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LLKC Rēzeknē Dārzu
ielā 7a
30. janvārī pl. 10.00
rīko semināru
lauksaimniekiem.
Seminārā — daudzveidīgi temati: augu aizsardzības līdzekļi, tehnika,
lauksaimnieku interešu
pārstāvība valsts institūcijās, platību maksājumi
graudu audzētājiem.
Semināra programma:
pašvaldības mājaslapā
www.ciblasnovads.lv
Sīkāka informācija:
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojā, zvanot
Augkopības konsultantei
Anitai Dzenei, mob.
26571714.

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, dzīvokļu īres maksa
tiks paaugstināta no 2018. gada 1.
Ciblā - fotogrāfijā), nekas nemainīsies.
augusta.
Nolemts noteikt dzīvojamo telpu īres
Dome nolēma apstiprināt šādus tarifus maksu Ciblas novada pašvaldības īpašuCiblas novada pašvaldības administratīva- mā vai valdījumā esošajās dzīvojamās
jā teritorijā:
mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un
ūdens piegādes pakalpojums: pēc skaitī- dzīvojamām telpām 0,13 €/m2 apmērā. No
tāja – 1,20 €/m3 (ar PVN), bez skaitītāja – šīs summas 0,07 eiro tiks novirzīti mājas
5,98 €/m3 (ar PVN);
uzkrājumu veidošanai, 0,06 eiro – admikanalizācijas pakalpojums: pēc skaitītā- nistrācijai un uzturēšana izdevumi. Maksa
ja – 0,86 €/m3 (ar PVN), bez skaitītāja – stāsies spēkā 2018. gada 1. augustā.
4,28 €/m3 (ar PVN).
Ciblas novada pašvaldības teritorijā
Tarifi atšķiras no faktiskajām izmak- atkritumu apsaimniekošanas pakalposām: ūdens piegādes faktiskās izmaksas ir jumus sniedz SIA „ALAAS", ar kuru ir
1,79 €/m3, kanalizācijas pakalpojuma noslēgts līgums un kura iesniedz pašvaldīfaktiskās izmaksas – 1,42 €/m3. Domes bā rēķinu par sniegtajiem atkritumu apsēdē tika nolemts šo pakalpojumu pašiz- saimniekošanas pakalpojumiem. Maksa
maksas daļu, ko nesedz pakalpojumu no- iedzīvotājiem tiek rēķināta pa ciematiem,
teiktie tarifi, segt no pašvaldības budžeta katram ciematam atsevišķi atkarībā no
līdzekļiem, kas ir dotācija daļai novada konteineru skaita tajā. Faktiskās izmaksas
iedzīvotāju.
tiek dalītas ar iedzīvotāju skaitu. Domes
Apstiprināta maksa par pašvaldības sēdē 21.12.2017 apstiprināta sadzīves
dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaim- atkritumu savākšanas un izvešanas maksa
niekošanas pakalpojumu sniegšanu: mēnesī (cena ar PVN no 1 cilvēka): Blon0,13 €/m2 (ar PVN). No šīs summas 0,07 tu pag. – 2,53 €, Ciblas pag. Ciblas ciemaeiro tiks novirzīti mājas uzkrājumu veido- tā – 4,24 €, Ciblas pag. Felicianovas c. –
šanai, 0,06 eiro – administrācijai un uztu- 2,03 €, Līdumnieku pag. – 3,27 €, Pušmurēšanai. Noteiktā maksa attiecas uz visām covas pag. – 1,79 €, Zvirgzdenes pag. –
dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanu un 2,27 €.
apsaimniekošanu nodrošina
Ciblas novada pašvaldība.
IEDZĪVOTĀJU SAPULCES PAR TARIFIEM
Mājām, kas jau ir noslēgušas 29.01.2018. pl. 11.00 – Pušmucovas TN zālē,
apsaimniekošanas līgumus 30.01.2018. pl. 10.00 – Blontos, Domes ēkas zālē,
ar māju kopsapulcēs apstip- 30.01.2018. pl. 13.00 – Ezersalas skolas zālē,
rināto
apsaimniekošanas 31.01.2018. pl. 11.00 – Līdumnieku pagasta pārvaldē,
maksu (t.sk. “Pumpuri” 31.01.2018. pl. 13.00 – Ciblas TN zālē.
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2. lappuse

Par veselības veicināšanas projektu Ciblas novadā
Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.
Projekts tiek finansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"
9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros.

ESF un valsts
finansēts projekts
Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Šīs Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētā projekta īstenošana tika uzsākta 2016. gada novembrī. Līdz 2017. gada
1. jūlijam tika izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas
iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība). Projekta ietvaros tiek īstenoti daudzveidīgi pasākumi.
Plāns ietver visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai,
tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat Projekta ietvaros tiek veikti
sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta projektā realizēto (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība.
Valstī kopumā finansējums šiem projektiem ir gandrīz 16,7 miljoni eiro, t.sk.
ESF finansējums – 14,2 miljoni, valsts
budžeta finansējums 2,5 miljoni eiro
apmērā.
Plānotais kopējais attiecināmais finansējums projektam Ciblas novadā ir
38 969 eiro, no tiem 85% jeb 33 123,65
ir Eiropas Sociālā fonda līdzekļi un 15%
jeb 5845,35 ir Valsts budžeta finansējums. Ciblas novadā aktivitātes tika uzsāktas 2017. gada vasarā, uzreiz pēc
līguma parakstīšanas, un noslēgsies
2019. gada 31. decembrī.
Plānojam projekta “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” pasākumos iesaistīt vismaz 589 iedzīvotājus.

Fizioterapeites M. Joņinas vadībā vingro Blontu PII vecākās grupiņas bērni

Ciblas novadā notikuši
5 pasākumi
2017. gada sešos mēnešos īstenoti 5
veselības veicināšanas pasākumi.
No 7. līdz 11. augustam norisinājās
veselības veicināšanas nometne Ciblas
novada bērniem un jauniešiem, kurā
piedalījās 10 zēni un 10 meitenes vecumā no 9 līdz 13 gadiem. Galvenais mērķis bija veidot jauniešiem izpratni par
veselību dzīvesveidu, šajā nolūkā tika
organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām
attiecībām un garīgo veselību. Notika arī
sporta pasākumi – stafetes, komandu
spēļu turnīri, pārgājiens. Bērniem bija
pieejami pie Ciblas vidusskolas uzstādītie āra trenažieri. Nometni sadarbībā ar
pašvaldību organizēja biedrība „Strauts”,
to vadīja jaunsardzes instruktors Ivars
Novožilovs, kas ir ieguvis attiecīgo apliecību.
16. septembrī bija organizēta ekskursija ar fiziskām nodarbībām uz Kārsavas
novadu, kurā piedalījās 15 Ciblas novada iedzīvotāji, tajā skaitā 12 seniori
(seniori projekta izpratnē ir cilvēki, kas
vecāki par 54 gadiem). Salnavas muižas
parkā bija organizēta vingrošana un nelielas sportiskas spēles, ko vadīja fizioterapeite Marita Joņina un divi viņas palīgi. Nodarbību laikā iedzīvotāji guva
zināšanas par to, kā pareizi jāvingro, lai
organisms netiktu pārslogots un vienlaikus saņemtu labu fizisko slodzi. Sekoja

nūjošanas ekskursija pa Numernes valni
līdz skatu tornim gandrīz 3 km garumā.
Nūjošana ir Ciblas novada populāra nodarbe, bet dažiem tas bija patīkams atklājums. Pārgājiens pa Numernes valni
raisīja skaistas emocijas, jo bija iespējams baudīt unikālus dabas objektus.
Katram bija iespēja uzkāpt 20 metrus
augstajā skatu tornī. Pēc fiziskām aktivitātēm pie Numernes skatu torņa bija
iespēja baudīt gardu sēņu zupu.
No 13. septembra līdz 15. oktobrim
Ciblas novada iedzīvotājiem bija iespēja
piedalīties nūjošanas nodarbībās ar nūjošanas streneri Inetu Miklucāni. Kopumā
10 dienas (trešdienu vakaros un svētdienās) cilvēki pulcējās pie Ciblas Tautas
nama un pēc iesildīšanās vingrinājumiem devās sportiskā pastaigā. Šajās
nūjošanas nodarbībās piedalījās 16 sievietes un 3 vīrieši. Īpaši tika aicināti
seniori, tādi grupā bija vairāk kā puse.
No 2. oktobra Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē notika vingrošanas nodarbības, ko vadīja fizioterapeite Marita
Joņina. Tajās tika iesaistīts 31 bērns: 12
meitenes un 19 zēni. Notika kopumā 10
nodarbības, kuru mērķis bija uzlabot
vispārējo veselības stāvokli.
20. novembrī Ciblā un 18. decembrī
Ciblas novada ciematos Pušmucovā un
Blontos iedzīvotājiem bija iespēja noklausīties Sertificētas uztura speciālistes
Baibas Grīnbergas (sertif. nr. AE001436) lekcijas. Kopējais interesentu
skaits – 23 iedzīvotāji.
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Par veselības
veicināšanas projektu
Ciblas novadā
Ieceres 2018. gadam
2018. gadu janvārī iesākam ar veselību
veicinošām vingrošanas nodarbībām, ko
vada fizioterapeite Marita Joņina:
22. janvārī Pušmucovas Tautas namā
sāksies vingrošanas nodarbības pieaugušajiem (pirmdienu un ceturtdienu vakaros).
Arī Ciblas vidusskolā un Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē, un Pušmucovas
pamatskolā, sākot ar 22. janvāri, organizētas vingrošanas nodarbības bērniem
vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai.
Ciblas PII nodarbībās varētu piedalīties
visi 32 bērni, skolās – kopumā 27 jaunāko klašu skolēni.
2018. gada laikā projekta ietvaros būs
organizētas vairākas dažādas aktivitātes
un dažām jau zināmi konkrēti datumi:
Vispārizglītojošo skolu audzēkņiem –
peldēšanas nodarbības Rēzeknes Sporta
pārvaldes baseinā: no 27. janvāra 5 sestdienas Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem, no 3. marta 5 sestdienas – Ciblas
vidusskolas audzēkņiem.
16. jūnijā Ciblas pagastā notiks pasākums Veselības diena – Fizisko aktivitāšu diena.
16. – 20. jūlijā Ciblā organizēsim veselības veicināšanas nometni Ciblas novada pusaudžiem un jauniešiem, vecumā
no 13 līdz 18 gadiem.

Aicinu aktīvi iesaistīties!
Noteikti būs arī citi veselības veicināšanas un slimību profilakses nolūkā organizēti pasākumi, par kuriem informāciju sniedzam Ciblas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā un mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv).
Kā jau informēju, projekts “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” noslēgsies 2019. gada 31. decembrī.
Aicinu ikvienu aktīvi izmantot iespējas, nākt vingrot, doties pārgājienos,
klausīties speciālistu padomus lekcijās,
jo tas viss ir ļoti vērtīgi un par to mums
pašiem nav jāmaksā – finansējums nāk
no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta!
Aicinu arī izteikt priekšlikumus par to,
kādus vēl pasākumus pašvaldība varētu
organizēt minētā veselības veicināšanas
un slimību profilakses projekta ietvaros.
Mārīte Romanovska, Ciblas novada
Attīstības nodaļas vadītāja
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Notikusi šajā gadā pirmā domes sēde
25. janvārī notika šajā gadā pirmā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tajā
tika skatīti 8 jautājumi, no tiem 5 saistīti
ar adrešu piešķiršanu un zemes nomu
(pēc privātpersonu iesniegumiem). Tā
adrese piešķirta kādai apbūvētai zemes
vienīgai Zvirgzdenē, mainīta īpašumam
Blontos. Kāda persona atteicās no 0,5 ha
liela zemes gabala nomas Pušmucovas
pagastā. Savukārt cita vēlējās vienā apvienot divus zemes gabalus (0,5 ha un 3
ha). Kādai personai uz 10 gadiem nomā
piešķirts neliels zemes gabals mazdārziņam.
Domes sēdē apstiprinātas savstarpējo
norēķinu izmaksas 2018. gadā par Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem (mēnesī par
1 audzēkni): Blontu PII – 260,02 €, Ciblas PII – 260,05 €, Ciblas vidusskola 87,92 €, Pušmucovas psk. – 119,26 €.
Apmierināti divi lūgumi piešķirt līdzfinansējumu:
* nodibinājumam „Zinātnes un inovācijas parks” – 187 eiro līdzfinansējums
Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta
– Latvijas skolu jaunatnes foto konkursa

“Mana zemes skaistā” rīkošanai;
* Blontu pagasta iedzīvotājam Imantam Gailim – 150 eiro dzejoļu krājuma
“Uz Latviju nāc” izdošanai.
Sakarā prasībām Ministru kabineta
noteikumos, kas nosaka sociālo garantiju
piešķiršanas nosacījumus bērniem, kas ir
ārpusģimenes aprūpē, audžuģimenē,
nolemts izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem”:
1. Svītrot 28. punktā skaitli un vārdus
“EUR 80,00 trūcīgai personai, kurai
saskaņā ar 17.06.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.550, pienākas GMI
pabalsts”
2. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Izvērtējot atbilstību trūcīgās personas statusam, par parādsaistībām nav
uzskatāms patēriņa kredīts, kura apmērs
nepārsniedz EUR 2000, un kredīts vienīgā mājokļa iegādei”.
3. Svītrot 45. punktā skaitli un vārdus
“Katru mēnesi bērna uzturēšanai EUR
160,00 mēnesī bērnam līdz 18 gadu
vecumam”.

Šogad ģimenēm ar 2 un vairāk bērniem – lielāks atbalsts
Stājas spēkā grozījumi saistošajos
noteikumos nr. 14 „Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā”, ko Ciblas
novada domes deputāti pieņēma sēdē
2017. gada 21. novembrī.
Turpmāk lielāku vienreizēju pabalstu
sakarā ar bērna piedzimšanu saņem vecāki, kam jau ir bērns. Līdz šim tika
maksāts 150 eiro liels vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Tagad vienreizējs pabalsts sakarā ar pirmā
bērna piedzimšanu tiek piešķirts 150
EUR apmērā; sakarā ar otrā bērna piedzimšanu – 200 EUR apmērā; sakarā ar
trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu – 250 EUR apmērā. Pabalsts tiek
piešķirts vienam no jaundzimušā bērna
vecākiem, ja viena no bērna vecākiem
un arī bērna dzīvesvieta deklarēta Ciblas
novadā.
Bez tam Ciblas novada pašvaldība ir
iesaistījusies projektā “Simtgades bērni”, ko organizē Madonas novada Nigestes amatniecības nams. 2018. gadā dzimušiem bērniņiem tiks dāvināta paliekoša, ļoti personiska dāvana, kas būs vērtīga arī pēc daudziem gadiem — sudraba
monētas tipa medaļa ozolkoka kastītē ar

projekta logo un apsveikuma vēstuli.
Ciblas novada pašvaldība iegādājās dāvanu komplektus, lai sveiktu visus jaundzimušos, kuru vecāki nāks reģistrēt
bērniņu Ciblas novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļā. Ciblas novada
pašvaldība ir iegādājusies 25 dāvanu
komplektus, lai sveiktu jaundzimušos.
Lēmums par dalību projektā pieņemts
domes sēdē 2017. gada 26. septembrī.
Viena komplekta cena – 10,45 €.
Ciblas novada pašvaldība atgādina, ka
šogad palielināts valsts atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni. Ģimenes valsts
pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir
11,38 eiro, par otro bērnu - 22,76 eiro,
par trešo bērnu - 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07
eiro mēnesī. No šī gada 1. marta papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta
sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa par bērnu no 1 līdz 20
gadu vecumam audzināšanu: par diviem
bērniem piemaksa būs 10 eiro mēnesī,
par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī. Par
katru nākamo bērnu piemaksas apmērs
būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par
iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu
skaitu ģimenē.
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Saistošie noteikumi Nr. 6
„Ciblas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka
Ciblas novada kapsētu kapavietu piešķiršanas, kopšanas un
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu tiesības un pienākumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas paredzēta mirušu cilvēku
apbedīšanai;
2.2. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiska organizācija,
juridiska vai fiziska persona, kuras īpašumā atrodas kapsēta;
2.3. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek
ierādītas jaunas kapavietas;
2.4. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī
ģimeņu kapavietās;
2.5. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.6. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes
teritorija kapsētā, kas ierādīta (paredzēta) mirušo cilvēku apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.7. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai Noteikumos noteiktā kārtībā piešķirta kapavieta mirušās personas
apbedīšanai un kura atbild par šīs kapavietas uzturēšanu;
2.8. bezpiederīgo mirušais – miris cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras varētu organizēt mirušā
apbedīšanu;
2.9. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kas netiek kopta
vismaz piecus gadus pēc kārtas;
2.10. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma;
2.11. kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja pilnvarota persona, kura veic kapsētu pārraudzību un pilda Noteikumos noteiktos kapsētas pārziņa pienākumus;
2.12. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
2.13. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto personu uzskaites
dokumentācija, kas sastāv no mirušo reģistrācijas grāmatām
un apbedījumu vietu shēmām;
2.14. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska vai fiziska persona, kura uz kapsētu īpašnieka rīkojuma pamata veic kapsētu
apsaimniekošanu, pilda šajos saistošajos noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus.
3. Jaunu kapsētu ierīkošanai pašvaldība piešķir tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu zemes teritoriju, norādot tās
izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošā zeme var tikt izmantota kapsētas ierīkošanai, ja ir
pieņemts attiecīgs Ciblas novada pašvaldības lēmums. Kapsētu statusu nosaka vai maina Ciblas novada pašvaldības dome.
II. Kapsētu kārtības noteikumi
4. Kapsētās aizliegts:
4.1. apglabāt mirušus dzīvniekus;
4.2. pārvietoties ar velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem;
4.3. braukt ar automašīnām, citu tehniku, izņemot:
4.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja;
4.3.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatlieka-
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 25.10.2017.
sēdes lēmumu Nr.14 (protokols Nr.14, 1.§)
un precizējumiem, kas veikti ar 21.12.2017. sēdes lēmumu
Nr.16 (protokols Nr.16, 18.§)
mās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;
4.3.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;
4.3.4. personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti, uzrādot apliecību;
4.4. rakt, ņemt smiltis un zemi kapsētā un tai pieguļošā teritorijā, izņemot speciāli tam ierādītājās vietās;
4.5. labiekārtojot kapavietu (ģimenes kapavietu), aizņemt
kapavietai piegulošo celiņu;
4.6. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu
veidošanai un kuru garums pārsniedz 2 m;
4.7. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus
u.tml.) un stādījumus;
4.8. kurināt ugunskurus;
4.9. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas
darbības.
III. Kapsētu īpašnieku, apsaimniekotāju un pārziņu
pienākumi un tiesības
5. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats
vai nodot kapsētas apsaimniekošanas tiesības, pamatojoties uz
savstarpēji noslēgtu līgumu. Kapsētas apsaimniekotājam ir
pienākums nozīmēt kapsētas pārzini.
6. Kapsētu īpašnieku pienākumi:
6.1. Apstiprināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritoriju
robežas;
6.2. Lemt par pašvaldības īpašumā esošo kapsētu statusa apstiprināšanu vai maiņu.
7. Kapsētu apsaimniekotāju pienākumi:
7.1. nodrošināt kapsētu ēku un būvju, iekšējo celiņu un koplietošanas laukumu uzturēšanu;
7.2. ierīkot atkritumu savākšanas vietas un uzstādīt norādes;
7.3. nodrošināt apbedījuma vietu precīzu uzskaiti un apbedījamo reģistra kārtošanu.
8. Kapsētas pārziņa pienākumi:
8.1. nodrošināt kapsētu kapliču, koplietošanas laukumu, sētu
uzturēšanu;
8.2. reģistrēt apbedījumus, izveidot un uzturēt apbedīto reģistru;
8.3. saskaņot jaunas kapavietas ierīkošanu, kapličas izmantošanas laiku, bēru ceremoniju un mirušo atceres pasākumu
norises laiku;
8.4. kopā ar kapsētu apsaimniekotāja pārstāvjiem veikt kapavietu apsekošanu un sastādīt aktus par neuzraudzītām kapavietām;
8.5. nodrošināt kapsētas apmeklētājus ar informāciju par kapsētu izmantošanas noteikumiem.
IV. Kapavietas kopšana
9. Kapavietā var uzstādīt kapu apmales, pieminekļus, piemiņas plāksnes, soliņus, nožogojumus.
10. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā
atkritumu savākšanas vietās.
11. Kapavietā aizliegts:
11.1. ierīkot nožogojums, kas augstāki par 50 cm;
11.2. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus
starp kapavietu rindām.
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Saistošie noteikumi Nr. 6
„Ciblas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”
V. Neuzraudzītas kapavietas
12. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek
atzīta par neuzraudzītu.
13. Neuzraudzītas kapavietas statuss tiek noteikts saskaņā ar
aktu, kuru sastādīšanā piedalās kapsētas pārzinis un kapsētas
apsaimniekotāja pārstāvji.
14. Virsapbedījumus neuzraudzītās kapavietās atļauts veikt
25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
VI. Apbedīšanas kārtība
15. Lai saņemtu atļauju apbedījuma veikšanai, kapsētas
pārzinim iesniedzams dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas
apliecības vai izziņas kopija (uzrādot oriģinālu).
16. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapa rakšanas pakalpojumu sniedzēju izvēlas un par apbedīšanu un kapa rakšanu atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.
17. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā –
urnā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam –
1 m, dziļumam - 1,8 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus,
kapa izmēri var tikt samazināti, izņemot kapa dziļumu. Urna
ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā.
18. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā uzstādot
kopēju piemiņas zīmi.
19. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc
apbedīšanas brīža saņemot Veselības inspekcijas un kapsētas
apsaimniekotāja atļauju.
20. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapsētas pārzini.
VII. Kapliču izmantošana
21. Kapsētas pārzinis dod atļauju izmantot kapliču bēru
rīkotājam iezārkota mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijas norisei.
22. Mirušo cilvēku, kas novietots kapličā līdz apbedīšanas
brīdim drīkst apmeklēt ar kapsētas pārziņa atļauju.
VIII. Bezpiederīgo mirušo apbedīšana
23. Bezpiederīgo mirušie var tikt apglabāti atvērtajās kapsētās.
24. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu un kopšanu nodrošina kapsētas pārzinis.
25. Bezpiederīgo mirušā kapavieta tiek saglabāta 25 gadus.
Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgo mirušā kapavietu
nolīdzina, un kapsētas pārzinis lemj par virsapbedījumu veikšanu.
IX. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
26. Par saistošo noteikumu 4.1.-4.9. apakšpunktā noteikto
prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu fiziskām personām līdz EUR 50.00, bet juridiskām personām līdz EUR 100.00.
27. Ar šo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un
naudas sodu uzliek Ciblas novada pašvaldības administratīvā
komisija.
X. Noslēguma jautājums
28. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ciblas novada pašvaldības
2017. gada 25. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.6

“Ciblas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Ciblas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Ciblas novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6., 9.punktu un 43.punkta trešo
daļu.
Ciblas novada administratīvajā teritorijā nav spēkā esoša
ārējā normatīvā akta, kas regulē kapsētu uzturēšanu. Nepastāvot tiesiskajam regulējumam, netiek nodrošināta racionāla
kapsētu teritorijas izmantošana, apbedīšanas kārtība, apbedījumu uzskaite.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka Ciblas novada kapsētu iekšējās
kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapsētu pārziņu
(uzraugu), kapavietu uzturētāju tiesības un pienākumus, kā arī
administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ciblas novada administratīvās
teritorijas un valsts iedzīvotāji, fiziskās un juridiskās personas,
kuras izmanto kapsētas.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Ciblas novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.
Saistošie noteikumi paredz, ka personai, veicot darbības kapsētā, būs jāgriežas pie kapsētas īpašnieka noteiktās atbildīgās
personas, kura pildīs kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošinās saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pārtraukums
no 12.00 līdz 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.
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Pieminam 1991. gada barikāžu laiku

18. janvārī Ciblas vidusskolā tika rīkots barikāžu atceres pasākums, kurā piedalījās 5. – 12. klašu audzēkņi un pedagogi, kā arī Ciblas, Zilupes un Ludzas
novada jaunsargi.
Pie ugunskura skolotāja Dagnija Piterāne atsauca atmiņā barikāžu laika notikumus. Skanēja dzeja, kā arī dziesmas. Dziedāja folkloras kopa "Ilžeņa", barikāžu dalībnieks Valdis Naglis un viņa vadītā ansambļa meitenes.
Pasākuma dalībniekiem tiek piedāvāta karsta tēja un pīrādziņi.
Jaunsargiem pasākums noslēdzās klasē, kur bija organizēta vēstures zināšanu
pārbaude.
Ciblas vidusskolas vadība izsaka pateicību skolotājām Dagnijai Piterānei,
Dzintrai Toporkovai, Silvijai Donskai par pasākuma organizēšanu – tā ir milzīga artava skolēnu patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā!

Aktuālā informācija par Ciblas vidusskolu
— www.draugiem.lv
"Ilžeņa" dalībnieki iegūst “Dižā stāstnieka” titulu
2. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās jaunie stāstnieki no visiem
Latvijas novadiem uz XXI stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” finālu.
Uz konkursa finālu bija izvirzīti
divi Ciblas folkloras kopas
"Ilžeņa" stāstnieki: Izabella STELIKOVA un Jānis KALVĀNS.
Abi ieguva "Dižās stāstnieka" titulu un 1. pakāpes diplomu!
Stāstnieku konkursa „Teci, teci,
valodiņa” pusfināli notika reģionos, tajos piedalījās vairāk kā 350
dalībnieku, konkursa finālam kvalificējās 127. Uz Latvijas stāstnieku ķēniņa titulu šogad pretendēja 8
Dižie stāstnieki, kuri jau 3 gadus
pēc kārtas bijuši Dižā stāstnieka
godā konkursa finālā.
Finālistus vērtēja stāstniecības
eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO
LNK Stāstu bibliotēku tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji.

6. lappuse

Ciblas vidusskolas audzēkņi
veiksmīgi piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs
Jau 2017. gadā – novembrī un decembrī
– sākušās mācību priekšmetu olimpiādes,
kuras tiek kopīgi organizētas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
Ciblas novada izglītības jomas koordinatore Sarmīte Leščinska informē:
30. novembrī notika novadu apvienības
bioloģijas olimpiāde, kurā 2. vietu ieguva
Arvis ŠMATS (Ciblas vsk., 12. kl., pedagoģe
– Rūta Trukšāne)
1. decembrī notika novadu apvienības angļu valodas olimpiāde, kurā 3. vietu ieguva
Arvis ŠMATS (Ciblas vsk., 12. kl.), Atzinību
– Linards SADOVSKIS (Ciblas vsk., 11. kl.).
Pedagoģe – Irēna Skutele.
15. decembrī notika Latgales reģiona 1.
atklātā latviešu valodas olimpiāde, kurā
piedalījās 113 skolēni no daudziem reģiona
novadiem. 33 olimpiādes dalībnieki saņēma
godalgotas vietas un Atzinības. No tiem 2.
vietā – Linards SADOVSKIS (Ciblas vsk.,
11. kl., pedagoģes – Ināra Kuzņecova, Alla
Kalvīte, Irēna Skutele).
12. janvārī notika novadu apvienības vēstures olimpiāde 9. un 12. klašu audzēkņiem,
kurā ar labām sekmēm piedalījās vairāki Ciblas vidusskolas audzēkņi (ped. Dagnija Piterāne): 1. vieta –Arvis ŠMATS (12.kl.), 3. v. –
Izabella STELIKOVA (9.kl.), Atzinība –
Amanda PLUCE (9.kl.).
15. janvārī notika novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.
un 9. klašu audzēkņiem. tajā piedalījās 6
Ciblas novada skolu audzēkņi. Lieliski rezultāti Ciblas vsk. 8. klases audzēknēm (ped.
Ināra Kuzņecova): 1 v. – Elīza Paula IVANOVA, 3. v. – Amanta TUTINA, Atzinība –
Vlada SEIMUŠKINA; kā arī Ciblas vsk. 9.
kl. audzēknēm (ped. Sarmīte Streļča): 3. v. –
Izabella STELIKOVA, Atzinība – Amanda
PLUCE.
16. janvārī notika novadu apvienības Informātikas olimpiāde 7. un 11. klašu audzēkņiem. Tajā sekmīgi piedalījās divi pedagoģes
Sarmītes Leščinskas audzēkņi: 1.v. – Sanda
AUGUSTOVA (7. kl.), 2.v. – Linards SADOVSKIS (11. kl.).
23. janvārī notika novadu apvienības Filozofijas olimpiādē, kurā no visām skolām
piedalījās tikai 4 Ciblas vidusskolas audzēkņi
(ped. Malvīne Loce), visi uzrādīja teicamas
zināšanas: 1. v. – Arvis ŠMATS (12. kl.), 2.v.
– Viktorija LEŠČINSKA (11. kl.), 3. v. –
Linards SADOVSKIS (11. kl.), Atzinība –
Jana Jolanta KIZIKOVA (12. kl.).
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Elvita Līcīte pārsteidz ar oriģinālām gleznām
Decembrī Pušmucovas Tautas
namā bija skatāma oriģinālu gleznu
izstāde. Bibliotēkas vadītāja Ilga
Baziļeviča noorganizēja arī tikšanos
ar gleznu autori Elvitu Līcīti.
Izstādē eksponētie mākslas darbi ir
izgatavoti no zivs zvīņām un asakām,
un citiem līdzīgiem dabas materiāliem. Elvita Līcīte tikšanās laikā atklāja, ka darināt gleznas šādā tehnikā
sākusi Lielbritānijā, kur tolaik dzīvoja
ar ģimeni. Bija palikusi bez darba.
Īsinot laiku, mēģinājusi no žāvētām
zivju zvīņām darināt glezniņas: ar
pincetīti katru zvīņu klājusi uz virsmas, stiprinājusi to ar PVA līmi…
Aizrāvusies. Tiesa, sākumā to darījusi
– pa vakariem, naktīs, lai neviens nemana un neapsmej. Tā
tapusi pirmā glezna.
Katrai gleznai ir savs stāsts, katra top atšķirīgi. Glezna
„Vakars” ir veido pusgadu, strādājot pa 8
stundām dienā. Citas
veidojušās īsākā laika
periodā. Reizēm nav
iedvesmas, un glezna,
nolikta malā, gaida
brīdi, kad mākslinieces
rokas tai pieskarsies.
Liktenīga
glezna
„Nākotne” tapa 2013.
gadā, vēl dzīvojot Anglijā, bet sapņojot par
dzimteni. Gleznā atainota māja pie ezera.
2015. gadā Elvitas vīrs
Oskars iegādājās nepabeigtu māju Latvijā –
Rēzeknes novada Ružinā. Kad Elvita atbraukusi paskatīties,
pavēries apbrīnojams skats: bija it kā atdzīvojusies pirms pāris gadiem veidotā „Nākotne”. Identiska ainava, māja, šķūnis… Šī glezna vienmēr paliks ģimenes īpašumā.
Jāteic, ka šobrīd vēl neviena glezna nav pārdota, vien divas
dāvinātas. Sākumā Elvita pat nepieļāva domu par gleznu pārdošanu, jo katrs darbs ir kā izauklēts bērns. Bet nu viņa ir
gatava gleznas arī laist pasaulē.
Elvita nav mācījusies kādās mākslas skolās. Viņa ir pilnīgs
autodidakts. Skolā zīmēt paticis. Brālis ir rotkalis. Mammai
padevusies gleznošana un zīmēšana. Kāda talanta dzirksts
dzimtā ir, tikai tā nav īpaši attīstīta. Iespējams, ja Elvitai būtu
attiecīga izglītība, viņa nebūtu uzdrošinājusies ļauties fantāzijai un veidot gleznas no tik prozaiskām lietām kā zivju zvīņas
un asakas. Veidojot gleznas, ir rasti absolūti oriģināli risinājumi. Tas redzams kaut vai gleznu rāmjos – to darināšanai Elvita izmantojusi dažādus dabas materiālos, jo pasūtīt darbnīcā
rāmi nestandarta izmēra gleznām būtu dārgi. Arī krāsas, ko
redzam Elvitas darbos, nav tās, ko parasti izmanto mākslinieki – ne guaša, ne eļļas, ne akvareļa, bet printera krāsas, kas
nebaidās mitruma un ir ļoti noturīgas. Glezna sākas ar uz pre-

sēta kartona ieskicētu kontūru, seko smalkais zvīņu līmēšanas
posms. Materiāli gleznošanai krājas pakāpeniski – no pašrocīgi makšķerētām zivīm tiek savāktas un kaltētas (uz sietiņa un
drānas svaigā gaisā) zvīņas, asakas, žaunas u.c..
Elvita pašreiz ir atgriezusies Latvijā, jo meitiņu Laimu vēlējās skolot Latvijā. Bet Elvitas vīrs Oskars un lielais dēls Deivids vēl ir palikuši Anglijā. Dzīve Ružinā pie Tarakanovas
ezera Elvitai ļoti patīk. Te ir miers, ikdienā var sastapt vien
medniekus. Mājas būvniecība pakāpeniski tiek pabeigta. Šoziem jau ir elektrība, nākas izmantot saules baterijas un dīzeļdegvielas ģeneratoru, kas tomēr ir lētāk nekā elektrības tīklu
ievilkšana no 150 metru tālās līnijas. Elvita apņēmusies iegūt
mednieka tiesības. Viņa nodarbojas arī ar ādu ģērēšanu, izmantojot dzimtā mantotu īpašu recepti.
Elvitas Līcītes darbu izstādes bijušas Tiskādu vidusskolā un
Grāmatu svētkos Viļānos.
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča, izlasot
internetā Tiskādu vidusskolas atsauksmes par Elvitas Līcītes
izstādi, nolēma, ka šī pārsteidzošā izstāde jāparāda arī Ciblas
novada ļaudīm. Tas izdevās. Visi izstādes apmeklētāji ar lielu
sajūsmu apbrīnoja mākslinieces spējas un talantu. Ilga ir gandarīta: "Man ir liels gandarījums, ka gada tumšākajā laikā es
spēju ienest cilvēku sirdīs stariņu gaismas un prieka. Novēlam
Elvitai radošos panākumus arī turpmāk! Lai viss iecerētais
piepildās!”
Elvitas Līcītes stāstījumu ar interesi klausījās ne vien Ciblas
novada ļaudis, bet arī ludzānieši, jo braucienu uz Pušmucovu
noorganizēja Ludzas pensionāru biedrība.
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Veselības veicināšanas nolūkā –
vingrošanas nodarbības
No 2018. gada 22. janvāra Pušmucovas Tautas namā
notiek vingrošanas nodarbības pieaugušajiem:
pirmdienās un ceturtdienās — no plkst. 17.00.
Vada fizioterapeite Marita Joņina.
Dalība — bez maksas, projekta ietvaros.
Jāierodas vingrošanai piemērotā apģērbā un līdzi jāņem
paklājiņš.
Nodarbības noslēgsies š.g. 22. februārī.

Nodarbības organizētas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067
“Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

2018. g. 29. janvārī

8. lappuse

10. februārī pl. 16.00
Pušmucovas TN —
CIRKA IZRĀDE
“Pasakainā planēta”.
Koncertkompānija
“Soliaris” no Lietuvas
piedāvā 1,20 stundu garu
programmu.
Biļetes cena — 5 eiro.

Latgalīšim niu sovs interneta medejs

Jautājumos par E-veselību aicina
sazināties ar Atbalsta dienestu
E-veselības
sistēmas
obligātās
lietošanas
termiņš ir 2018. gada 1. janvāris.
Pieaugot sistēmas lietošanas aktivitātei, Nacionālais veselības
dienests (NVD) aicina iedzīvotājus un speciālistus jautājumu
gadījumā sazināties ar E-veselības Atbalsta dienestu.
Atbalsta dienesta mērķis ir sniegt visa veida informatīvo
atbalstu E-veselības lietotājiem, nodrošinot atbildes uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, tostarp tehnisku sarežģījumu gadījumā.

Latgaliski rokstūšajam “Latgalīšu kulturys ziņu portalam lakuga.lv” niu ir medeja statuss, leidz ar tū tys ir
vīneigais plošsazinis leidzeklis, kura saturs teik veiduots
Ārstniecības personas un farmaceiti ir aicināti zvanīt pa tikai latgalīšu rokstu volūdā.
tālruni - 67803301,
Portals lakuga.lv dorbojās jau nu 2007. goda, bet
iedzīvotāji - 67803300.
2018. goda janvarī tys sajēme oficialu medeja statusu, i niu
Jautājumus iespējams uzdot arī e-pasta formā, rakstot uz
tys ir “Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv”. Tymā vīnuatbalsts@eveseliba.gov.lv.
vīt bez moksys sajamama jaunuokuo informaceja par
Atbalsta dienests darbojas katru dienu
Latgolys i latgaliskuos kulturys aktualitatem, portals palics
no plkst. 8.00 līdz 20.00.
par sova veida Latgolys vizeitkarti. Sovim skaiteituojim lakuga.lv pīduovoj īsapazeit ar jaunuokajim dorbim latgalīšu liteJa ar Atbalsta dienestu nepieciešams konsultēties ārpus noraturā i muzykā, rokstus par Latgolys viesturi i latgalīšu volūrādītā darba laika, arī tādā gadījumā interesenti ir aicināti
rakstīt uz iepriekš norādīto e-pasta adresi, un Atbalsta dienes- du, intervejis ar sabīdreibā zynomim latgalīšim i c.
Kulturys ziņu portalu lakuga.lv uztur bīdreiba “Latgolys
ta speciālisti sazināsies un sniegs palīdzību, tiklīdz atsāksies
Studentu
centrs”, kurai ir daudzu godu pīredze latgalīšu rokdarba laiks. Šobrīd ārpus Atbalsta dienesta darba laika nedēļā
stu
volūdys
saglobuošonā i populariziešonā, eistynojūt cytus
tiek saņemti 1-2 pieprasījumi, taču, pieaugot pieprasījumu
latgaliskuos kulturys projektus. 2017. godā portala lakuga.lv
skaitam, plānota Atbalsta dienesta darba laika pagarināšana.
īguļdejumu latgalīšu volūdys populariziešonā nūviertēja, pīšAr atbildēm uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem
kirūt Latgalīšu kulturys goda bolvu “Boņuks”.
iespējams iepazīties E-veselības portālā
Lakuga.lv jaunumim var sekuot leidza socialajūs teiklūs
(https://www.eveseliba.gov.lv/)
facebook.com/LaKuGa.lv, twitter.com/LaKuGa i drauAtbalsta dienesta tālrunis nav paaugstinātas maksas.
giem.lv/lakuga.lv.
Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā
Vineta Vilcāne,
atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.
“Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv” redaktore
Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas 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.

