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Cien.Ciblas novada
zemniek, uzņēmēj!
Priecāsimies redzēt Jūs
slēgtajā atpūtas vakarā

“Ciblas novada
Uzņēmējs 2015”
9. aprīlī plkst. 19.00
Blontu Tautas namā.
Labai omai – groziņš!
Galdiņu iespējams
rezervēt līdz 1. aprīlim,
zvanot
Janai Petrovai 28381416.

Glabāsim Lieldienu prieku arvien.
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Lai Lieldienās sūtītā Dieva svētība visu gadu dod prieku, spēku un
mīlestību, gan darbus darot, gan svētkus svinot!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Arvien vairāk iedzīvotāju izmanto
klientu apkalpošanas centra pakalpojumus
Šo informāciju sākam ar Blontu ciema
iedzīvotājas Irinas ANTONOVAS pateicību.
„Izsaku pateicību Ciblas novada vadībai
par to, ka Blontos ir izveidots Valsts un
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas
centrs. Ir brīnišķīgi, ka mums tagad nav
jābrauc uz Ludzu vai citu pilsētu, lai kārtotu dažādas darīšanas valsts iestādēs. Gada
sākumā man vajadzēja veikt izmaiņas savā
nodokļu grāmatiņā, svītrojot vienu apgādājamo. Bet es to nepratu izdarīt. Agrāk šī
grāmatiņa bija papīra formātā, visi to atdevām darba devējam. Tagad nodokļu grāmatiņu jāaizpilda elektroniski, internetā. Man
ļoti palīdzēja Blontu KAC darbiniece Inta
Timoškina. Viņa ātri un profesionāli atrisināja lietu, kas man būtu grūti kārtojama.
Pēc kāda laika manai meitai vajadzēja veikt
savas nodokļu grāmatiņas pārreģistrāciju
pie cita darba devēja. Un atkal vērsāmies
pie Intas, kura precīzi izskaidroja un parādīja, kā tas jādara. Jāteic, ka Klientu apkalpošanas centrā Blontos strādā ārkārtīgi
patīkami un pretimnākoši darbinieki, ir
patīkami ienākt centrā. Paldies par profesionālu un apzinīgu darbu!”
Šī pateicība ir kā apliecinājums tam, ka

šāds klientu apkalpošanas centrs mūsu pašvaldībā ir nepieciešams. Ir paveicies nokomplektēt labu darbinieku komandu. Par
to liecina arī arvien pieaugošais KAC apmeklētāju skaits.
Centra vadītāja Inta Timoškina stāsta, ka
pēdējā mēneša laikā ļoti daudziem novada
iedzīvotājiem ir palīdzējuši reģistrēt e-pasta
adresi, kas nepieciešama dažādu elektronisku pakalpojumu saņemšanai. Šiem KAC
klientiem mājās nav datora un interneta
pieslēguma, nav arī datorprasmju. Bet nepieciešamība saziņai ar valsts iestādēm
lietot internetu arvien pieaug. Šopavasar
īpaši aktuāls ir jautājums par sazināšanos ar
Lauku atbalsta dienestu, jo LAD pāriet uz
pieteikumu pieņemšanu no lauksaimniekiem tikai elektroniski. Aprīlī sāksies pieteikumu pieņemšana platību maksājumiem,
līdz tam daudziem jāpacenšas noslēgt līgumus par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu. Šādu palīdzību pagastu pārvaldēs sniedz Ciblas novada lauksaimniecības konsultanti Marina Barkāne
un Agris Trukšāns, kā arī Blontu KAC darbinieces Inta TIMOŠKINA, Aina BORISOVSKA un Inese ZVARIČA.
(Turpinājum 2.lappusē).
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Tiek izsūtīti pašvaldības zemes nomas rēķini
Gada sākumā visiem zemju īpašniekiem un arī pašvaldības zemes nomniekiem no pašvaldības izsūtīts paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).
Šomēnes personas, kam noslēgts
līgums par pašvaldības zemes nomu,
sāk saņemt rēķinus par nomu.
No šī gada uzlabota pašvaldības zemes
nomas programma, un iedzīvotāji, kas
nomā zemi no pašvaldības, saņems divus rēķinus: vienu – par NĪN, otru – par
nomas maksu.
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska atgādina, ka ir iespēja paziņojumus par NĪN un arī rēķinus par zemes
nomu no pašvaldības saņemt elektroniski. Viņa ir pārliecināta, ka elektronisko
sūtījumu skaits būtu vēl jāpalielina. Tas
ir izdevīgāk abām pusēm – pašvaldībai,
jo prasa mazāk laika, papīra, izdevumu
par aploksnēm un markām; NĪN maksā-

tājiem un nomniekiem būtu ērtāk saņemt
paziņojumu elektroniski, jo paziņojums
nonāk e-pastā ātri – tiklīdz ir veikts nodokļa aprēķins, un nepazūd pa ceļam.
***
Pēc paziņojumu par NĪN saņemšanas
daļa iedzīvotāju nevarēja saprast, kāpēc
rēķinā fiksēti soda procenti, jo nodoklis
taču samaksāts. Ļoti svarīgi ir maksājumus veikt savlaicīgi. Nodokli par zemi
un mājokli aprēķina par gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos. Šogad noteikti šādi NĪN maksāšanas termiņi:
31. marts, 16. maijs, 15. augusts un
15. novembris. Maksājumu var veikt
gan pa daļām norādītajos termiņos, gan
arī avansa veidā, proti, – samaksājot
visu summu līdz 31. martam, pirmajam
maksājuma termiņam.
Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa
kavējumu tiek aprēķināta nokavēju-

Arvien vairāk iedzīvotāju izmanto
KAC pakalpojumus
(Sākums 1. lappusē)
Otra šī brīža aktualitāte – Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā. Deklarācijas var iesniegt, ja vēlas atgūt pārmaksāto Iedzīvotāju ienākumu nodokli (uzrādot dokumentus par medicīnas, izglītības u.c. pakalpojumiem). Deklarācijas obligāti līdz 1. jūnijam jāiesniedz
individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašniekiem, personām, kas izīrē savu īpašumu, guvušie ienākumus
ārzemēs u.c.. Šis deklarāciju iesniegšanas process notiek tikai
elektroniski (plaši par šīm deklarācijām rakstījām iepriekšējās
„Ciblas Novada Ziņās”).
17. martā no pl. 10.00 līdz 12.00 Blontos būs iespēja saņemt
VID darbinieku konsultāciju par deklarāciju aizpildīšanu. Šo
iespēju iesakām izmantot tiem iedzīvotājiem, kam radušie
kādi neatrisināti jautājumi, piemēram, nav skaidrības par pakalpojumu čeku atbilstību.
Ļoti labi noorientēties visā elektroniskajā saziņā ar VID
jums palīdzēs KAC speciālistes Blontos.
KAC Blontos darbojas kopš 2015. gada rudens. Pakāpeniski
pieaug tā klientu skaits. Viens no visvairāk pieprasītajiem
pakalpojumiem – iesniegumu par valsts pabalstiem
(dzimšanas, miršanas, ģimenes u.c.) nodošana Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Tāpat uz vietas ir iespējams nodot ziņas par darba nespēju valsts pabalsta saņemšanai. Vairs nav jābrauc uz Ludzu vai citu pilsētu, kur ir VSAA
nodaļa, lai noformētu minētos pabalstus.
Sakarā ar to, ka tagad algas nodokļu grāmatiņas ir tikai
elektroniskas, dati tām arī jānodod pa internetu. Tas ir aktuāli,
ja tiek mainīta darba vieta vai uzsākts darbs kādā iestādē, firmā. Šie dati jānodod, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Lai reģistrētos minētajā sistēmā EDS,
Ciblas novada iedzīvotāji tagad izmanto sava Klientu apkal-

2. lappuse

ma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto
dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta automātiski – to veic datorprogramma. Lai izvairītos no papildus summām,
nodoklis jāmaksā savlaicīgi. Ja tas ir
nomaksāts kaut kad decembrī par visu
gadu – tas jau ir stipri par vēlu, nokavējuma naudas rēķināšana sākusies jau ar
pirmo nokavēto maksāšanas termiņu (no
aprīļa).
***
Sakarā ar to, ka ne visi ir norēķinājušies ar pašvaldību, aicinām nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli un nomas
maksu par šo gadu. Un, ja kāds maksāšanas paziņojumu vai rēķinu par nomāto
zemi nav saņēmis vai to nozaudējis,
aicinām griezties pārvaldēs un domes
Attīstības nodaļā.
Elektroniski to iespējams izdarīt, rakstot uz e-pastiem:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai
marite.romanovska@inbox.lv.

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.

ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK
pošanas centra pakalpojumus.
Nākot uz KAC, līdzi jāpaņem:
* personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība, ko izdod PMLP);
* Lai veiktu darbības elektroniskajā vidē, nepieciešama arī
pieeja internetbankai – to nav iespējams noformēt pašvaldības
KAC, ir jādodas uz banku, kur ir atvērts konts
(internetbankas pakalpojuma reģistrēšana bankā parasti ir bez
maksas).;
* e-pasta adrese (to KAC palīdz izveidot).
Pirms došanās uz KAC vēlams sazināties ar centra darbiniekiem, lai vienotos par apmeklējuma laiku. Klientu ir arvien
vairāk, var nākties gaidīt rindā.
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Būvniecības funkcijas deleģētas Kārsavas būvvaldei
Lemj domes deputāti
24. februārī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti.
Darba kārtībā bija 13 jautājumi.
Patīkamākā ziņa Ciblas novada
iedzīvotājiem – nedaudz samazināts atkritumu apsaimniekošanas
tarifs.
Kā pirmais tika skatīts jautājums par
būvniecības funkciju deleģēšanu Kārsavas novada pašvaldības būvvaldei. Tika
nolemts lūgt Kārsavas novada domi pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar Ciblas novada pašvaldību
par būvniecības procesa funkciju deleģēšanu Kārsavas novada pašvaldības būvvaldei (turpmāk tekstā – Kārsavas būvvaldei). Kārsavas pašvaldības domes
sēdē nolemts slēgt minēto līgumu.
(Plašāka par to informējām iepriekšējā
“Ciblas Novada Ziņas” izdevumā)

Grozījumi
saistošajos noteikumos
Deputāti lēma par grozījumu veikšanu
divos pašvaldības Saistošajos noteikumos – par sociālās palīdzības pabalstiem
un Ciblas novada pašvaldības nolikumā.
Dokumenti ir nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Aptuveni mēneša laikā saistošie noteikumi tiks izskatīti ministrijā un pēc saskaņošanas tie tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada Ziņas”, kā arī būs
pieejami novada un pagastu pašvaldību
ēkās.

Anulēta deklarētā dzīvesvieta
Domes sēdē tika nolemts, izpildot kāda
Felicianovas iedzīvotāja lūgumu, anulēt
citas personas A.M. deklarēto dzīvesvietu Felicianovas ciematā, pašvaldības
dzīvoklī, par ko vēl 2005. gada felicianovietis ir noslēdzis īres līgumu. A.M.
šajā dzīvoklī savulaik deklarējās, vienojoties par to ar likumīgo īrnieku. Īres
līgums ar pašvaldību netika noslēgts.
Pārbaudot PMLP Iedzīvotāju reģistra
ziņas, netika konstatēts, ka A.M ir ieguvis īpašuma lietošanas tiesībuas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska un līgumiska pamata, kas viņam
būtu tiesisks pamats apmesties uz dzīvi
noteiktā īpašumā. Dome, konstatējusi,

ka A.M. nav tiesiska pamata dzīvot dek- mu apsaimniekošanas tarifs Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un
larētajā dzīvesvietā, nolēma to anulēt.
Viļānu novados ir EUR 10,84 par vienu
Zemes vienību atdalīšana,
m³ (bez PVN).
nomas līgumi
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
Izskatīts kādas privātpersonas iesnie- maksu veido (Atkritumu apsaimniekošagums par tai piederoša nekustamā īpašu- nas likuma 39. panta pirmās daļas 1.
ma (15,4 ha Pušmucovas pag.) sadalīša- punkts) maksa par atkritumu apsaimnienu un Zemes ierīcības projekta izstrādi, košanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts
kurā paredzēts sadalīt nekustamā īpašu- starp
pašvaldību
un
uzņēmumu
ma (NĪ) zemes vienību. Domes sēdē tika “ALAAS”, kā arī sabiedrisko pakalpojunolemts apstiprināt zemes ierīcības pro- mu regulēšanas komisijas apstiprinātais
jekta izstrādi, piešķirot atdalītajām ze- tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšames vienībām (2 ha un 4,2 ha) adresi un nu atkritumu poligonos un izgāztuvēs un
nosakot lietošanas mērķus, aprobežoju- dabas resursu nodoklis par atkritumu
mus un servitūtus.
apglabāšanu normatīvajos aktos noteikIzskatot privātpersonu un juridisko tajā apmērā. Minētā tarifa un nodokļa
personu iesniegumus, pieņemti lēmumi aprēķinam izmanto atkritumu apsaimpar zemes tiesību pārtraukšanu uz vairā- niekotāja mērījumu rezultātā noteikto
kām zemes vienībām: 2 ha, 2 ha. Tāpat koeficientu pārejai no svara uz tilpuma
nolemts pārreģistrēt pašvaldības zemes mērvienībām.
vienības (10 ha) nomas tiesības no vieGrozījumi Atkritumu apsaimniekošanas personas otrai.
nas likumā paredz, ka sadzīves atkrituNolemts piešķirt nomā pašvaldībai mu apsaimniekošanas maksas aprēķinam
piekritīgas zemes vienības daļu, kas no- pārejai no svara uz tilpuma mērvienībām
teiktas kā starpgabali: kādai privātperso- izmanto atkritumu apsaimniekotāja mēnai – 11 ha uz 10 gadiem; domes depu- rījumu rezultātā noteikto koeficientu.
tātam Aivaram Rikumam – 3,9 ha uz 10 Atkritumu
apsaimniekotājs
(SIA
gadiem.
“ALAAS”) veic regulārus atkritumu
Izskatīti divu privātpersonu iesniegumi blīvuma mērījumus, ko reizi gadā iear lūgumu par tiem piederošo zemes sniedz pašvaldībai. Pašvaldība reizi gadā
vienību (Zvirgzdenes pag.) atdalīšanu. pārskata atkritumu maksas apmēru saisNolemts atļaut atdalīt zemes vienības tībā ar atkritumu mērījumu rezultātā
9,2 ha un 6,9 ha platībā un tās apvienot noteikto tilpuma un svara attiecības kovienā zemes vienībā.
eficientu un nepieciešamības gadījumā
veic maksas apmēra maiņu. SIA
Zvejas tiesību noma
“ALAAS” aprēķinātais 2015. gada koDomes sēdē lemts arī par rūpnieciskās eficients ir 7,8 m³/t (2014. gadā – 7,6
zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai m³/t). Ņemot vērā koeficienta izmaiņas,
Lielajā Ludzas ezerā (21 pers., pa 1 mur- ir nosakāmas sadzīves atkritumu maksas
dam), par zvejas tiesību nomu un zivju veidojošās sastāvdaļas: tarifs par sadzītīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai (5 ves atkritumu apglabāšanu atkritumu
pers., pa 1 murdam) un komerczvejai poligonos un izgāztuvēs – 2,36 EUR/m³;
Zvirgzdenes ezerā (1 individuālam ko- dabas resursa nodoklis par atkritumu
mersantam līdz 31.12.018, iedalot nomā apglabāšanu – 1,54 EUR/m³. Veicot
2016. g. 100 m no kopējā Zvirgzdenes sadzīves atkritumu proporciju m³/t aprēezera zivju tīklu limita).
ķinus par 2015. gadu, tarifa samazinājums 2016. gadā sastāda EUR 0,11 par
Samazināts atkritumu
m³ (bez PVN).
apsaimniekošanas tarifs
Šī gada 22. februāra SIA “ALAAS”
Domes sēdē lemts par sadzīves atkritudalībnieku
sapulcē izskatīts un pieņemts
mu apsaimniekošanas tarifu. Pieņemts
lēmums
veikt
izmaiņas pašvaldību aplēmums noteikt kopējo maksu par sadzīstiprinātā
sadzīves
atkritumu apsaimnieves atkritumu apsaimniekošanu EUR
košanas
maksā,
nosakot
vienotu sadzī10,73 par vienu m³ bez PVN Ciblas noves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksu
vada administratīvajā teritorijā no
Rēzeknes
pilsētas,
Rēzeknes,
Ciblas,
01.03.2016. tas ir par 0,11 eiro mazāk kā
Kārsavas un Viļānu novados - EUR
iepriekš.
No 2014. gada 1. janvāra pašvaldību 10,73 par vienu m³ (bez PVN) no 2016.
apstiprinātais vienotais sadzīves atkritu- gada 1. marta.
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VID konsultēs par
Gada ienākumu deklarāciju
17. martā VID Nodokļu pārvaldes Ludzas KAC darbinieks
Ciblas novada pašvaldības telpās
no plkst.10:00 līdz plkst.12.00
palīdzēs elektroniski iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju
nodokļu maksātājiem.
Dokumenti papīra formātā netiks
pieņemti!
Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai PMLP izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte
vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).
Ciblas novada iedzīvotāji
konsultācijas par līgumu slēgšanu ar
Lauku atbalsta dienestu
par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) jautājumiem var saņemt,
tiekoties pagastos ar novada
lauksaimniecības konsultantiem
Marinu BARKĀNI un
Agri TRUKŠĀNU.
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.
Līdumniekos — katra mēneša otrajā
piektdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00 .
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.
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LAD speciālistu konsultācijas pagastos
Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šī gada 11. aprīļa līdz 23. maijam.
Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta
dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD
ALRLP), rīko izbraukumus uz Ciblas novada pagastiem.
LAD speciālisti klātienē sniegs konsultācijas un palīdzēs klientiem
aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Plānotais konsultāciju sākums – plkst. 9.00.
BLONTI – 2. maijs
CIBLA – 25. aprīlis un 12. maijs
LĪDUMNIEKI – 16. maijs
PUŠMUCOVA – 26. aprīlis
ZVIRGZDENE – 18. aprīlis
Informācija par konsultācijām citos Latgales novados publicēta

http://www.lad.gov.lv/files/austrumlatgales_rlp_kons.pdf

Līdz 1. aprīlim jāveic lauku bloku un ainavu elementu precizēšana
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu
elementu precizēšanas pieprasījumus
2016. gada Platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja
LAD lauku bloku kartē zemei, kuru
lauksaimnieks apstrādā:
* nav uzrādīts lauku bloks;
* situācija LAD lauku bloku kartē un
dabā atšķiras, piem., ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi, sakopta platība;
* ja apsaimniekotā platība šobrīd ir
labā l/s un vides stāvoklī, bet tā līdz šim
nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ainavu elementi ir viens no veidiem,
kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpil-

di. Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums
jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un
koku, krūmu grupām:
* nav norādīts dabā esošs ainavu elements;
* ir norādīts neatbilstoša lieluma vai
izvietojuma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu
slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo
LAD lauku bloku karšu slāni ir iespējams iepazīties – http://karte.lad.gov.lv/

Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu

Pasākumā “Agrovide un klimats” sākta
jauna aktivitāte “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”.
Valdība apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu 2014.–2020. gada
plānošanas periodā.
Grozījumi papildina noteikumus ar
jaunu apakšnodaļu, kas nosaka jaunā
atbalsta veida piešķiršanas nosacījumu
un saistības. Aktivitātes atbalsttiesīgā
platība ir lauksaimniecības zeme, kurā
Mūsu novada konsultanti sniedz pa- audzē tīrsējā facēliju, griķus, sinepes,
domus arī par citiem jautājumiem, kas citus kultivētus nektāraugus, garšaugus
skar lauksaimniecisko ražošanu un un kultivētus ārstniecības augus, kā arī
lauksaimniecībā izmantojamo zemju tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš,
ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš,
apsaimniekošanu.
sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš,
vai savstarpējā maisījumā garšaugus un

kultivētus ārstniecības augus vai citus
kultivētus nektāraugus, vai arī pasējā
tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai
griķiem. Atbalstu var saņemt, ja pretendents ir lauksaimnieks, kurš uzņemas 5
gadu ilgtermiņa saistības, uzsākot audzēt
minētos kultūraugus, kā arī nodrošina
vismaz 1 bišu saimi uz 0,5 ha uz katra
atbalsttiesīgā lauka tā ziedēšanas fāzē.
Atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesīgās
platības ha — 89 eiro.
2016. gadā atbalsta pretendents var
uzņemties jaunas daudzgadu saistības,
kā arī paplašināt vai pagarināt esošās
daudzgadu
saistības
pasākumos
“Agrovide un klimats", un “Bioloģiskā
lauksaimniecība”.
Noteikumos veikti arī vairāki tehniska
rakstura precizējumi.
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Valsts sedz daļu izdevumu par atskurbināšanas pakalpojumiem
Valdība 1. martā ir atbalstījusi Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto
priekšlikumu par faktisko
izdevumu – 195 504 eiro
pārskaitīšanai 18 pašvaldībām, lai segtu faktiskos
izdevumus, kas pašvaldībām
radušies 2015. gadā, sniedzot
atskurbināšanas
pakalpojumus diennakts režīmā personām,
kuras
alkohola
reibumā atrodas bezpalīdzības
stāvoklī, līdz 15 eiro apmērā
par katru atskurbšanas telpā
ievietoto personu, tajā skaitā
Ludzas novada pašvaldības
domei – 5 565 eiro.
Izdevumi pašvaldībām tiks
segti no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
Atskurbšanas pakalpojumi
Ludzā tiek piedāvāti kopš
2015. gada marta. Pamatā
atskurbtuvē
2015.
gadā
nonāca bijušā Ludzas rajona
iedzīvotāji: 196 – no Ludzas,
69 – no Ciblas, 55 – no
Kārsavas, 21 – no Zilupes
novada, bet arī 22 no citām
pašvaldībām un 8 bez noteiktas dzīvesvietas.

Vēstule no Ludzas domes ar
lūgumu
segt
daļu
no
izdevumiem VARAM tika
iesniegta par visiem 371
atskurbtuves klientiem. Atlīdzību
atbilstoši
apmaksātajam
pakalpojumu
daudzumam saņems visas
četras pašvaldības: Ciblas
novads – 1035 eiro, Kārsavas
nov. – 825, Zilupes nov. –
315 eiro, Ludzas – 3390 eiro.
Norēķinu
kārtība
par
atskurbtuves pakalpojumiem
ir šāda: pašvaldībām no
atskurbtuves tiek piestādīts
rēķins par atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu to teritorijā
deklarētiem
iedzīvotājiem, viņiem ir pašiem
jāsamaksā
par
savu
atskurbināšanu.
Domes
atskurbtuves rēķinā norādīto
summu samaksā un tad cenšas
piedzīt no atskurbtuves klientiem. Tas izdodas reti, jo parasti atskurbtuvēs nonāk
trūcīgas personas bez ienākumiem. Tā Ludzas novada
dome
par
2015.
gadu
atskurbtuvei samaksājusi pāri
6,7 tūkstošiem eiro, bet no
atskurbtuves klientiem iekasējusi tikai 1804 eiro, Ci-

blas novada dome samaksājusi
gandrīz
2,5
tūkstošus eiro, bet no
atskurbtuves klientiem iekasējusi vien 171,32 eiro.
Ludzas novada pašvaldības
2016. gada budžetā ieplānoti
26 176 eiro atskurbšanas pakalpojumu apmaksai, tajā
skaitā
no
pārējām
pašvaldībām (Cibla, Kārsava,
Zilupe) savstarpējo norēķinu
veidā varētu ienākt nepilni 10
tūkstoši eiro. Ciblas novada
pašvaldības budžetā ieplānoti
4779 eiro šim mērķim. Tāpat
aprēķināts, ka par vienas personas atskurbināšanu šogad
būs jāmaksā 52,50 eiro (ar
PVN).
Tuvākajā laikā tiksies visu
četru
pašvaldību,
Valsts
policijas LRP Ludzas iecirkņa, kā arī Sarkanā Krusta
pārstāvji, lai izvērtētu sniegto
atskurbināšanas pakalpojumu
lietderību,
izmaksas,
lai
pārrunātu iespējas uzlabot
sadarbību u.tml.. Skaidrs, ka
izmaksas ir lielas un iespējas
atgūt naudu par sniegto pakalpojumu no atskurbtuves
klietniem — ļoti niecīgas.

5. lappuse

Tiesa un
zemesgrāmata
No š.g. 1. februāra Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā ir 2 tiesas un zemesgrāmatu nodaļas: Daugavpils
tiesa un Daugavpils tiesas
zemesgrāmatu nodaļa, kā arī
Rēzeknes tiesa un Rēzeknes
tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
Dokumentu iesniegšana
un izsniegšana tiek nodrošināta līdzšinējo tiesu un
zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās, t.sk.: Rēzeknes tiesa ir pieejama līdzšinējās Ludzas rajona tiesas
telpās, kur kompetents darbinieks nodrošina arī Ludzā
zemesgrāmatu nodaļā iesniedzamo dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu.
Dokumentus ir iespējams
iesniegt jebkurā no tiesas vai
zemesgrāmatas nodaļas atrašanās vietām pēc personas
izvēles. Piemēram, lai nostiprinātu īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu, kas
atrodas Ludzā, nostiprinājumu lūgumu var iesniegt līdzšinējās Ludzas rajona tiesas
telpās vai zemesgrāmatu
nodaļas darbības vietā Balvos vai Rēzeknē.

Bezdarbniekiem ar atkarībām NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties
Bezdarbniekiem,
kuriem
atrast
pastāvīgu
darbu
traucē
atkarības problēmas,
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju
ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu
atkarības.
Šogad bezdarbnieku ārstēšana no atkarībām notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” ietvaros.
Pieteikties ārstēšanai var
bezdarbnieki, kuri ir saņēmuši
narkologa atzinumu par alkohola, narkotiku vai psihotropo

vielu atkarību un vismaz trīs
mēnešus ir reģistrēti NVA kā
bezdarbnieki vai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas
vismaz sešus mēnešus nav
strādājuši. Ārstēšana ilgst 28
dienas, un bezdarbnieki tajā
iesaistās brīvprātīgi.
Atbalsta pasākumu īsteno
ārstniecības iestādes SIA
„Akrona 12” Rīgā un VSIA
“Slimnīca „Ģintermuiža” Jelgavā, kas nodrošina bezdarbniekiem atkarības slimību
ārstēšanu saskaņā ar Minesotas 12 soļu programmu. Tās
galvenais uzdevums - uzlabot
cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast: lai pārvarētu atkarības radītās sekas,
vispirms jāmainās pašam.
Pasākuma dalībniekiem NVA

apmaksā pacientu iemaksu
7.11 eiro apmērā par vienu
ārstēšanās dienu (izņemot tos,
kuri ir atbrīvoti no pacientu
iemaksas). Saņemot ārstniecības pakalpojumus dienas stacionārā, bezdarbniekiem tiek
finansēti arī izmitināšanas un
ēdināšanas izdevumi 13.37
eiro apmērā par vienu ārstēšanās dienu atbilstoši faktiskajam dienu skaitam.
NVA plāno sniegt atbalstu
230 bezdarbniekiem, kuriem
alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība traucē
atrast darbu.

Kā pieteikties dalībai?
1. Jādodas uz savu NVA
filiāli un jāpaziņo par vēlmi
piedalīties pasākumā.
2. Jāizvēlas ārstniecības
iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
4. Noteiktajā dienā jāierodas
izvēlētajā ārstniecības iestādē,
līdzi ņemot pasi, narkologa
atzinumu, individuālo darba
meklēšanas plānu un izziņu
par trūcīgās personas statusu
(ja tāda ir).
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6. lappuse

Kristus augšāmcelšanās
SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

Sēru vēsts
Eduards Luckāns
(21.06.1939.- 29.02.2016.)
Agrā 29. februāra rītā mūžībā aizgāja ilggadējais Pušmucovas pagasta
padomes priekšsēdētājs (1994 2009) un Ciblas novada izpilddirektors (2009 - 2013) Eduards Luckāns.
Eduards Luckāns dzimis 1939.
gadā Pušmucovas pagasta Sļapnu
sādžā. 1953. gadā viņš pabeidz vietējo skolu un iestājas Ludzas Lauksaimniecības tehnikumā, kur apgūst
grāmatveža profesiju. 1959. gadā Eduards Luckāns absolvē Rīgas
speciālo vidējo juridisko skolu, bet 1965. gadā iegūst jurista diplomu Maskavas Augstākajā milicijas akadēmijā.
No 1957. līdz 1967. gadam Eduards Luckāns strādā iekšlietu
struktūrās vadošos amatos. Bet turpmākos 20 darba gadus (1967 1986) – dažādos Latvijas kolhozos un sovhozos, vadot iecirkņus,
darbnīcas u.c. struktūrvienības.
1986. gadā Eduards Luckāns uzsāka darbību vietējās pašvaldībās.
Ar dziļu sapratni un milzīgu atbildību kopš 1994. gada viņš organizēja un vadīja Pušmucovas pagasta padomes darbu. Tas bija izaicinājumu un pārbaudījumu pilns periods, kad pēc valstiskās neatkarības atgūšanas veidojās Latvijas Republika un uz jauna pamata – arī
demokrātiski vēlētas vietējās pašvaldības, kas ieguva arvien lielāku
spēku un varu.
Liels ir Eduarda Luckāna, kā Pušmucovas pagasta padomes vadītāja, ieguldījums Ciblas novada pašvaldības izveidē.
Zinošs, prasīgs, nosvērts … tāds Eduards Luckāns paliks kolēģu
atmiņā. Viņa cilvēcība, dzīvesgudrība, atsaucība un ieinteresētība
par visu notiekošo viesa cilvēkos uzticību un ļāva kopīgi pārspriest
arī personiskās problēmas. Laba humora izjūta un prasme pajokot
palīdzēja saliedēt kolektīvu. Eduarda Luckāna labie vārdi un uzmundrinājums bieži palīdzēja draugiem un darbabiedriem.
Lai miers viņa dvēselei Debesu valstībā! Izsakām dziļu līdzjūtību
E. Luckāna tuviniekiem un draugiem!
Ciblas novada pašvaldība

Eversmuižas draudzes baznīcā Ciblā:
Lielajā ceturtdienā, 24. martā – 18.00 Pēdējo
vakariņu sv. Mise;
Lielajā piektdienā, 25. martā – 17.00 Kristus
ciešanu dievkalpojums, krustaceļš;
Lielajā sestdienā, 26. martā – 16.00 vigilijas
dievkalpojums (kristības solījumu atjaunošana,
pilnas atlaidas, uguns, ūdens un ēdiena svētīšana);
Lieldienās, 27. martā – 9.00 Kristus augšāmcelšanās sv. Mise (procesija, ēdiena svētīšana);
Otrajās Lieldienās, 28. martā – 11.00.
Aizpūres draudzes baznīcā:
26. martā, sestdien, 12.00 – sv. Mise.
Pušmucovas draudzes baznīcā:
Lielajā ceturtdienā, 24. martā – 15.00 Pēdējo
vakariņu sv. Mise;
Lielajā piektdienā, 25. martā – 13.00 Kristus ciešanu dievkalpojums, krustaceļš;
Lielajā sestdienā, 26. martā – 19.00 vigilijas
dievkalpojums;
Lieldienās, 27. martā – 12.00 Kristus augšāmcelšanās sv.Mise.
Ludzas draudzes baznīcā:
Lielajā ceturtdienā, 24. martā – 18.00 Pēdējo
vakariņu sv. Mise;
Lielajā piektdienā, 25. martā – 15.00 Kristus
ciešanu dievkalp.;
Lielajā sestdienā, 26. martā – 19.00 vigilijas
dievkalpojums;
Lieldienās, 27. martā – 9.00 Kristus augšāmcelšanās sv. Mise;
Otrajās Lieldienās, 28. martā – 10.00.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

19. martā — Zemes stunda

Š. g. februārī Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 miršanas gadījumi un 2 jaundzimušie. Laulības dzimtsarakstu nodaļā nav reģistrētas.
9. februārī Zvirgzdenes pagastā reģistrēts jaundzimušais, kam
dots vārds Edgars, 16. februārī Ciblas pagastā – Andrejs.

2016. gada 19. martā laikā no 20:30 līdz 21:30
ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība
ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu
stundu, lai parādītu savu apņemšanos
videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Februārī miruši trīs Ciblas pagasta iedzīvotāji:
16. februārī – Nikolajs IVANOVS, dz.1945.g.27.februārī,
18. februārī – Ludmila IVANOVA, dz. 1946.g.16.septembrī,
18. februārī – Roberts RIVČS, dz. 1955.g.29.septembrī;
divi Līdumnieku pagasta iedzīvotāji:
4.februāri – Jevgenijs VASIĻJEVS, dz.1944.g.8.janvārī;
11.februārī – Inese ČIŽIKA, dz. 1959.g. 6.aprīlī;
divi Pušmucovas pagasta iedzīvotāji:
2.februārī – Nikolajs RINDA, dz. 1940.g.19.aprīlī,
29. februārī – Eduards LUCKĀNS, dz. 1939.g.21.jūnijā;
viena Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāja:
8. februārī – Broņislava SPRENGELE, dz. 1928.g.21.janvārī.

Piedalies!
• Lai arī kur Tu būtu 2016. gada 19. martā 20:30 uz
stundu izslēdz gaismu savā istabā, mājā, dzīvoklī.
• Uzņēmumi, iestādes, organizācijas un pašvaldības
aicinām izslēgt uz Zemes stundas laiku ēku fasāžu
dekoratīvo apgaismojumu (ielu apgaismojumu nebūtu
vēlams izslēgt drošības apsvērumu dēļ, bet pēc iespējām un vēlmes var samazināt) vai nozīmīgu objektu,
kas atrodas to teritorijā, (pieminekļu, ēku) dekoratīvo
apgaismojumu.

Aicina Pasaules dabas fonds
vww.zemesstunda.lv
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7. lappuse

Bērnu lasa un vērtē grāmatas

Skolēni turpina piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs,
kas tiek rīkotas apvienoti Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu izglītības iestādēm.
Ģeogrāfijas olimpiāde 9.—12. klasēm notika 24. februārī.
Tajā piedalījās pieci Ciblas vidusskolas audzēkņi, godalgotas
vietas ieguva četri: Renātes Mikaskinas audzēkņi no 12. klases Līga ŠMATE – 1. vieta, Mārtiņš PAVLOVS – 3. vieta;
Ineses Boļševicas audzēkņi Lauris VONOGS (11. kl.) un
Arvis ŠMATS (10. kl.) uzrādīja 3. vietai atbilstošu rezultātu.
Līga Šmate ir uzaicināta piedalīties valsts mēroga ģeogrāfijas olimpiādē Rīgā 14.—15. aprīlī. Vēlam veiksmi!

Ciblāniešiem — 20. vieta!
Kopš 2008. gada notiek Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) skolām rīkotie projekti: „Jauno satiksmes
dalībnieku forums” un konkurss „Gribu
būt mobils!” 2015. gadā konkursā piedalījās 233 izglītības
iestādes. Ciblas vidusskola izcīnīja 20. vietu konkursā
„Labākā CSDD satiksmes drošības skola”. CSDD izteica
lielu pateicību pedagogiem, kuri palīdzēja audzēkņiem piedalīties minētajos konkursos un mācēja ieinteresēt bērnus mācīties ceļu satiksmes drošības tēmas.
Ciblas vidusskolas skolotājas Renāte Mikaskina un Ināra
Kuzņecova ir aicinātas 15. martā piedalīties konkursa
„Labākā CSDD satiksmes drošības skola” svinīgajā pedagogu godināšanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, uz
kuru aicināti
20 skolu pārstāvji..
R.Mikaskinas
audzināmā
klase (attēlā ar
skolotāju) veiksmīgi piedalījās
abos konkursos, savukārt
latviešu valodas skolotāja
I. Kuzņecova
palīdzēja noformēt prezentāciju scenārija
izveidei.
Savukārt internetā turpinās
balsojums, kurā
var iegūt labu
balvu. CSDD satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem www.berniem.csdd.lv ikviens aicināts noskatīties visus
pusfināla materiālus par jaunumiem velo jomā. Līdz 1.aprīlim
iespējams balsot par sev tīkamāko jauno noteikumu skaidrojumu. Komanda, kura saņems visvairāk balsu, nopelnīs velosipēdistiem noderīgas balvas.
Ciblas komandas „AŠIE ROLTONI” prezentāciju iespējams noskatīties adresē:
www.berniem.csdd.lv/index.php/gbm-2016
Ciblas vidusskolu var atrast pie Preiļu reģiona.

24. februārī Ciblas bibliotēkā notika tradicionālais
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas noslēguma pasākums. 2015. gadā Bērnu
žūrijas grāmatas lasīja un
vērtēja 21 eksperts – 18
skolēni un 3 vecāku žūrijā.
Grāmatu lasīšana sākās
septembrī un turpinājās līdz
janvāra beigām, diemžēl ne
visiem pietika gribasspēka un
pacietības izlasīt 6 grāmatas.
Bērnu žūrijas noslēguma
pasākumā centāmies atcerēties izlasītās grāmatas, veicot
dažādus uzdevumus.
Katrs saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
sarūpētos atstarotājus ar uzrakstu „Lasi un kļūsti redzams!” un LNB pateicības.
No pašvaldības bērniem tika

sarūpētas dāvaniņas, kā arī
svētku kliņģeris ar limonādi
un konfektēm.
Paldies visiem dalībniekiem: Laumai Kuzņecovai,
Lanai Rivčai, Madarai Juškānei – 2. klase; Eināram Andžānam, Vanesai Beatrisei
Ļagušņikai, Aivim Savickim
– 3. klase; Antrai Toporkovai
– 4. klase; Sandai Augustovai, Osvaldam Savickim – 5.
klase; Elīzai Paulai Ivanovai,
Egitai Kozlovskai – 6. klase;
Jānim Kalvānam, Amandai
Plucei, Izabellai Stelikovai,
Laimai Žubulei – 7. klase;
Laurai Dalibai, Veronikai
Ļagušņikai, Viktorijai Leščinskai – 9. klase; Līgai Ļagušņikai, Zentai Bulei, Initai
Ļagušņikai – vecāku žūrija.

“Lielie lasīšanas svētki” Gaismas pilī
Sestdien, 5. martā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē notika programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2015″ noslēguma pasākums – “Lielie lasīšanas svētki.” Tajos
piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu, pārstāvot bibliotēkas un
skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada
populārāko grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus. 2015. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies
18 963 lasītāji no Latvijas un 40 latviešu diasporas centriem
pasaulē, rosinot lasītprieku 680 bibliotēkās un skolās.
Braucienu uz lasīšanas svētkiem Gaismas pilī, organizēja
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka. No Ciblas bibliotēkas
svētkos piedalījās Elīza Paula Ivanova un Egita Kozlovska.
Bērniem bija iespēja apmeklēt arī Latvijas Dabas muzeju.
Informē Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE
Blontu bibliotēkā — Ludzas mākslas skolas absolventes
Alises Bleives zīmējumu izstāde “Pasaule manām acīm”
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Sadalītas vietas turnīrā “Galda teniss 2016’’
26. februārī Felicianovas sporta kompleksā notika turnīrs galda tenisā,
kurā piedalījās 8
dalībnieki no Ciblas novada un tuvākajiem pagastiem:
Vadims Šendo,
Arvīds Čodars,
Ēriks Probuks,
Edijs Kušneris,
Andris Duncāns, Aivars Donskis, Kristaps Tereško un Egils Jegorovs. Turnīrā tika noskaidroti spēcīgākie bez vecuma grupu ierobežojuma. Spēles ritēja divās apakšgrupās.
Par uzvarētāju kļuva Arvīds Čodars ( Ludzas nov. Isnaudas pag.),
2. vietā atstājot Aivaru Donski no Ciblas novada Felicianovas, bet
3.vietā Ēriks Probuks no Mērdzenes pagasta.

26. martā, plkst.10.00,

8. lappuse

2016. g. 15. martā

LIELDIENU SARĪKOJUMI
27. martā, Lieldienu svētdienā:
* Blontu Tautas namā – koncerts plkst. 14.00;
* Cibla TN – svētku sarīkojums plkst. 15.00;
* Pušmucovas TN – etnogrāfiskā ansambļa
“OLŪTI” 35 gadu jubilejas svinības sāksies 19.00
ar koncertu, turpināsies ar balli (spēlēs VIA “Sala”
no Salnavas).
28. martā, Otrajās Lieldienās, pl. 14.00 visi
gaidīti Zvirgzdenes estrādē – būs šūpošanās u.c..

19. martā, pl. 19.00
Ciblas Tautas namā —
Salnavas amatierteātra izrāde

sporta kompleksā Felicianovā — Atklātais

turnīrs volejbolā "Lieldienas 2016".

“Dancis pret riņķi”.

„Dullajā desmitniekā” sacentās septiņas komandas
Nu jau trešo reizi Ciblas novada
jaunieši rīko pasākumu "Dullais desmitnieks".
Šogad konkursā piedalījās septiņas
komandas: jaunieši no Zilupes (1 komanda), Ludzas (3 kom.), Cirmas (1
kom.) un Ciblas (2 kom.). Cerējām, ka
no Ciblas novada būs vairāk jauniešu
komandu, nu bet … kā ir tā ir. Komandās bija 5 — 6 cilvēki.
Pasākuma uzdevumi bija identiskie
tiem, kas bija iepriekšējos gados (ar maziem labojumiem), jo ir diezgan grūti
izdomāt kaut ko dullāku.
Konkurss norisinājās četrās daļās.
Pirmajā daļā "Komandas sauklis"
katra komanda prezentēja sevi ar dziesmām, dejām, anekdotēm u.tml.. Otrajā
daļā “Loģika" komandai 15 minūšu
laikā bija jāatbild uz 20 āķīgiem jautājumiem. Trešajā daļā "Dullais 10" bija
jāizlozē 5 no 12 asprātīgiem uzdevumiem (tiem varēja sagatavoties pirms
sacensībām, mājās) un jāizpilda īsā laikā
— no 0,20 līdz 2 minūtēm. Konkurss
noslēdzās ar apbalvošanu.
Trīs labākās komandas saņēma oriģinālas medaļas un piemiņas plāksnes ar
“bonusu”. Cīņa par godalgotajām vietām

bija ļoti sīva: 1. vietu no 3. šķīra tikai
daži punkti. Rezultāts: 3.v. – Ludzas komanda "Zvēri L", 2. v. – "CSK" (Cirmas
sporta komanda), bet 1. vietu šogad izcīnīja Ciblas komanda "MK Makarova".
7. vieta šogad Zilupes komandai
"Varavīksne", 6. vietu izcīnīja "Ludzas
ērgļi", 5. vieta — "Istalsnas uzvarētāji",
4. vieta — "Čebureķi" no Ciblas.
Liels paldies pasākuma vadītājiem
Viktorijai Leščinskai un Daigai Abramā-

nei, kā arī liels paldies viņu palīgiem:
Linardam Sadovskim, Emīlijai Ivaņenko
un dīdžejam Žanim Tihovskim.
Starp sacensību posmiem bija arī tējas
pauze, kur visi mielojās ar sviestmaizēm
un tēju, par to liels paldies Svetlanai
Tihovskai. Paldies arī Ciblas TN vadītājai Sandrai Beļavskai un autobusa šoferītim Vladimiram Kuzņecovam.
Aldis TIHOVSKIS,
Ciblas novada jauniešu centra vadītājs
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