumus "Par Lauku atbalsta
dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pakalpojumu izmantošanu" un informēja par
EPS priekšrocībām.
Ar grozījumiem nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvajos aktos,
kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī semināra dalībniekus iepazīstināja VID NP Rēzeknes klientu apkalpošanas centra galvenā nodokļu inspektore Regīna Seikste. Lektore uzsvēra, ka ar šo gadu VID reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem deklarācija par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā –EDS. Deklarācijas
iesniegšanas termiņš ir no 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada 1.jūnijam. Tāpat deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi par 2013. gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, ja ir attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu
par attaisnotajiem izdevumiem atpakaļ var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante Daina Butlere informēja par valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai laukos. Semināra dalībniekiem lektore pastāstīja par pasākumiem , kas tiek plānoti Latvijas lauku attīstības programmā 2014. – 2020. gadam, to atbalsta saņemšanas nosacījumiem – jauniem lauksaimniekiem, mazo saimniecību attīstībai, saimniecību modernizācijai un citiem pasākumiem.
Paldies visiem semināra dalībniekiem, kuri atrada laiku apmeklēt semināru, lai iegūtu sev
aktuālāko informāciju par tiem jautājumiem, kas nepieciešami, lai varētu sekmīgi saimniekot un
attīstīt savu saimniecību .
Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante
Jekimova, mob.28373688.
Dainas Butleres foto.

Valija

Skaidrojums par kūtiņu dokumentu kārtošanu.
Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem atsevišķiem dokumentiem par
SIA „Mākoņkalns” bilancē bijušo daudzdzīvokļu māju (Lipuškos) privatizāciju konstatējams,
ka:
-atbilstoši līgumiem par pajām īpašumā ir iegūta tikai dzīvojamā māja- attiecīgie dzīvokli, līgumos nav norādīta informācija par funkcionāli saistītiem objektiem, t.sk., saimniecības ēkām.
-zemes robežu plānos attēlotas tikai dzīvojamās mājas un pilnā tehniskā inventarizācija
ir veikta tikai dzīvojamām mājām (arī vēsturiskajos dokumentos).
-zeme zem dzīvojamām mājām dzīvokļa īpašniekiem ir nodota īpašumā bez atlīdzības.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ar minētajiem līgumiem personas par pajām ieguvušas tikai dzīvokļus, bez saimniecības ēkām.
Lai uzsāktu saimniecības ēkas privatizācijas procesu, personas rīcībā jābūt dokumentam
par saimniecības ēkas iegūšanu īpašumā par pajām.
Ja personas rīcībā ir vienošanās (līgums) ar SIA „Mākoņkalns” par saimniecības ēku (kūtiņu)
iegūšanu īpašumā par pajām, tad jāvēršas Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā
un jāpasūta būvju kadastrālā uzmērīšana un kadastra datu reģistrācija/aktualizācija Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Ja minētā vienošanās (līgums) nav personas rīcībā un persona zina, ka tā par pajām ir
iegādājusies saimniecības ēku, tad attiecīgie dokumenti iespējams meklējami arhīvā
(iespējams Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā http://www.arhivi.lv/index.php?&480).
Ja saimniecības ēku privatizācijas dokumenti nav arī arhīvā un ja personas interesē šo
saimniecības ēku dokumentus „legalizēt”, tad personai jāvēršas vietējā pašvaldības būvvaldē,
lai „legalizētu” saimniecības ēkas piederības dokumentus.
Ja saimniecības ēkas piederības dokumentu „legalizācijas” nav iespējama, tad īpašuma
tiesību atzīšanai uz saimniecības ēkām jāvēršas tiesā, jo Civillikuma 1024.pants paredz, ka
persona, kura desmit gadus ir lietojusi nekustamo īpašumu, kurš nav ierakstīts zemesgrāmatā,
ir atzīstama par tādu, kas ieguvusi nekustamo īpašumu ar ieilgumu un tam ir tiesības to ierakstīt zemesgrāmatā.
Atkarībā no reģistrācijai iesniegto saimniecības ēku privatizācijas dokumentu satura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiks veikta kadastra objekta reģistrācija.
Vecākais metodikas eksperts (zonētājs) Valguts Viliņš.

AKTUĀLI!
PROJEKTS - Par kūtsmēslu krātuvēm
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no
09.05.2014. līdz 09.06.2014. jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu
krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.
Par termiņiem platību maksājumu iesniegumu iesniegšanai LAD
Platību maksājumu iesniegums 2014. gadam un bloku kartes ir jāaizpilda un jāiesniedz LAD līdz 2014. gada 15.maijam. Iesniegumi ar bloku kartēm tiks pieņemti arī
līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču tiks piemērots atbalsta apjoma samazinājums 1% par
katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija.

Par akcīzes dīzeļdegvielu
Dīzeļdegvielas iegādei 2014. gadā līdz 2. jūnijam iesniedz LAD iesniegumu un gada ienākumu deklarācijas par 2013. gadu D3 pielikumu. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs. Ienākumiem no 1 ha jābūt vismaz 284.57 euro un 0,2 liellopu vienības uz 1 ha pļavas
un ganības vai aramzemē sēto zālāju.
Par gada ienākumu deklarāciju
Deklarāciju par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem jāiesniedz VID līdz 2014.gada 1.jūnijam.
Par piena kvotu
5.1. Līdz 1. jūnijam datu centrā jāiesniedz iesniegums piena kvotas pieprasīšanai no
valsts rezerves, ja vēlas uzsākt piena realizāciju. Nosacījumi – datu centrā jābūt reģistrētam slaucamo govju ganāmpulkam un iepriekš nav bijusi piešķirta piena kvota.
5.2. Ja uz 31.03.2014. tika izpildīta piena kvota 100% vai arī lielākā apjomā, tad līdz 2014.
gada 1. jūlijam var pieteikties papildus piena kvotas piešķiršanai no valsts rezerves iesniedzot datu centrā (LDC) iesniegumu, kurā jānorāda pieprasītās kvotas daudzums.
Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante V. Jekimova,
mob. 28373688.

Mākoņkalna KN kultūras dzīve
8.marts- Starptautiskā sieviešu diena. Šogad šie svētki tika atzīmēti ar koncertu Mākoņkalna Tautas namā un muzikāli -izklaidējošu pasākumu Mākoņkalna ciema bibliotēkā.
Pulksten 18.00 Tautas namā pulcējās Lipušku ciemata iedzīvotāji, lai baudītu Mākoņkalna
pašdarbības kolektīvu sagatavotu koncertu. Koncerta programmu veidoja Santas un Dainas lasītā
dzeja, līnijdeju grupas „Superstar” dejotās dejas, programmu vadīja un dziesmas dziedāja Kristīne,
programmas izskaņā amatierteātra „Raudive” aktieri rādīja fragmentu no R. Blaumaņa lugas
„Skroderdienas Silmačos”.
Divas stundas vēlāk interesenti varēja apmeklēt ciemata bibliotēku, kur notika izklaidējošs pasākums arī ar nelielu koncertprogrammu. Šoreiz koncertu sniedza viesmākslinieki- Maltas
KN krievu dziesmu vokālais ansamblis „Kaļinuška”. Pēc
priekšnesumiem varēja izspēlēt mēmo šovu , noskatīties aizgājušo gadu modes parādi, laimēt saimniecībā un sadzīvē noderīgas mantas loterijā. Starplaikos visi vienojās kopīgā dziesmā.
Laiks aizritēja nemanot.
Sveicam jubilārus!
Ar tālēm tāles sarunājas,
Aiz gada nāk un aiziet gads.
Var nogurt kājas, nogurt rokas,
Bet sirds lai nenogurst nekad!
Borščs Georgijs , Mizane Marija , Tučs
Pēteris , Lobanova Pelageja , Vasiļjeva
Antoņina, Smirnova Veronika, Prikule
Anna, Jančenka Marija, Tukišs Ignats,
Kudrjavcevs Vasīlijs, Gavrilovs Vladimirs, Kasarevskis Sergejs, Rukmans Andris, Ņikitina Ingrīda, Streikišs Jānis, Gribusts Juris, Šļuburs Aleksandrs, Potašova Vera, Brjanova Ludmila,Smirnova Olga, Prikulis
Juris, Pokuļa Iveta, Kairišs Edgars.
Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu
L. Kudrjavceva

