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Izsludināts
fotokonkurss
«Ciblas novads»
Konkurss norisināsies
līdz 31. oktobrim.
Tam varēs iesniegt
fotogrāfijas, kas
tapušas 2016. gadā –
no š.g. 1. janvāra.
Balvu fonds – 200 eiro.
Nolikums pieejams
pagastu pārvaldēs un
publicēts pašvaldības
mājas lapā
www.ciblasnovads.lv.

Fotokonkursam “Ciblas novads 2015”.
M.Barkāne “Vai tiešām es esmu skaista”.

Šajā izdevumā:

Jau informējām, ka no šī gada visiem
lauksaimniekiem neatkarīgi no apsaimniekotās zemes platības jānoslēdz līgums par
Lauku atbalsta dienesta jeb LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pakalpojumu izmantošanu.
Līgums ir jānoslēdz tuvākajā laikā, lai
pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot sistēmu un iesniegt iesniegumu platību maksājumu saņemšanai.
Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā, gan visos LAD klientu
apkalpošanas centros.
Ciblas novada iedzīvotājiem konsultācijas par šiem jautājumiem sniedz novada lauksaimniecības konsultanti Marina
BARKĀNE un Agris TRUKŠĀNS.

Marina BARKĀNE iedzīvotājus pieņem
pirmdienās no 9.00 līdz 16.00 Zvirgzdenē,
pagasta pārvaldē, otrdienās no 9.00 līdz
16.00 Pušmucovā, pagasta pārvaldē, trešdienās no 9.00 līdz 16.00 Blontos, domes
ēkā, ceturtdien no 9.00 līdz 12.00 Lucmuižas bibliotēkā.
Agris TRUKŠĀNS iedzīvotājus pieņem
Ciblas pagasta pārvaldē darba dienās, izņemot ceturtdienu, no plkst. 8.00 līdz 12.00,
ceturtdien – no plkst. 13.00 līdz 17.00. Katra mēneša otrajā piektdienā no 8.00 līdz
12.00 Agris Trukšāns konsultē lauksaimniekus Līdumniekos.
Mūsu novada konsultanti sniedz padomus
arī par citiem jautājumiem, kas skar lauksaimniecisko ražošanu un lauksaimniecībā
izmantojamo zemju apsaimniekošanu.

Ciblas novada pašvaldības budžets ir sabalansēts
27. janvārī notika Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā deputāti apstiprināja budžetu 2016. gadam. Pamatbudžets ir 2,75 miljoni eiro, un speciālais budžets
– 225 tūkstoši eiro.
Pirms budžeta pieņemšanas domes vadība un ekonomiste tikās ar visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pagastu pārvalžu vadītājiem, plānojot ieņēmumus un izdevumus dažādiem darbiem un pasākumiem. Pirms domes sēdes deputātiem bija iespēja budžetu izskatīt komiteju sēdēs. Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis par pašvaldības
budžetu 2016. gadam teica: – Ieņēmumi plānoti piesardzīgi, tie nav uzpūsti. Līdz ar to
varam būt pārliecināti, ka izdosies īstenot visus plānus.
Budžets domes sēdē tika pieņemts vienbalsīgi.
(Turpinājums 2. lpp.)
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Ciblas novada pašvaldības budžets ir sabalansēts
(Sākums 1. lpp.)

Ieņēmumi un
izdevumi
Pamatbudžetu komentē domes ekonomiste Zinaīda PAVLOVA:
– Budžets ir sabalansēts, tas nozīmē –
ieņēmumu un izdevumu daļa skaitļos
sakrīt. Izveidot sabalansētu budžetu bija
iespējams tāpēc, ka vērtētie ieņēmumi
salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir par 90
tūkst. lielāki un arī 2015. gadu noslēdzām ar 250 tūkstošu eiro lielu atlikumu.
Ieņēmumu lielākā daļa: Iedzīvotāju
ienākumu nodoklis (793 485 eiro), Nekustamā īpašuma nodoklis (156 479
eiro), mērķdotācijas izglītības jomā
(511590 eiro) un ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (784224
eiro), pašu ieņēmumi – 90,8 tūkstoši
eiro.
Lielākie izdevumi būs izglītības jomā
– 1289365 eiro (šajā summā ietilpst pedagogu un tehnisko darbinieku algas,
skolēnu pārvadāšanas izdevumi, savstarpēju norēķinu samaksa, kā arī visi izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumi).
Vispārējie vadības dienesti – 361 755
eiro.
Ekonomiskā darbība
– 60 530 eiro
(t.sk. 30 000 eiro paredzēti bezdarbnieku
iesaistīšanai algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos).
Vides aizsardzība – 121 830 eiro, Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –
265 100 eiro, šajās divās summās ietilpst
272 730 eiro komunālās saimniecības
izdevumiem.
Veselība – 61 580 eiro.
Kultūra – 248 020 eiro.
Sociālā aizsardzība – 307 715 eiro
(šajā summā ietilpst dažādi pabalsti, ko
nosaka LR likumi un Ciblas novada pašvaldības Saistošie noteikumi – kopsummā 106 000 eiro, kā arī pakalpojumi
novadā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri
uzturas dažādās aprūpes iestādēs – aptuveni 25 000 eiro). Salīdzinot ar pagājušo
gadu, izdevumi sociālās aizsardzības
jomā ir auguši.

Kredītsaistības budžetu
neapgrūtina
Pašvaldības kredītsaistību procents uz
2016. gada 1. janvāri ir 3,72. Skaitļos tas
ir: kredītu pamatsummas atmaksa –
36 000 eiro, procentu maksājumi –
2 500 eiro. Aizņēmumi ņemti Valsts
kasē un Vides investīciju fondā (VIF)
iepriekšējos gados, lai varētu realizēt
dažādus projektus.

Konkrēti: 2007. gadā uz 10 gadiem
VIF ņemts kredīts, realizējot ūdens sagatavošanas stacijas izbūves projektu Ciblā
un Felicianovā; 2010.gadā Valsts kasē
ņemts kredīts sporta halles rekonstrukcijai Felicianovā; 2014. gadā Valsts kasē
ņemts kredīts Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltumefektivitātes
paaugstināšanas; 2015.gadā Valsts kasē
ņemts kredīts Ciblas vidusskolas ēkas
siltumefektivitātes paaugstināšanas projektam.
Maksājumi tiek veikti savlaicīgi saskaņā ar līgumu nosacījumiem.

Apjomīgākie ieguldījumi
Budžeta sastādīšana noritēja lietišķi un
mierīgi. Patiesībā ir izdevies apmierināt
visu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju lūgumus, ieplānojot konkrētiem darbiem un vajadzībām pietiekamas naudas summas.
Apmēram 100 tūkstoši eiro plānojam
izlietot konkrētiem mērķiem, tajā skaitā,
30 tūkst. eiro divu daudzdzīvokļu māju
jumtu remonts; 25 tūkstoši eiro būs nepieciešami mazlietota autobusa iegādei,
lai pārvadātu Pušmucovas pamatskolas
audzēkņus; kādi 20 tūkstoši – domes
ēkas jumta remontam un ugunsdrošības
iekārtu uzstādīšanai Blontos; 20 tūkstoši
paredzēti Ciblas vidusskolas teritorijas
labiekārtošanai. Pārējie izdevumi – zem
10 tūkstošiem eiro. 25 000 eiro ieplānoti
rezerves fondā.
Var secināt, ka 2016. gadā veicamo
darbu un iepirkumu apjoms būs iepriekšējā gada līmenī.

Dažādi projekti
Tāpat kā iepriekšējos divus gadus paredzēts atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu,
izsludinot projektu konkursu jauniešiem.
Šim mērķim atvēlēti 2,5 tūkstoši eiro (5
projekti par 500 eiro katrs).
Bez tam būs pieejams finansējums
skolēnu nodarbināšanai vasarā, uzņēmēji
tiek aicināti jau tagad domāt par šo iespēju.
Ir cerība, ka gada otrajā pusē būs atvērti LEADER projekti, tam arī esam
ieplānojuši naudu Attīstības nodaļas
budžetā. Tā ietvaros plānots izbūvēt
bērnu rotaļu laukumu Pušmucovas ciemā, kā arī atbalsts dažādiem pašvaldībā
esošu biedrību projektiem, ja tie būs.
Tiek plānots viens pašvaldības projekts
jauniem (ne tikai gados) uzņēmējiem –
pašvaldība sniegs iespēju uzsākt biznesu, sniedzot atbalstu granta veidā. Tuvākajā laikā tiks sagatavos nolikums.

Speciālais budžets –
ceļiem un vides aizsardzībai
Par speciālo budžetu, kura apjoms
šogad ir 225 610 eiro, informē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA:
– Vairāk kā pusi no speciālā budžeta
sastāda autoceļa fonds: mērķdotācija
pašvaldību autoceļu uzturēšanai 2016.
gadā būs 163 734 eiro, atlikums uz gada
sākumu šajā pozīcijā bija 40 370 eiro.
Ceļu ikdienas uzturēšanai plānots tērēt
106 tūkst. eiro, no tiem ziemas periodam
ir paredzēti 25 tūkst. eiro. Vasarā plānots neliels ceļu remonts, atvēlot tam
30 000 eiro.
Šogad ir plānots pirkt pakalpojumu –
ceļu greiderēšana un planēšana. Iepriekšējos gados ir pirkti lietoti greideri, bet
tie lūzt, remonts izmaksā dārgi, greiderēšanai nepieciešamas arī specifiskas darba iemaņas. Savi mīnusi šim procesam
skaidri redzami. Tāpēc šogad nolemts
pirkt nevis kārtējo lietotu greideri, bet
greiderēšanas pakalpojumu. Novērtēsim
tā plusus, mīnusus un tad domāsim, ko
uz priekšu darīt. Arī ceļu remontu lielākajos posmos plānojam iepirkt pakalpojumu – smilts un grants iestrādi.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
ieplānoti 6 000 eiro – darbi plānoti Pušmucovas un Ciblas ciemā.
Esam ieplānojuši iegādāties smalcinātājpļaujmašīnu ceļmalās augošo sīko
koku un krūmu nopļaušanai.
Plānoti izdevumi – 40 000 eiro tehniskās dokumentācijas izstrādei – ceļu rekonstrukcijas projektiem, ko piedāvā
LAD (ceļa posmi katrā pagastā) un VARAM (Latgales programma – ceļa no
Ciblas līdz Felicianovai asfaltēšana, ceļa
posms Pušmucova – Nūraugi un Banoņejas ceļš ). Apspriedes par šiem projektiem notika pērnvasar, tajās piedalījās arī
pagastu pārvalžu vadītāji un uzņēmēji.
Aptuveni 3000 eiro no pašvaldības
ieguldījuma Zivju fondā plānojam izlietot zivju mazuļu iegādei un ielaišanai
Blontu ūdenskrātuvēs, ko prasa vietējie
iedzīvotāji.
Vides aizsardzības jomā šogad būtiskais ieguldījums – 2000 eiro monitoringam slēgtajā Zvirgzdenes atkritumu poligonā (saskaņā ar līgumu šis monitorings bija jāveic 5 gadus, šogad – pēdējo
reizi, ja nebūs kādi nepatīkami atradumi
monitoringa rezultātā).
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I zd z ī v o š a n a l a u ko s k ļ ū s t s a re žģ ī t ā ka
Deputāta viedoklis
Viesturs RANCĀNS ir Ciblas novada pašvaldības
deputāts, ievēlēts 2013. gada vēlēšanās no saraksta
„Likteņdzirnas”, kurā viņu aicināja pušmucovietis
Aivars Rikums. Mērķis – darboties iedzīvotāju interesēs. Abi nu ir deputāti, turpinot veiksmīgi vadīt savus
uzņēmumus.
Pie V. Rancāna kā deputāta
ar dažādiem jautājumiem vēršas galvenokārt Zvirgzdenes
pagasta, Lucmuižas ciemata
iedzīvotāji, jo te viņš ar ģimeni dzīvo. Jau šogad V. Rancānu Ludzā uzrunāja kāda sieviete no Ciblas novada, viņa
interesējās par iespējām arī
daudzbērnu ģimenēm, kam
nav trūcīgās statuss, saņemt
pabalstu malkas iegādei.
Viesturs Rancāns izprot situāciju, kāda ir daudzbērnu ģimenēs, jo arī pats ir audzis
ģimenē, kur ir trīs bērni, tāpēc
apņēmies runāt ar kolēģiem,
deputātiem, un pašvaldības
speciālistiem par iespēju
daudzbērnu ģimenēm piešķirt
arī dzīvokļa pabalstu.
Divarpus gadu laikā, būdams pašvaldības deputāts,
Viesturs Rancāns ir labāk
izpratis, kā darbojas pašvaldība, kā tiek pieņemti lēmumi.
Lai gan ievēlēti no dažādiem
sarakstiem, Ciblas novada
pašvaldības deputāti strādā
vienotā komandā, komiteju
sēdēs aktīvi diskutē, meklējot
labāko risinājumu. Balsojot
par lēmumiem, V. Rancāns
domes sēdē reizēm arī atturas,
ja nav izpratis kādu jautājumu, vai arī balso pret. Tomēr
būtiskākajos jautājumos deputāti parasti balso lielā vienprātībā. Iespējams, deputātu komandas vienotu garu uztur ne
vien kopīgs darbs, bet arī tikšanās pēc sēdēm, atzīmējot
dzimšanas dienu vai citu personīgā dzīvē svarīgu notikumu. Un, pēc V. Rancāna domām, ir labi, ka deputāti ikdienā darbojas dažādās jomās,
ka daudz ir arī uzņēmēju.
Labi, ka starp deputātiem ir

arī, piemēram, skolas direktore, kas spēj katram deputātam
izskaidrot izglītības jomas
aktualitātes un pamatot konkrētu domes lēmumu nepieciešamību.
Nupat ir pieņemts pašvaldības budžets 2016. gadam. Arī
V. Rancāns kā deputāts ir
skatījis skaitļus tajā, ir kopā ar
kolēģiem spriedis un uzklausījis domes vadītāju un speciālistu skaidrojumus.
– Man iebildumu nebija, –
atzīst V. Rancāns, – jo redzu,
ka cilvēki pie budžeta sastādīšanas ir strādājuši nopietni
un atbildīgi. Ir uzklausītas
visu pašvaldības iestāžu vadītāju domas un vēlmes. Ko lai
tur iebilst? Atstāta arī rezerve
kādiem neparedzētiem izdevumiem.
Arī šogad plānots pašvaldības finansējums tā saucamajiem „jauniešu projektiem”,
kuru vērtēšanu konkursa komitejā pērn vadīja Viesturs
Rancāns. Viņš aicina jaunos
cilvēkus novada ciematos jau
tagad padomāt – ko viņi varētu paveikt:
– Nepalieciet malā! Protams, var gadīties kāda neveiksme, un vienmēr būs kāds
malā stāvētājs, kas kritizē, bet
ir pašiem arī kas jādara novada labā! Katram projektam
tiks piešķirti 500 eiro, par to
var iegādāties, piemēram, inventāru sporta spēlēm.
V. Rancāns ir SIA „Solo”
valdes loceklis un strādā arī
algotu darbu Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestā kā operatīvā medicīnas
transporta vadītājs. Biznesā
Rancānu ģimene ir daudzus

Ciblas novada pašvaldības deputāts Viesturs Rancāns:
– Lai gan mēs, deputāti, pašvaldības domē esam ievēlēti no
dažādiem sarakstiem, spējam strādāt vienotā komandā
iedzīvotāju interesēs.
gadus, Ludzā pazīstamais
saimniecības preču un kosmētikas veikals veidots no nulles. Ir nākotnes plāni, tāpēc
uzsākta ēkas būvniecība Ludzā. Viegli nav, jo visi riski
un atbildība ir uz pašu pleciem, jācenšas iztikt bez kredītiem.
Jauns posms V. Rancāna
dzīvē sācies ar darbu
„ātrajos”, jo tas liek ieskatīties cilvēku dzīves sāpīgākajos brīžos un arī bezcerīgākajās situācijās. Esot izveidojies
skaidrāks priekšstats par dzīvi
lauku reģionā. Nabadzība un
bezcerība valda daudzās lauku sētās. Nereti jauni cilvēki
dzīvo uz māmuļu pensiju rēķina. Un tas V. Rancānam
nav saprotams:
– Viņi iekrituši tādā kā ilgstošā depresijā, nespēj pārvarēt atkarības un slinkumu.
Tam nevajadzētu ļauties –
jauniem ļaudīm ir jāmācās,
jāapgūst vismaz kāds vienkāršs arods, lai būtu noderīgs

sabiedrībai un pelnītu, lai
varētu dzīvot cilvēka cienīgu
dzīvi nevis eksistēt.
Darba darīšanās braucot pa
Poliju, Viesturu Rancānu
priecē šīs valsts sakoptās lauku teritorijas. Bieži redzamas
ģimenes saimniecības, kas tur
nelielas fermas ar kādām pārdesmit govīm vai liellopiem,
ar siltumnīcām. Strādīga tauta
ir poļi, no tiem varētu mācīties. Latgale diemžēl ir aizgājusi prom no šāda dzīves modeļa, kam, protams, ir savi
iemesli.
V. Rancāns uzskata – iespējams, kopš ievēlēšanas domē
varējis kā deputāts paveikt
vairāk, bet trūcis laika. Turklāt darba dienas paiet pārsvarā Ludzā un ceļā, tāpēc dzīvi
Ludzā, šīs pilsētas problēmas
V. Rancāns it kā labāk pārzina. Tomēr, pārskatījis saraksta „Likteņdzirnas” priekšvēlēšanu programmu, secina –
viss tajā rakstītais tiek īstenots.
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Saistošie noteikumi Nr. 14
„PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību,
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir
noteikt pašvaldības pabalstu sistēmu,
kas iedzīvotājiem nodrošinātu finansiālu atbalstu veselības, izglītības
veicināšanai un svētkos.
3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Dzīvesvietas deklarēšana Ciblas novada administratīvajā teritorijā nav obligāta, piešķirot
vienreizēju pabalstu aizbildnim.
4. Šajos saistošajos noteikumos nosauktie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot
personas/ģimenes ienākumus.
5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1.vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18. Novembra
svētkos;
5.2.Otrā pasaules kara veterāniem
(maija mēnesī);
5.3.pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;
5.4.vienreizējs pabalsts, sakarā ar
bērna piedzimšanu;
5.5.jubilejas pabalsts – dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā:
5.6.brīvpusdienas;
5.7.pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
5.8.vienreizējs pabalsts Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībniekiem;
5.9.vienreizējs pabalsts Afganistānas
kara dalībniekiem;
5.10.vienreizējs pabalsts malkas iegādei;
5.11. veselības aprūpes pabalsts;
5.12. Ziemassvētku dāvanu pabalsts;
5.13. vienreizējs pabalsts aizbildnim.
II. Vienreizējs pabalsts politiski
represētām personām
18. Novembra svētkos
6. Pabalstu politiski represētām
personām 20,00 EUR apmērā pie-

šķir vienu reizi gadā - novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.
7. Pabalstu piešķir personai uzrādot
apliecību, kura apliecina politiski
represētas personas statusu.
III. Vienreizējs pabalsts
Otrā pasaules kara veterāniem
8.Pabalstu Otrā pasaules kara
veterāniem 20,00 EUR apmērā piešķir vienu reizi gadā – maija mēnesī.
9. Pabalstu piešķir personai uzrādot
apliecību, kura apliecina Otrā pasaules kara veterāna statusu.
IV. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas

no ieslodzījuma vietām
10.Pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta
Ciblas novada administratīvajā teritorijā, piešķir 30.00 EUR apmērā.
11.Pabalstu piešķir uz personas
iesnieguma pamata ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no
ieslodzījuma vietas, ja to apliecina
ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota
izziņa par atbrīvošanu.
V. Vienreizējs pabalsts,
sakarā ar bērna piedzimšanu
12.Vienreizējs pabalsts 150.00
EUR apmērā, sakarā ar bērna piedzimšanu, tiek piešķirts naudā vai
materiālā veidā, neizvērtējot ģimenes
materiālo stāvokli par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā
bērna vecākiem, ja viena no bērna
vecākiem un bērna dzīvesvieta deklarēta Ciblas novadā
13. Pabalstu piešķir personai uz
iesnieguma pamata.
14.Pabalstu ir tiesības pieprasīt
sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
VI. Jubilejas pabalsts
15. Pabalsts 25.00 EUR tiek piešķirts dāvanas iegādei Ciblas novada
pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu vecumu,
apsveikšanai jubilejā, sastādot sarak-

4. lappuse

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2015.gada 28.decembra sēdes lēmumu nr.15
(prot. Nr.15, 4.§.) un precizējumiem,
kas veikti ar 27.01.2016. sēdes lēmumu nr.1

stu pēc pašvaldības iedzīvotāju reģistra.
16. Jubilejas pabalstu 150,00 EUR
apmērā piešķir Ciblas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.
VII. Brīvpusdienas
17. Brīvpusdienas tiek piešķirtas
visiem vispārizglītojošo skolu 5. 12. klašu bērniem un pirmskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri
mācās Ciblas novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
18. Brīvpusdienu piešķirtie līdzekļi
tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētajā skolā, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju rēķinu un skolēnu sarakstu.
VIII. Pabalsts personām,
kurām nepieciešamas
hemodialīzes procedūras
19. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā.
20. Pabalstu piešķir personai uz
iesnieguma un Latvijas nieru slimnieku asociācijas izsniegtas izziņas
pamata.
IX. Pabalsts Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībniekiem
21. Pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 30,00 EUR
apmērā piešķir vienu reizi gadā –
Ziemassvētkos.
22. Persona piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībnieka statusu.
X. Pabalsts Afganistānas kara
dalībniekiem
23. Pabalstu Afganistānas kara
dalībniekiem 20,00 EUR apmērā
piešķir vienu reizi gadā - Ziemassvētkos.
24. Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina Afganistānas kara dalībnieka statusu.
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XI. Pabalsts malkas iegādei
25. Pabalstu malkas iegādei piešķir vienu reizi gadā:
25.1.vientuļajiem pensionāriem –
80.00 EUR apmērā;
25.2.personām ar I grupas invaliditāti - 80.00 EUR apmērā;
25.3. politiski represētām personām – 80.00 EUR apmērā;
25.4. Otrā pasaules kara veterāniem - 80.00 EUR apmērā;
25.5. personām ar II grupas invaliditāti - 40.00 EUR apmērā;
25.6. ģimenei ar bērnu ar invaliditāti - 80.00 EUR apmērā
26.Pabalstu piešķir uz personas
iesnieguma un atbilstoša statusa apliecinājuma pamata.
XII. Veselības aprūpes pabalsts
27.Veselības aprūpes pabalstu
stacionārās ārstēšanas izdevumu,
operāciju, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai,
transporta pakalpojumu apmaksai
braukšanai uz reģionālajām slimnīcām piešķir līdz 100.00 EUR apmērā personai:
27.1. astmas slimniekam,
27.2.onkoloģijas slimniekam,
27.3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam
28. Pabalstu piešķir uz personas
iesnieguma pamata, uzrādot maksājuma dokumentus, pa-kalpojuma
nepieciešamību apliecinošus dokumentus, pakalpojuma saņemšanas
apliecinājumu, ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļetes, degvielas čekus
XIII. Ziemassvētku
dāvanu pabalsts
29. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas)
iegādei Ciblas novadā:
29.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
29.2.vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 9.klasei;
29.3.vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;
29.4. personām ar I grupas invaliditāti.
30. Ziemassvētku dāvanu pabalsta
lielumu nosaka katrā konkrētajā ga-

dā sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja, ņemot
vērā pastāvošās cenas.
XIV. Vienreizējs pabalsts
aizbildnim
31. Pabalsts aizbildnim, kuru par
aizbildni ir iecēlusi Ciblas novada
bāriņtiesa, tiek piešķirts 50.00 EUR
apmērā kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu,.
32. Pabalstu piešķir uz personas
iesnieguma pamata un Ciblas novada
bāriņtiesas lēmuma noraksta vai apliecinātas kopijas pamata.
XV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
33. Sociālais dienests pēc personas
iesnieguma un pabalsta saņemšanai
nepieciešamo dokumentu izvērtēšanas, lemj par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu personai un sagatavo
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu.
34. Konstatējot faktu, ka ģimene
(persona) sniedz nepatiesas ziņas,
sociālais dienests var atteikt sniegt
materiālo palīdzību.
35. Pēc sociālā dienesta lēmuma
pieņemšanas, datu apkopošanu veic
sociālais darbinieks, pēc tam tos nododot Ciblas novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļai
izmaksām un pārskaitījumiem.
XVI. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
36. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ciblas novada
domē.
37. Ciblas novada domes pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XVII. Noslēguma jautājumi
38. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas
novada ziņas’’, kā arī interneta mājas
lapā www.ciblasnovads.lv, un tie
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
39.Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ciblas novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”.
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5. lappuse

Saistošo noteikumu Nr.14
’’Par pašvaldības pabalstiem
Ciblas novadā’’ projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai
grozītu Ciblas novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju
kategorijām, lai ap-mierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību
savas situācijas uzlabošanā.Saskaņā ar
Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi" 140.punktu
sagatavojams jaunu noteikumu projekts,
ja grozījumu apjoms pārsniedz pusi no
spēkā esošo noteikumu normu apjoma
Ciblas novada domei lietderīgāk ir izdot
jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts.
Šie saistošie noteikumi paredz Ciblas
novada pašvaldības pabalstu veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību ģimenēm (personām),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kārtību, kā ģimene (persona) iegūst
tiesības saņemt pabalstus, kā arī lēmumu
par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību, kā arī saistošie
noteikumi paredz jaunus pabalstu
veidus.
3.Saistošo noteikumu projekta

iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu.
Plānotās izmaiņas pašvaldības domes
budžetu būtiski neietekmē.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi, nav nepieciešamība veidot
jaunas darba vietas.

4.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām.

Jaunas institūcijas netiks radītas un
esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas mājaslapā internetā,
Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’
Ciblas novada domes priekšsēdē- 6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
tājs Juris Dombrovskis
Konsultācijas nav notikušas.
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Apmēram trešdaļa NĪN maksāšanas
paziņojumu izsūtīt elektroniski
Jau ir sagatavoti un izsūtīt apmēram 90% no Ciblas
novada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumiem.
Ciblas novada pašvaldībā ir pāri par 3300 zemes vienību,
kurām tiek rēķināts nodoklis. Apmēram 30% no visiem NĪN
maksāšanas paziņojumiem tiek izsūtīti elektroniski, vislielākais skaitlis ir Blontu un Līdumnieku pag., kur elektroniski šo
dokumentu saņem vairāk kā 33 % zemes īpašnieku, vismazākais – tikai 20 % – Zvirgzdenes pagastā.
NĪN maksāšanas paziņojumam lielākoties ir informatīvs
raksturs, jo ikviens savus nodokļus var apskatīt izmantojot
www.latvija.lv pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksa tiešsaistē”, kur var redzēt nodokli un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku savās internetbankās. Bez tam ikviens var noskaidrot nodokļa apmēru pie kasiera novada pagastu pārvaldēs un Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.
Maksājot nodokli caur internetbanku, vienmēr norādiet
zemes īpašuma vai zemes/ēkas konta numuru vai īpašnieku. It īpaši svarīgi tas ir, ja maksājat kāda cita īpašnieka vietā. Šie dati jānorāda, lai samaksāto naudu varētu iereģistrēt
pareizā konta apmaksai.
Šogad tiem, kas zemi nomā no pašvaldības, būs divi rēķini: viens par Nekustamā īpašuma nodokli, otrs – par zemes
nomas maksu. Tas tāpēc, ka no šī gada Ciblas novada pašvaldība sāk izmantot ZZDats pakalpojumu NOMA.
Diemžēl daudziem zemes īpašniekiem un nomniekiem ir
nodokļa parādi un nomas maksas parādi. Pašvaldība aicina
laicīgi maksāt rēķinus!
***
Ja konstatējat kādas neatbilstības savos rēķinos vai rodas jautājumi, droši jautājiet saviem pagastu pārvalžu
kasieriem, kas risinās problēmas uz vietas vai sazināsies
ar kolēģiem. Bez tam visus jautājumus par NĪN un nomas
maksājumiem var uzdot domes Attīstības nodaļas vadītājai Mārītei ROMANOVSKAI (tālr. 26869560).

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 16.00.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai — www.latvija.lv/
pakalpojumucentri.
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SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” sadarbībā ar Viļānu novada
pašvaldību aicina piedalīties
AUSTRUMLATVIJAS REĢIONA
GRAUDU UN RAPŠU
AUDZĒTĀJU KONFERENCĒ

š.g. 4. martā plkst. 10.30
Viļānu novada kultūras namā.
Konferences laikā — jaunākā informācija par graudaugu šķirnēm, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļiem, tehniku un izmēģinājumu rezultātiem.

Mācību priekšmetu olimpiādēs labi
startē mūsu novada skolu audzēkņi
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni
arī šajā mācību gadā piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs. Vietējā līmenī tās notiek, apvienojoties Ciblas,
Kārsavas, Ludzas un Zilupes
novadu izglītības iestādēm.
19. janvārī notika mājturības un tehnoloģiju (tekstila tehnoloģijas) olimpiāde
8.-9. klasēm, tajā piedalījās 3
meitenes no mūsu novada
skolām, labākie rezultāti: 2.
vieta – Kristiāna DAUKSTE
no Pušmucovas psk. (ped.
Aija Jonikāne), 3. v. – Viktorija LEŠČINSKA no Ciblas
vsk. (ped. Daina Purina). Šajā
mācību priekšmetā olimpiāde
notika arī 5.-7. klasēm, tajā
piedalījās 8 mūsu skolu meitenes, godalgotas vietas ieguva 4 Ciblas vsk. audzēknes:
1.v. – Laima ŽUBULE, 2. V.
– Elīza Paula IVANOVA un
Izabella STELIKOVA, 3.v. –
Amanta TUTINA. Pedagoģe
D. Purina.
26. janvārī Rēzeknē notika Latgales novada atklātā
latviešu valodas un literatūras 5. - 6. klasei olimpiāde,
kurā piedalījās 3 mūsu novada skolu 5. kl. un 5 skolu 6.
kl. audzēkņi. Labi veicās ciblānietēm: Dženetai GUCĀNEI (5. kl.) – 2.vieta, Sandai
AUGUSTOVAI (5. kl.) –
Atzinība. Pedagoģe – Ināra
Kuzņecova.

27. janvārī filozofijas
olimpiādē piedalījās 4 Ciblas
vsk. 12. kl. audzēkņi (ped.
Malvīne Loce). Rezultāti:
1.v. – Līga ŠMATE, 2.v. –
Aleksandra SEIMUŠKINA,
3.v. – Mārtiņš PAVLOVS,
Atzinība – Agita STOLERE.
28. janvārī – fizikas olimpiāde 9. – 12. kl., kurā piedalījās 5 Ciblas vsk. audzēkņi.
Labākie rezultāti: 2.v. – Linards SADOVSKIS (9. kl.),
Atzinība – Lauris VONOGS
(11. kl.). Pedagoģe Dace Ruško.
29. janvārī krievu valodas
olimpiādē piedalījās Ciblas
vsk. 12. kl. audzēknis Mārtiņš
PAVLOVS – Atzinība. Pedagoģe Alla Kalvīte.
1. februārī notika Latviešu valodas un literatūras
8. - 9. kl. olimpiāde, kurā
piedalījās 2 Pušmucovas psk.
audzēknes (ped. Aija Katkeviča): Kristiāna DAUKSTE
(8. kl.) – 3. vieta, kā arī 2
Ciblas vsk. 9. kl. audzēkņi
(ped. I. Kuzņecova): Daiga
ABRAMĀNE – 1.v., Linards
SADOVSKIS – 2.vieta.
2. februārī notika mūzikas olimpiāde 5. - 12. kl.,
tajā sekmīgi piedalījās Pušmucovas psk. 7. kl. audzēkne
Iluta JAKOVĻEVA — iegūta
2.vieta. Pedagoģe Ināra Dovgiallo.
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Ierobežota smagsvara satiksme
uz pašvaldības ceļiem
No šī gada 10. februāra pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot
ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 5 t”, uz šādiem
Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:
Blontu pagastā: Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici;
Dubrovka – Perevozki;
Ciblas pagastā: Zeltiņi – Kondrati; Bērze iela Ciblas ciemā; Kondrati – Voloji – Ozupiene; Zeltiņi – Balalaiki;
Līdumnieku pagastā: Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki;
Pušmucovas pagastā: Pušmucova – Zujeva; Pušmucova –
Vornaiši – Šmati;
Zvirgzdenes pagastā: Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki;
Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Ražanova;
Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova.
Ceļu saraksts var tikt precizēts.
Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK 15.12.1998. noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi
par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami
transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ņemot vērā esošos laika apstākļus, kā arī, lai novērstu autoceļu
bojājumus.
Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (jāvadās pēc gaisa temperatūras un reālā ceļa
stāvokļa).
Atgādinām, ka saskaņā ar likumdošanu:
- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties
operatīvajiem transportlīdzekļiem;
- nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā
pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas
(izņemot svaigpiena pārvadājumiem).
Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Ciblas novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65700844.

Izmaiņas ĀCM likvidēšanas kārtībā
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos
grozījumus noteikumos, kas
nosaka Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.
Jaunie nosacījumi paver
jaunas iespējas dzīvnieku un
no tiem iegūtu produktu pārvietošanā. Ieviestas šādas
atkāpes vecajā kārtībā:
1) atļauta cūku nosūtīšana
tūlītējai nokaušanai no III
riska zonas Latvijā uz II vai
III riska zonas kautuvi Lietuvā, Igaunijā vai Polijā;

2) atļauta cūku nosūtīšana
audzēšanas nolūkā no II un
III riska zonas novietnes Latvijā uz II vai III riska zonas
novietni Lietuvā, Igaunijā vai
Polijā;
3) atļauta cūku nosūtīšana
audzēšanas nolūkā no III
riska zonas novietnes Latvijā
uz II vai III riska zonas novietni Latvijā;
un divas citas atkāpes.
Tāpat, ierobežojumu periods ĀCM skartajās zonās tiks
pagarināts līdz 2019. gada
31. decembrim.

Nr.3 (90)

7. lappuse

Janvārī policisti apturējusi
vairākas nelikumīgas alkohola ražotnes
Š.g. janvārī policijas darbinieki, veicot darbu saistībā ar
nelikumīga alkohola apriti
gan uzsāktajos kriminālprocesos, gan administratīvā
kārtā, pārbaudot operatīvo
informāciju, noskaidroja vairākas iespējamās alkohola
ražošanas vietas Ludzas un
Kārsavas novadu teritorijās.
Sankcionētu kratīšanu un
apskates rezultātā, policisti
kopā izņēma 880 litrus nelikumīga alkohola (kandža,
brāga) un vairākas alkohola
ražošanas ierīces. Tiek pārbaudītas personas: 1953.gadā
dzimis vīrietis no Kārsavas
nov. Malnavas pagasta, 3
ludzānieši – 1948. un 1967.
gadā dzimuši vīrieši un 1959.
gadā dzimusi sieviete, kā arī
1973. gadā dzimis vīrietis no
Ludzas nov. Ņukšu pagasta.
Pagājušā gadā VP LRP
Ludzas iecirkņa darbinieki
aktīvi strādāja nelikumīgā
alkohola aprites jomā, veicot
speciālus pasākumus visā
iecirkņa apkalpojamā teritorijā, realizējot operatīvu informāciju, izmantojot iedzīvotā-

ju palīdzību
un atbalstu.
Kopā
izņemti 8013
litri alkoholisko dzērienu (2014.g. – 5822 l), kas ir
starp Latgales reģiona iecirkņiem visaugstākais rezultāts.
Policija izsāka pateicību
visiem iedzīvotājiem, kuri
nepaliek vienaldzīgi šīs problēmas risināšanā. Visa saņemtā informācija vienmēr
tiek reģistrēta un pēc tam
policijas darbinieki veic informācijas pārbaudi, kas varētu aizņemt dažas nedēļas.
Arī šogad cīņa ar nelikumīgā alkohola apriti ir viena no
policijas darba prioritātēm.
Atgādinām, ka visi iedzīvotāji, kuriem ir informācija
saistībā ar minēto, var zvanīt
Ludzas iecirkņa priekšniekam, tālr.: 65703801 vai Kriminālpolicijas nodaļas priekš
-niekam, tālr.: 65703803.
Iepriekš pateicamies par
atsaucību un palīdzību!

Policija atklāja Blontos izdarītu zādzību
2015. gada 28. oktobrī
Ciblas novadā Blontu pagastā c. Blonti no pašvaldības ēkas kabineta tika izdarīta somas zādzība. Noskaidrots, ka noziedznieki
uz notikuma vietu bija atbraukuši automašīnā BMW
pelēkā krāsā. Viens no garnadžiem iegāja pašvaldības
ēkā un, izliekoties par pasta
kurjeru, no neaizslēgta kabineta nozaga somu ar naudu un dokumentiem.
Izmeklēšanas rezultātā noskaidrots, ka noziedznieki
nav vietējie iedzīvotāji. Tāpēc tika pārbaudītas agrāk
sodītas personas, kuras bija
nonākušas policijas redzeslokā par līdzīgu zādzību izdarīšanu. Rezultātā tika noskaidrota viena no iespējamām ar
šo noziegumu saistītām per-

sonām. Izrādījās, ka tas ir
kāds 1976. gadā dzimis rīdzinieks, agrāk vairākkārt tiesāts
par analoģiskām zādzībām.
Š.g. 26. janvārī viņš tika aizturēts Rīgā. Tālākās izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka
minēto zādzību aizdomās
turētais izdarīja kopā ar savu
paziņu – kādu 1976. gadā
dzimušu vīrieti, kurš pašreiz
izcieš brīvības atņemšanas
sodu Lietuvā.
Tāpat noskaidrots, ka iepriekš minētās personas analoģisko zādzību tajā pašā
dienā bija izdarījušas Balvu
novadā.
Izmeklēšana turpinās.
Informāciju sagatavoja
Jeļena RUTKOVSKA,
VP LRP Ludzas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas
inspektore
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Pušmucovas Tautas namā sestdien, 13. februāri, plkst. 21.00 —
Valentīndienas disko balle (dj Ingars un Ivars).
Ieejas maksa: pārim — 2 eiro, vientuļniekiem — 1,50 eiro,
Pušmucovas TN pašdarbniekiem — bez maksas.

Sveču dienā Ciblā lējām sveces

Sveces lēja 10 pasākuma dalībnieces (fotogrāfijā tikai 7). Radošajā
darbnīcā, valdot priecīgam noskaņojumam, tapa īsti meistardarbi.
Februāri senie latvieši dēvēja par
Sveču mēnesi, bet 2.februāri - par
Sveču dienu, kurā viena no svarīgākajām tracīcijām ir bijusi sveču
liešana. Tāpēc, neļaujot senajām
seņču tradīcijām izzust, Ciblas Tautas nams un biedrība “Ciblas Dzirkstelīte” 1.februārī aicināja uz radošo
darbnīcu “Sveču liešana”.
Sākumā dalībnieki iepazinās ar
Sveču dienas tradīcijām, ticējumiem… un tad, kausējot parafīnu
un, izmantojot dažādu formu trauciņus un veidojot formas arī no kar-

tona, lēja sveces. Pēc sacie-tēšanas
tās tika atbrīvotas no formas un
atklājās skaistas un krāsainas sveces. Visiem bija prieks un gandarījums par paveikto darbu.
Sveču izgatavošana mājas apstākļos neprasa ne daudz laika, ne
daudz naudas. Ņemot talkā fantāziju, mājās iespējams radīt interesantas un oriģinālas sveces. Pamēģiniet arī jūs!
Ciblas TN direktore
Sandra BEĻAVSKA

8. lappuse

Ciblas novada sporta kompleksa
Felicianovā
NODARBĪBU SARAKSTS
PIRMDIENĀS:
16.30 – 18.30 – handbola pulciņš (I. Miklucāne);
OTRDIENĀS:
18.00 – 20.30 – futbols,
TREŠDIENĀS:
8.15 – 13.15 – Ciblas vsk. sporta stundas,
16.00 – 18.00 – handbola pulciņš (I.Miklucāne),
18.00 – 19.15 – „Ģimenes sporto” (uz sporta
nodarbībām aicinātas ģimenes ar bērniem);
CETURTDIENĀS:
14.00 – 16.00 – basketbola pulciņš (I.Stepanova)
PIEKTDIENĀS:
14.30 – 16.30 – basketbola pulciņš (I.Stepanova)
18.00 – 20.30 – volejbols;
SESTDIENĀS:
17.30 – 20.30 – futbols;
SVĒTDIENĀS:
13.30 – 15.30 – nūjošanas pulciņš.
TRENAŽIERU ZĀLE
individuālām nodarbībām
(bērniem – vecāku klātbūtnē)
PIEEJAMA:
Pirmdienās: 16.30 – 19.30;
Otrdienās: 18.00 – 20.30;
Trešdienās: 16.00 – 19.15;
Ceturtdienās: 18.30 – 19.30;
Piektdienās: 18.00 – 20.30;
Sestdienās: 17.30 – 20.30.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Šī gada janvārī Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā ir
reģistrēti 4 jaundzimušie:
Blontu pagastā – 3. janvārī Viktorija G., 7. janvārī Ieva L;
Pušmucovas pagastā – 12. janvārī Gabriels M.;
Ciblas pagastā – 14. janvārī Matvejs P..
Laulības nav reģistrētas.
Reģistrēts, ka janvārī miruši 5 novada iedzīvotāji:
10. janvārī – Regīna KRIVMANE (dz.24.05.35), Blontu pag.;
11. janvārī – Eleonora SENKĀNE (dz.02.10.24), Ciblas pag.;
15. janvārī – Anatolijs LUKAŠENOKS (dz. 09.07.51), Līdumnieku pag.;
26. janvārī – Anatolijs VASIĻJEVS (dz. 22.08.65), Blontu pag.;
29. janvārī – Biruta BIDZĀNE (dz.21.10.39), Ciblas pag..
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