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“Ciblas novads
2016”
Tēmas:
* Ciblas novada
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Jānīt’s gāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Lai zied mana rudzu druva
Pelēkiem ziediņiem.

Lai saulaina
Līgo diena un
skaista Līgo nakts!

Priecīgu Jāņu dienu!
Ciblas novada pašvaldības vārdā —
Juris Dombrovskis, domes priekšsēdētājs

Blontu ciematā 22. jūnijā, plkst. 15.00 –
ielīgošana pie Domes nama kopā ar pašdarbniekiem.
Jāņu godināšana. Sieru vērtēšana. Alus baudīšana. Danči.

Ciblas Kapukalnā 23. jūnijā, pl. 22.00 –
Jāņuguns iedegšana kopā ar Līgām un Jāņiem.
Zaļumballe līdz rītam, spēlēs Valdis Naglis.
Līdumnieku estrādē, 21. jūnijā, plkst. 10.15
Ciblas folkloras kopa "Ilža" no pašas tālākās vietas austrumu pierobežā LR2 ēterā skandēs "Gadsimta garāko līgodziesmu".
Pasākuma gaitā dziedāsim, iesim rotaļās un piedalīsimies radošajā darbnīcā “Ziedu rota saulgriežos”, kurā veidosim Līgu un Jāņu
vainagus, rotas, pirtsslotiņas…

Pušmucovas Tautas namā 22. jūnijā, pl. 20.00 –
Rogovkas amatierteātris ar diviem viencēliena uzvedumiem:
Vija Tabūne „Ceļojums ar viļcīņi”,
Maruta Miščenko „Vysgordoikīs Jōņu sīrs”.
Dziesmas un rotaļas ar Pušmucovas etnogrāfisko ansambli „Olūti”
un bērnu folkloras kopu „Olūteņi”.
Zvirgzdenes pagastā 23. jūnijā:
no plkst.19.00 līdz 21.00 līgošana Lucmuižā, Liepu laukumā,
plkst. 21.00 iedegsim Jāņu lielo ugunskuru Zvirgzdenes estrādē.
Zaļumballi spēlēs Kaspars.
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2. lappuse

Sanāksmē Blontos iezīmēti starpvalstu kopprojektu virzieni
13. jūnijā Blontos notika Eiroreģiona „Pleskava. Livonija” biedru sapulce, kurā piedalījās 10 Latvijas pašvaldību pārstāvji. Sanāksmi vadīja
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.
Ziņojumu par vairākiem darba kārtības jautājumiem sniedza Eiroreģiona
Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris
Annuškāns.
Pēdējā sanāksme notika marta beigās
Alūksnē. Kopš tā laika Eiroreģiona pārstāvji ir tikušies dažos forumos, kuros
pārrunāti starpvalstu sadarbības projekti.
Būtiska nākotnei bija tikšanās aprīlī
Tartu, Igaunijā. Tajā piedalījās daudzi
Eiroreģiona „Pleskava. Livonija” dalībnieki no Latvijas, kā arī Igaunijas un
Krievijas. Svarīga šī tikšanās bija tālab,
ka sarunu gaitā izkristalizējās četras
idejas iespējamiem Krievijas – Latvijas
sadarbības projektiem.
Sanāksmes laikā Blontos pašvaldību
pārstāvji pārrunāja Tartu sanāksmes
rezultātus un pārrunāja perspektīvākos
KF – LR projektu virzienus un projektu
izstrādes veidu. Diskusijā nolemts, ka
varētu pūliņus koncentrēt trijos virzienos:
* projektos, kas veicinātu mājražošanu
un zaļo tirdziņu attīstību,
* projektos, kas attīstītu velotūrismu,

* projektos, kas dotu iespēju sakārto
parkus un zaļās zonas.
Būtiski, pēc pašvaldību vadītāju domām, ir koncentrēt spēkus uz dažiem
lielākiem projektiem un nesadrumstaloties, tātad – projektu konkursā startēt kā
vienotam
partnerim
Eiroreģionam
„Pleskava. Livonija”.
Līdz nākamajai Eiroreģiona Latvijas
sekcijas dalībnieku sanāksmei, kas notiks 3. oktobrī, ir jābūt skaidram, kādos
no minētajiem 3 virzieniem katra pašvaldība būtu ieinteresēta darboties un kādas
ir KF partneru prioritātes.

Sanāksmē Blontos tika pārrunāti arī
citas Eiroreģiona „Pleskava. Livonija”
darbības aktualitātes.
Augustā sākumā tiek plānots pieredzes
apmaiņas brauciens uz Eiroreģionu
„Šešupe”, kurā darbojas pašvaldības no
Lietuvas, Polijas un KF Kaļiņingradas
apgabala.
Eiroreģions "Pleskava – Livonija" ir
Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas pierobežas
rpašvaldību brīvprātīga savienība, kas
dibināta 1996. gadā ar mērķi realizēt
reģiona attīstības projektus.

Pašvaldība līdzfinansēs divus biznesa projektus
Trīs pretendenti bija iesnieguši projektus Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursam, ko izsludinājusi Ciblas
novada pašvaldība.
Konkursa ietvaros pašvaldības līdzfinansējums (kopējā summa 3000 eiro)
pieejams Ciblas novadā reģistrēto mazo
un vidējo komercsabiedrību projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
1. jūnijā iesniegtos trīs projektus vērtēja komisija: pašvaldības deputāts Ēriks
Astičs (komisijas priekšsēdētājs), domes
attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, domes ekonomiste Zinaīda Pavlova, pašvaldības lauksaimniecības konsultants Agris Trukšāns un LPR Latgales
uzņēmējdarbības centra komercdarbības
konsultants Valdis Mitenbergs.
Visi trīs pretendenti bija ieradušies uz
komisijas sēdi, lai varētu pastāstīt par
savu biznesa ideju. Katrs izlozēja savu
kārtas numuru.

Kā pirmais savu ideju aizstāvēja pušmucovietis Arnis Puļs no SIA „Rūc un
Ripo”. Viņa biznesa ideja ir attīstīt savu
pakalpojumu servisu: iegādāties ģeneratoru, lai varētu nodrošināt pakalpojumu
sniegšanu uz lauka. Uzņēmējs plāno
veikt traktoru, kombainu u.c. lauksaimniecības tehnikas remontu uz lauka, kur
tas steidzami nepieciešams. Šobrīd SIA
„Rūc un Ripo” veic dažādas tehnikas
remontdarbus. Pašvaldības komisijai
bija vairāki jautājumi par uzņēmuma
pašreizējo darbību un par ģeneratora
firmas izvēli.
Kā otrais savu ideju aizstāvēja Maksims Afanasjevs no SIA "Juma ZA",
kura plāns bija ierīkot ķiršu dārzu. Komisijai bija vairāki jautājumi gan par
pretendenta pieredzi lauksaimniecībā,
gan par plānotājiem stādījuma kopšanas
un uzturēšanas darbiem.
Trešais savu ideju aizstāvēja Aldis
Tihovskis no IK „Lanas777”. Viņa ideja
– paplašināt uzņēmuma pakalpojumu

klāstu, iegādājoties airdēļus un kajaku.
Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar peintbola pakalpojumu sniegšanu Ciblā un
organizē dažādas sacensības, tostarp
„Stypro skrējienu”. Ir plāns izmantot
ūdens sniegtās iespējas. Komisijai bija
tehniski jautājumi par šo sporta veidu.
Kopumā visas trīs idejas tika izskatītas
un atzītas par interesantām, ar labu potenciālu.
Pamatojoties uz Nolikumu un konkursa budžetu, tika nolemts atbalstīt divus
projektus: SIA „Rūc un Ripo” biznesa
ideju par ģeneratora iegādi un IK
„Lanas777” ideju par laivošanai nepieciešamā inventāra iegādi.
Vēlam konkursantiem panākumus,
realizējot idejas!
Aicinām sekot pašvaldības jaunumiem
un nākamgad startēt pašvaldības konkursos ar jaunām idejām.
Informē Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Deputāti sēdē apstiprina remontējamo ceļu sarakstu
27. maijā notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde.
Tajā piedalījās 8 deputāti. Darba
kārtībā bija 14 jautājumi.
Sēdes sākumā tika vienbalsīgi nolemts
no 1. jūnija uz Andras Klešnikas slimības laiku par Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Rudīti Valteri.
Dažādi īpašumu jautājumi
Vienbalsīgi apstiprināts zemes ierīcības projekts un zemes lietošanas mērķis
(mežsaimniecība) nekustamajam īpašumam „Smilgas” (Līdumnieku pag.).
Plānotajam NĪ ‘’Marija’ apstiprināts
zemes lietošanas mērķis (mežsaimniecība).
Pamatojoties uz „Adresācijas noteikumiem”, kādai apbūvētai zemes vienībai
Pušmucovas pagastā un ar to saistītām
ēkām piešķirta adrese.
Izskatīts SIA „B” un privātpersonas
J.K. iesniegumi par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Blontu pagastā. Abām personām iegūtas zemes
nomas pirmtiesības uz zemes vienībām,
kuras bijušas lietošanā. Deputāti vienbalsīgi nolēma, ka var uzsākt zemes vienību 8,10 ha, 2,3 ha un 0,7 ha platībā atsavināšanas procesu.
Izskatot SIA „S.” iesniegumu par NĪ
„Vīksnas” (Ciblas pag.) sadalīšanu,
dome nolēma (balsojumā nepiedalījās
Aleksejs Ivanovs) atļaut atdalīt no mi-

nētā īpašuma zemes vienību 3 ha platībā
un atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Vīksnas mežs”.
Lemts par pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību nomu
Izskatīti SIA „A” un trīs privātpersonu
iesniegumi un vienbalsīgi nolemts pārtraukt tām zemes nomas tiesības uz 5
zemes vienībām šādā platībā: 0,1 ha, 1,4
ha, 2 ha, 2 ha, 1 ha, un lauzt attiecīgos
līgumus.
Izskatot SIA „A.” iesniegumu, vienbalsīgi nolemts pagarināt zemes nomas
tiesības uz zemes vienību 1,8 ha platībā
uz 2 gadiem.
Nomā piešķirtas 5 pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības
Izskatot SIA „S.” iesniegumu, iešķirta
nomā zemes vienība 1 ha platībā uz 10
gadiem. Nebalsoja deputāts A. Ivanovs.
Izskatot A. I. iesniegumu, nolemts
(nebalsoja deputāts A. Ivanovs) piešķirt
A. I. nomā zemes vienību 0,02 ha platībā ar apbūves tiesībām un tiesībām veidot būvju īpašumu uz 10 gadiem un
nosacījumu saglabāt servitūtu – tiesības
uz braucamo ceļu par labu 3 lietojumiem.
Izskatot A. I. iesniegumu, nolemts
(nebalsoja deputāts A. Ivanovs) piešķirt
nomā zemes vienību 0,2458 ha platībā
uz 10 gadiem un nosacījumu saglabāt
servitūtu – tiesības uz braucamo ceļu
par labu 3 lietojumiem.

Sociālais dienests atbild deputātiem
Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanējušās kritiskās informācijas
deputāti vēlējās saņemt Sociālā dienesta skaidrojumu par situāciju ar Ciblas novada iedzīvotājas Initas Ļagušnikas iesniegumu. Domes sēdē 27. maijā piedalījās arī pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāja Inta Senkāne un sociālās palīdzības organizatore Ciblas pagastā Antoņina Hindogina.
Ziņojumu sniedza I. Senkāne. Viņa norādīja, ka aprīlī domei
tika iesniegts I. Ļagušnikas iesniegums ar lūgumu izmaksāt
viņai 200 eiro pabalstu meitas ārstēšanās izdevumiem. Nauda
paredzēta ceļa izdevumiem, uzturēšanās izdevumiem, medikamentu iegādei pēc operācijas un jebkādiem citiem izdevumiem. Nekādi dokumenti iesniegumam netika pievienoti. Noskaidrots, ka nebija pamata izmaksāt prasītos 200 eiro, jo: nekādi ārstniecības izdevumi ģimenei sakarā ar meitas ārstēšanos
nav radušies – operāciju un ārstēšanos apmaksāja valsts (kā
visiem nepilngadīgajiem); ne Ministru kabineta noteikumi, ne
Ciblas novada Saistošie noteikumi par pabalstiem neparedz
pabalstu medikamentiem un uzturēšanās izdevumiem mātei,
kas pavada bērnu uz slimnīcu, kādu lūdza I. Ļagušnika. Sociālais dienests piedāvāja apmaksāt ceļa izdevumus. Taču uz vairākkārtējiem aicinājumiem iesniegt transporta biļetes vai čekus
par degvielas iegādi, I. Ļagušnika neatsaucās, ignorējot šo
iespēju. I. Ļagušnika dienā, kad viņas meita tika izrakstīta no

3. lappuse

Izskatot Z. P. iesniegumu, deputāti
vienbalsīgi nolēma piešķirt Z. P. nomā
zemes vienību 1,4 ha platībā uz 10 gadiem.
Izskatot z.s. „S.” iesniegumu, nolemts
(nebalsoja deputāts Ēriks Astičs) piešķirt
z.s „S.” nomā zemes vienības daļu 0,9
ha platībā uz 10 gadiem.
Nolemts piedzīt NĪN parādu
gandrīz 600 eiro apmērā
Dome nolēma (atturējās deputāts A.
Ivanovs) piedzīt no O. B., nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 595,52 eiro
apmērā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādniekam piederošo NĪ „Pūrmalas” (kadastra nr. 6898-005-0007,
Zvirgzdenes pag.). Lēmums pieņemts,
pamatojoties uz LR likumiem “Par pašvaldībām” (dod pašvaldībām tiesības
iekasēt nodokļus un nodevas), likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” (paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma
naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā), likumu “Par
nodokļiem un nodevām“ (nosaka kārtību,
kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi) un
Latgales apgabaltiesas, iecirkņ Nr.31,
Zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas
Rutkovskas š.g. 19. maija vēstuli izpildu
lietā Nr.00240/031/2016 ar lūgumu
sniegt informāciju par nekustamā īpašuma „Pūrmalas” NĪN parādu un uzaicināts
pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu
parāda piedziņu.
(Turpinājums 6. lpp.)

slimnīcas, telefoniski pieprasīja, lai nekavējoties pie slimnīcas
Rīgā būtu Sociālā dienesta mašīna. Šo prasību nebija iespējams izpildīt vairāku iemeslu dēļ, arī tāpēc, ka pašvaldībai nav
slimnieku pārvadāšanai aprīkotas automašīnas. Sākās sūdzības
presē un Labklājības ministrijā.
Ļagušniku ģimene ir Sociālā dienesta redzeslokā, daudzreiz
saņēmusi visus iespējamos pabalstus, tajā skaitā – veselības
pabalstu. Līdz ar to I. Ļagušnika zina, kāda ir kārtība, lai saņemtu sociālo pabalstu: iesniegums, izdevumus apliecinoši
dokumenti, Sociālā dienesta lēmums. Ja Sociālais dienests
noraida iesniegumu, iedzīvotājs var vērsties ar iesniegumu
Domē, kur tas tiek skatīts deputātu sēdē.
Sūdzību par Ciblas novada Sociālā dienesta rīcību, izskatot
Ļagušnikas iesniegumu, vērtēja arī Labklājības ministrija. Tā
atzina, ka Ciblas novada Sociālais dienests ir rīkojies likumdošanas ietvaros – tātad pareizi.
Deputāti tika informēti, ka I. Ļagušnikai tika dots laiks iesniegt nepieciešamos dokumentus, bet tas nav izdarīts. Līdz ar
to pabalsts netika piešķirts. Sociālais dienests nav tiesīgs pārkāpt likumdošanu un pašvaldības Saistošos noteikumus.
Veicot pārbaudi šajā lietā, diemžēl nācās secināt, ka I.
Ļagušnika ilgstoši ir maldinājusi Sociālo dienestu par ģimenes
ienākumiem, nenorādot tos pilnībā. Šogad dienestam ir iespēja
pārliecināties par savu klientu ienākumiem, kas redzami Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā SOPA.
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Aicinām visus uz Ciblas novada svētkiem!
“Ar mīlestību novadam!”
No 2. līdz 9. jūlijam
Ciblas novads svinēs svētkus!
Aicinām novada ļaudis un
ciemiņus izvēlēties sev tīkamus
sarīkojumus :
Svētdien, 3. jūlijā — Eversmuižas
Romas katoļu baznīcā pulcēsimies uz kopīgu sv.
Misi par Ciblas novadu un tā ļaudīm. Pēc dievkalpojuma – garīgās mūzikas koncerts, ko sniegs novada amatiermākslas kolektīvi.

Koncerti
5. jūlijā, pl. 19.00, Zvirgzdenes estrādē – Ciblas novada
dziedošo un muzicējošos ģimeņu svētki
“Skaņi, balsteņ, ceļīs, dzīsmeit!”. Darbosies bufete.
7. jūlijā, pl. 18.00, Pušmucovas TN – Bērnu un jauniešu
talantu svētki “Pasmaidi vasarai”.
9. jūlijā, plkst. 20.00 Blontu TN – koncerts “Uzsmaidi saulei!”, kurā uzstāsies Balvu, Kārsavas un Ludzas novada amatiermākslas kolektīvi. Konkursa “Ciblas novada Sakoptākā sēta 2016” uzvarētāju apbalvošana. Noslēgumā balle.

Sporta aktivitātes
2. jūlijā plkst. 10.00 Pušmucovas stadionā – futbola sacensības “Ciblas novada svētku kauss 2016” (piedalās
Ciblas novada komandas un ciemiņi).
4. jūlijā plkst. 10.00 Līdumniekos – nūjošanas pārgājiens
“Līdumnieku ezeru atspulgos veroties” (obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 28. jūnijam, t. 28317569).
6. jūlijā pl. 16.00 Ciblā – pludmales volejbola turnīrs “Ciblas
novada kauss 2016” peintbola laukumā (piedalās novada komandas).
8. jūlijā pl. 18.00 Ciblā – orientēšanās spēle jauniešiem
“Iepazīsti & atpazīsti Ciblas ciematu” (piedalās novada jaunieši un viņu draugi).
9. jūlijā pl. 13.00 Pušmucovā – Zir gu r ikšošanas sacensības “Ciblas novada kauss 2016” (arī vizināšanās ar
zirgiem, atrakcijas).

Diskotēka un balle
8. jūlijā pl. 22.00 Ciblas Kapukalna estrādē – DJ Normunda diskotēka.
9. jūlijā pl. 22.00 Blontu TN – svētku noslēguma balle,
spēlēs Ainārs Lipskis. Darbosies bufete.
Amatnieki un mājražotāji aicināti uz tirdziņu, kas notiks
pie Blontu Tautas nama pir ms svētku noslēguma
koncerta 9. jūlijā, sestdien, no plkst. 18.30.
Sīkāka informācija, sacensību un svētku nolikumi
un pietiekšanās anketas publicētas
pašvaldības mājas lapā internetā www.ciblasnovads.lv

Ciblas novada svētku kauss futbolā notiks 2. jūlijā no
plkst. 10.00 Pušmucovas pagasta pamatskolas stadionā.
Sacensību organizators Ineta Miklucāne. Galvenais tiesnesis
Viktors Pisarenko. Sacensībās piedalās Ciblas novada iedzīvotāji un tie, kuru saknes ir Ciblas novadā, un uzaicinātās ciemiņu komandas. Dalībnieku vecums nav ierobežots. Komandas
sastāvā 10 spēlētāji. Komandām jābūt vienādiem sporta krekliem. Katra komanda nodrošina vienu tiesnesi. Spēles notiks
pēc pastāvošajiem futbola 7:7 noteikumiem. Turnīra kārtība,
spēles ilgums, izloze – notiks sacensību dienā. Maiņu skaits
neierobežots. Spēlētājs, kurš saņem sarkano kartīti, izlaiž nākamo spēli. Uzvar komanda, kura guvusi visvairāk punktu. Par
uzvaru – 3 p., neizšķirts – 1 p., zaudējums – 0 punkti. 1. - 3.
vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar kausiem, piemiņas
medaļām un diplomiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 30. jūnijam pa t. 27822104 vai elektroniski – Ince8Step@inbox.lv.
Ciblas novada pludmales volejbola sacensības notiks
6. jūlijā no plkst. 16.00 Ciblas novada Ciblas pagasta Peintbola laukuma teritorijā. Sacensību dalībnieki: Ciblas novada iedzīvotāji un kuru saknes ir Ciblas novadā. Katrs pagasts
var pieteikt ne vairāk kā divas komandas (Ciblas pagasts var
startēt ar trijām komandām). Komandas sastāvs: laukumā 4
cilvēki (1 sieviete + 3 vīrieši) vai (veterāns 45+ un 3 vīrieši)
komandas maksimālais dalībnieku skaits 6 cilvēki. Sacensības
notiek pēc pludmales volejbola noteikumiem. Norises kārtību
nosaka sacensību dienā atkarībā no komandu skaita. Spēles
tiesā no katras komandas viens tiesnesis. Uzvar tā komanda,
kura iegūst lielāku punktu skaitu. 1. - 3. vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar kausiem, piemiņas medaļām un diplomiem.
Orientēšanās spēle /ar viedtālruņa palīdzību/ jauniešiem “Iepazīsti & atpazīsti Ciblas ciematu” notiks 8. jūlijā
Ciblas ciemata teritorijā. Pulcēšanās pie Ciblas Tautas nama plkst.18.00. Sacensību norisi vada Ciblas novada jaunatnes
lietu speciālists Aldis Tihovskis. Sacensībās var piedalīties visi
jaunieši un viņu draugi, kam to ļauj veselības stāvoklis un ir
mūsdienīgs viedtālrunis ar lejupielādētu „Google Maps”
programmu. Komandas komplektējas pēc pašu izvēles. Komandas sastāvs – 2 cilvēki. Pirms starta visām komandām būs
instruktāža. Sacensību sākums visiem būs vienāds, kura komanda nokavēs uz startu, tie startēs vēlāk. Kontrolpunktu meklēšanas secību komandas izdomā pašas. Atrodot kontrolpunktu, komanda ieraksta kontrolpunktu kartiņā kontrolpunkta nosaukumu. Par katru pareizi atrastu kontrolpunktu komanda
iegūst 2 punktus. Ja kontrolpunkts kontrolpunktu kartiņā nav
salasāms, komanda iegūst 0 punktu. Ja komanda nejauši pazaudē kontrolpunktu kartiņu, komanda tiek diskvalificēta. Par
rupju pārkāpumu (kontrolpunkta tīšu slēpšanu vai bojāšanu)
komanda tiek diskvalificēta. Tiks apbalvotas 3 labākās komandas ar kausiem, piemiņas medaļām, diplomiem. Komandai
jāiesniedz pieteikums (komandas nosaukums, dalībnieku vārds
un uzvārds, spēlētāju paraksts par veselības stāvokli) sacensību
dienā – 8. jūlijā, pirms sacensību sākuma, no plkst.17.00 -
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Piesakieties novada
dziedošo un muzicējošos
ģimeņu svētkiem
5. jūlijā, plkst. 19.00, Zvirgzdenes
estrādē – Ciblas novada dziedošo un
muzicējošo ģimeņu svētki
„Skaņi, baļsteņ, ceļīs, dzīsmeit”.
Ģimenes (vismaz 2 cilvēku sastāvā)
aicinātas svētkiem sagatavot programmu, kurā būtu divas pašu izvēlētas
dziesmas vai divi skaņdarbi, vai viena
dziesma un viens skaņdarbs. Uzstājoties var izmantot visa veida mūzikas
instrumentus, kā arī fonogrammas pavadījumu.
Dziedošās un muzicējošās ģimenes,
kuras vēlas uzstāties koncertā, var
pieteikties līdz 20. jūnijam Zvir gzdenes Tautas namā vai pie savu pagastu
Tautas namu vadītājiem, aizpildot anketu (publicēta www.ciblasnovads.lv
un pieejama TN).
Pieteikuma anketu elektroniski var
iesūtīt Zvirgzdenes TN vadītājai
V.Ruciņai (rucinavalentina@inbox.lv)
vai novada kultūras darba koordinatorei
S. ( sandra.belavska@inbox.lv).
Plašāka informācija – pa tālruņiem
28660279 un 29285284.

Piesakieties novada bērnu
talantu svētkiem
“Pasmaidi vasarai!”
7. jūlijā Pušmucovā notiks Ciblas
novada bērnu un jauniešu talantu
svētki “Pasmaidi vasarai!”.
Iecerēts, ka svētkos bērni uzstāsies ar
kādu pašu izvēlētu priekšnesumu: dziedās, spēlēs kādu mūzikas instrumentu,
dejos, lasīs anekdoti, žonglēs, rādīs
triku vai demonstrēs citu savu talantu.
Priekšnesuma pilnveidei drīkst izmantot muzikālo pavadījumu. Nepieciešamības gadījumā priekšnesuma izpildē
drīkst uzstāties vairāki dalībnieki.
Aicināti Ciblas novada bērni un jaunieši vecumā līdz 15 gadiem.
Līdz 27. jūnijam jāpiesaka dalība
svētkos Pušmucovas TN vai pie savu
pagastu Tautas namu vadītājiem, jāaizpilda anketa. Svētku nolikumus un anketas var saņemt visās pagastu pārvaldēs un TN, vai www.ciblasnovads.lv/.

Nr.11 (98)

5. lappuse

Zirgu rikšošanas sacensības “Ciblas kauss 2016”
Biedrība „Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs”” un Ciblas novada dome
organizē sacensības „Ciblas kauss 2016”. Tās notiks 9. jūlijā plkst. 13.00 Pušmucovā (pie J. Kazinīka zirgu staļļa).
Sacensību mērķis - veikt rikšotāju zirgu darbaspējas pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem uzdevumiem ciltsdarba programmā „Ciltsdarba programma Latvijā audzējamo
rikšotāju zirgu šķirnēm 2014. - 2018. gadam” ,
kā arī popularizēt rikšotāju zirgu darba spēju
pārbaudes – sacensības Latvijā. Programmā
būs 8 braucieni (distance:1800 m) ar laika kontroli, kur zirgi ir sadalīti atbilstoši pēc vecuma
grupām vai laika rekordu grupām. Katrs zirgs
piedalās vienā pamatbraucienā, nosakot laika
rezultātu. Trīs zirgi, kuri uzrādījuši labākos
rezultātus pamatbraucienos, piedalās finālbraucienā “Ciblas kauss 2016”. Pamatbraucienos
dalībniekus apbalvo ar diplomu, medaļām un
naudas balvām. Zirgus apbalvo ar rozetēm.
Finālbraucienā „Ciblas kauss 2016” visu trīs
vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem un naudas balvām, zirgi - ar rozetēm.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.g. 7. jūlijam,
rakstot e-pastu: inese.ruskule@gmail.com/.

Meklējam sakoptāko novada sētu!
Arī šogad ar mērķi motivēt novada iedzīvotājus sakopt savu darba un dzīves
vietu, kā arī popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē tiek rīkots
konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2016”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks
vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi.
Tāpat konkursā nevar piedalīties pagājušā gada uzvarētāji.
Ir noteiktas šādas nominācijas:

Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;

Sakoptākā lauku sēta;

Sakoptākais uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 22. jūnijam. Pieteikt konkur sa dalībniekus
var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu pretendentu,
saskaņojot to ar īpašnieku.
Objektu vērtēšana dabā notiks no 26. jūnija līdz 7. jūlijam.
Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā – 2016. gada 9. jūlijā. konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti: visiem pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks pasniegtas pašvaldības balvas. Konkursa finansēšanas fonds – līdz 400 eiro.

Novadu dienās Rīgā piedalījās “Madara” un “Saime”
No 10. līdz 12. jūnijam Rīgā jau trešo
reizi notika pasākums “Novadu dienas”,
kuras rīkoja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un
Brīvdabas atpūtas parku EGLE. Novadu
dienās piedalījās folkloras kopas,
etnogrāfiskie ansambļi un lauku kapelas.
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzeja sētās skanēja dažādu novadu
dziesmas, savas prasmes demonstrēja
amatu meistari un bija iespējams
nobaudīt katra novada garšīgākos

ēdienus. Arī Latgales sētā bija iespēja
nobaudīt tradicionālos novada ēdienus –
rabarberu plātsmaizi, sieru, pīrāgus un
vārītas cūku pupas.
“Novadu dienu 2016” Latgales
sētas pasākumos no Ciblas novada
piedalījās Blontu folkloras kopa
“Madara” (vad. I. Sprudzāne) un Zvirgzdenes folkloras kopa “Saime” (vad. V.
Ruciņa).
Informē Sandra BEĻAVSKA,
Ciblas novada kultūras darba
koordinatore

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Pieteikšanās ekstrēmajām
sacensībām sākusies!!!

2016. g. 20. jūnjs

6. lappuse

Deputāti sēdē apstiprina
remontējamo ceļu sarakstu
(Sākums 3. lappusē)
Domes sēdei tika sagatavots priekšlikums autoceļu remontdarbu veikšanai. Tas veidots, pamatojoties uz šī gada martā un
aprīlī veiktās ikgadējā autoceļu apsekošanas rezultātiem, kā arī
apkopotajiem iedzīvotāju iesniegumiem par autoceļu uzlabošanu. Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Ciblas novada pašvaldības autoceļu remontdarbus 2016. gadam:

23. jūlijā Ciblā, peintbola laukumā, notiks tradicionālās ekstrēmās sacensības „Styprūs skriejīņs”, ko
organizē IK „LANAS 777” (Aldis Tihovskis).
Plānots starts sievietēm (plkst. 11.00), vīriešiem (pl. 12.30),
bērniem (plkst. 14.00) un komandām (plkst. 14.30).
Reģistrēšanās — no 10.00 līdz 10.30.
Dalībai sacensībās var pieteikties jebkur a per sona, kas
sacensību dienā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, bet no 16 gadiem — tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Komandā jābūt trim
cilvēkiem, obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
Trases garums ir aptuveni 5 kilometr i. Tr asē ir 35 šķēr šļi (gan dabīgi, gan mākslīgi veidoti). Trasi iespējams paveikt
nepilnas stundas laikā. Sacensību kontrollaiks – 90 minūtes.
Pirmo reizi arī bērniem ir iespēja piedalīties „Stypr ūs
skriejīņī”. Vecums – no 6 līdz 10 gadiem. Obligātā prasība –
šajā skrējienā blakus jābūt vismaz vienam no bērna vecākiem. Bērnu trases garums ir ap 250 metri, tajā ir 7 šķēršļi.
Bērni sacensībām varēs reģistrēties uz vietas, pirms starta.
Dalības maksa: individuālajiem dalībniekiem – 7 eiro,
komandām – 25 eiro, bērniem – 1 eiro. Arī līdzjutējiem jārēķinās ar dalības maksu 1 eiro apmērā. Dalības maksa samazināta tiem spor tistiem, kur i iepr iekšējos skr ējienos ir izcīnījuši godalgotas vietas: sievietēm un vīriešiem — 5 eiro,
komandām — 20 eiro, kā arī komandām no Robežsardzes,
Policijas, Zemessardzes, Jaunsardzes un Sporta skolas — 20
eiro.
Pieteikšanās sacensībām jau sākusies.
Rakstiet uz e-pastu: aldons777@inbox.lv vēstuli ar tekstu:
„Piedalīšos sieviešu (vīriešu vai komandu) skrējienā
„STYPRŪS SKRIEJĪŅS”. Vārds. Uzvārds. Dzimšanas gads”
Piemēram: „Piedalīšos vīriešu skrējienā „STYPRŪS SKRIEJĪŅS”, Jānis Ozols. 1980.g.).
Trīs dienu laikā pēc pieteikšanās dalībniekiem jāiemaksā
dalības maksa.
Sacensību dienā būs jāparakstās pieteikuma anketā, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
Trīs labākie katrā grupā tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām, diplomiem, suvenīriem, kā arī nelielu naudas balvu.
Sacensības IK „LANAS777” organizē sadarbībā ar Ciblas
novada pašvaldību, biedrību „Strauts” un Ciblas jauniešu
centru „Impulss”.

Blontu pagastā veikt ikdienas uztur ēšanas dar bus sekojošos autoceļos: B-12 Blonti – Vonogi; B-19 Mediševa –
Trukšanu purvs; B – 21 Blonti – Vilceņi.
Ciblas pagastā veikt ikdienas uztur ēšanas dar bus sekojošos autoceļos: C-7 Mjaiši – Vacumnieki – Greči; C-8 Greči –
Barisi – Skriņi; C-36 Ozupienes – Marenpole.
Līdumnieku pagastā veikt ikdienas uztur ēšanas dar bus
sekojošos autoceļos C – 24 Kušneri-Aizpūres baznīca; C – 25
Līdumnieki – Aizpūres baznīca; C -53 Ciemata ceļš
Pušmucovas pagastā veikt ikdienas uztur ēšanas dar bus
sekojošos autoceļos: P – 4 Vacumnieki – Steponi – Šaraki –
Mežernieki; P – 6 Perekļi – Sipki; P – 20 Vecumnieki – Staupine – Sļapnie; P-21 Čigāni – Snotivļi, P-22 SteponiRumbinieki, Mežmalas iela.
Zvirgzdenes pagastā veikt ikdienas uztur ēšanas dar bus
sekojošos autoceļos: Z – 1 Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki; Z – 11 Ustja – Šalupinki – Kaļvu kapi; Z – 21 Muizinīki –
Muizinīki 2; Z-31 Lucmuiža – Teiruma Kocki; Z – 38 Mazie
Lītaunieki – Mazie Lītaunieki 2; Z – 42 Ražanova – Ražanova
2.
Veikt caurtekas nomaiņu uz autoceļa C – 6 Kondrati –
Voloji – Ozupiene;
ierīkot jaunu caurteku uz autoceļa: Z – 38 Mazie Lītaunieki – Mazie Lītaunieki 2.

Dažādi jautājumi
Deputāti vienbalsīgi nolēma nodot nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai 2016. gadā: divām personām Lielajā Ludzas ezerā, iedalot limitu – pa 1 zivju murdam (līdz 30 m
liels sētas garums); divām personām Franapoles ezerā, iedalot
dažādus limitus: vienai personai 25 m, otrai – 50 metri no kopējā Franapoles ezera zivju tīklu limita.
Deputāti vienbalsīgi nolēma izveidot komisiju skolēnu saņemto pieteikumu par līdzdalību nodarbinātības pasākumā
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs izvērtēšanai šādā
sastāvā: Ināra Sprudzāne – domes izpilddirektore, Aija Zlidne
– sociālā darbiniece, Aldis Tihovskis – domes deputāts.
Izskatot Pušmucovas pamatskolas direktores vietnieces Aijas
Jonikānes iesniegumu, deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt
Atzinības rakstu un naudas balvu Pušmucovas pamatskolas
direktorei ALLAI LOČMELEI par īpašu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem izglītības jomā un sveicot jubilejā. Lēmums balstīts uz Ciblas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas nolikumu.
Deputāti nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā,
kas skar viņu intereses.
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7. lappuse

Felicianovā bērni pulcējās uz svētkiem „Sveika, vasariņa!”
Visā pasaulē 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tāpēc
daudzviet notiek dažādi pasākumi, kas veltīti
bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir
viņu diena.
Arī Felicianovas ciematā Ciblas sporta organizatore Ineta MIKLUCĀNE sadarbībā ar ciema
bibliotēkas vadītāju Lilitu ŠENDO bērniem rīkoja pasākumu „Sveika, vasariņa!”. L. Šendo
informē:
– Uz pasākumu sapulcējās 39 dalībnieki.
Pašam jaunākajam apmeklētājam Matvejam –
tikai 5 mēneši.
Sveicot bērnus svētkos, katram tika uzdāvināts karodziņš, ar kuru jautri mājot, gājām svētku gājienā pa ciemata ielām. Pasākuma dalībnieki varēja noskatīties uguns šovu, kuru rādīja
Andris Leščinskis. Paldies viņam par atsaucību!
Sporta hallē, kur pašlaik ir patīkami vēsi,
Ineta gāja ar bērniem rotaļās un vadīja stafetes.
Rotaļu un stafešu motīvs bija saistīts, protams, ar vasaru –
ziedi, zemenes. Bija arī stafete vecākiem „Novada logo puzle”. Vecāki ar prieku piedalījās, bet bērni ar skaļiem aplausiem atbalstīja.
Mazliet atpūtušies, bērni spēlēja galda futbolu un galda

tenisu, minēja mīklas par vasaru.
Nobeigumā visi dalībnieki cienājās ar limonādi un pīrādziņiem un saņēma dāvanā pildspalvas un „konfekšu – ziedu”
krelles.
Paldies visiem, kuri apmeklēja pasākumu!

Novada pensionāri devās nelielā ekskursijā
Šomēnes Ciblas novada pensionāri ar
diviem autobusiem devās nelielā ekskursijā. Braucienu organizēja novada Sociālais dienests. Ideja radās tā vadītājai
Intai Senkānei šopavasar, kad kopā ar
dažiem pensionāriem izvadīja pēdējā
gaitā uz Aglonas kapsētu pensionēto
Ezersalas skolas pedagoģi.
Pašvaldības sociālie darbinieki apzvanīja un personīgi uzrunāja pagastu pensionārus, piedāvājot iespēju doties nelielā
ekskursijā. Atsaucība bija liela. Kopumā
55 cilvēku grupa divos autobusos devās
uz Aglonas novadu. Lielajā autobusā,
kurā ir vieta 37 pasažieriem, pulcējās

pensionāri no Blontu, Pušmucovas un
Zvirgzdenes pagasta. Mazākajā (18 pasažieri) – pensionāri no Līdumnieku un
Ciblas pagasta.
Pēc gandrīz divu stundu ilga ceļa bija
itin patīkami izlocīt kājas Kristus Karaļa
kalnā, kur viena no darbiniecēm pastāstīja par tā veidošanu.
Tālākais ceļš veda uz tuvumā esošo
Aglonas baziliku. Daudzi sirmgalvji gāja
pie grēksūdzes un vēlāk saņēma Sakramentu. Priesteris, sastopot tik iespaidīgu
pensionāru grupu, interesējās – no kurienes braukuši, un sv. Misi veltīja par
Ciblas novadu un tā svētceļniekiem. Tas
bija ārkārtīgi
aizkustinošs
notikums.
Pēc dievkalpojuma
–
gājiens līdz
avotam, kur
pensionāri
veldzējās un
pildīja traukus ar avota
ūdeni.
Daudzi bija
dzirdējuši par
Aglonas Maizes muzeju.
Un tas bija

lielisks – bauda acīm, sirdij un vēderam.
Vairāk nekā stundu ilgo pusdienu laikā
mūsu pensionāri priecājās par atraktīvo
stāstījumu un gardo maltīti, iztukšoja arī
šmakovkas karafīti. Šķiroties no Aglonas, tika iegādāta te ceptā maize.
Atceļā abi autobusi piestāja pie Velnezera, kas atrodas 12 km no Aglonas
meža ielokā. Te ir izveidots skatu laukums, kur piestāj ne mazums tūristu.
Velnezers atrodas Grāveru silā, tā dziļums sasniedz 17 metrus, tajā neietek
neviena upīte vai avots un arī neiztek.
Ūdens ir dzidrs zilganzaļš. Ezerā nav
dzīvības. Daudzas leģendas un nostāsti
par šo ezeru vēl šodien saviļņo cilvēku
un dabas pētnieku prātus.
Ciblas novada pensionāri bija ļoti iepriecināti par šo ekskursiju, jo reti kurš
pēdējā laikā ir bijis tālākā atpūtas braucienā. Prieks bija arī par tikšanos ar
vienaudžiem, ar draugiem, ar bijušajiem
kolēģiem.
***
Augusta pirmajā nedēļā pašvaldības
Sociālais dienests rīkos vēl vienu ekskursiju tiem, kuri nav braukuši jūnijā.
Maršruts – apmēram tāds pats.
Piesakieties braucienam pie saviem
sociālajiem darbiniekiem vai pagastu
pārvaldēs! Tālruņi: 26513891 (Inta
Senkāne), 28786334 (Inta Vonoga),
26552655 (Valentīna Trukšāne),
28332606 (Antoņina Hindogina).
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Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Maijā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 2 jaundzimušie:
11. maijā dzimusi meitene Viktorija O., reģ. Pušmucovas
pagastā;
12. maijā dzimis puisītis Sandis U., reģ. Blontu pag..
Reģistrēti 9 miršanas gadījumi.
Ciblas pagastā miruši 3 iedzīvotāji:
10. maijā – Mihails PURINS, dzimis 1926. g. 5. novembrī,
15. maijā – Voldemārs LEŠČINSKIS, dz 1940.g.4.augustā,
23. maijā – Vitālijs ĻEBEDEVS, dzim. 1963. g. 6.janvārī.
Līdumnieku pagastā miruši 2 iedzīvotāji:
8. maijā – Leonija RUDUSĀNE, dzim. 1926.g. 9.martā,
16. maijā – Anna AVDOŠEVA, dzim. 1927.g. 17.martā.
Pušmucovas pagastā miris:
3. maijā – Vitālijs RUSKULIS, dz. 1943. g. 16. septembrī.
Zvirgzdenes pagastā miruši 3 iedzīvotāji:
1. maijā – Zofija STAŠKEVIČA, dzim. 1930. g. 9. oktobrī,
18. maijā – Ināra MITČENKO, dzim. 1948. g. 16. februārī,
20. maijā – Kims GRĪNBERGS, dzim. 1940. g. 11.martā.
Laulības nav reģistrētas.

„Saime” piedalījās festivālā Šauļos

No 2. līdz 4. jūnijam Šauļos Lietuvā notika 19. Lietuvas
un Latvijas lauku muzikantu un kapelu festivāls „Ant rubežiaus”, kur piedalījās arī Zvirgzdenes kapela „Saime”.
Festivāls „Ant rubežiaus”
paredzēts plašai sabiedrības
daļai – no ģimenēm un jaunatnes līdz senioriem. Tajā piedalījās gan oriģinālās kapelas un
stilizētās kapelas, gan arī individuālie lauku muzikanti no
visiem Lietuvas reģioniem, kā
arī no Latvijas un Igaunijas.
Valentīna Ruciņa, „Saimes”
vadītāja, atgriezusies ar spilgtiem iespaidiem. Ārkārtīgi
patikusi festivāla gaisotne,
publika, kas dzīvojusi līdzi
visam, kas notiek uz skatuves
– dziedājusi līdzi, dejojusi.

Katra kapela, dziedātājs ar
kaut ko bijis īpašs. “Saimes”
repertuārā ir pamatā liriskas
dziesmas par mīlestību, tās
skanēja arī Šauļos. Festivālā
piedalījās “Malnavas muzikanti”, “Sēļu muižas muzikanti”,
“Rikši”, “Dziga”, “Āgenskalna
muzikanti” un “Tals’ trimiš”.
“Saime” ir pateicīga Ivetai
Dukaļskai, Tautas muzikantu
biedrības vadītājai, par uzaicinājumu piedalīties festivālā.
Turklāt tā organizētāji apmaksāja ne vien uzturēšanās, bet
arī ceļa izdevumus.

2016. g. 20. jūnjs

8. lappuse

Ciblas novada pašvaldības dome informē:
no 2016. gada. 1. jūlija tiks mainīts
DOMES UN PAGASTU PĀRVALŽU
DARBA LAIKS:
DARBADIENĀS — no 8.00 līdz 16.30,
PUSDIENU PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 12.30.
Ciblas novada pašvaldības dome informē, ka 2015. gada
30. novembrī LR Saeima pieņēma grozījumus Pievienotās
vērtības nodokļa likumā. Sākot no 2016. gada 1. jūlija, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar PVN 21%.Ņemot vērā minētos grozījumus,

Ciblas novada dome no 2016. gada 1. jūlija
pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša rēķinos
piemēros PVN 21% likmi.

11 skolu jaunieši strādā vasarā
Jau aprīlī pašvaldība izsludināja pieteikšanos skolēnu darbam vasarā gan pie uzņēmējiem, gan pašvaldībā sadarbībā ar
NVA. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pašvaldībā skolēniem
bija 2016. gada 20. maijs, kā arī vienlaikus bija jāpiesakās
skolēnu darbam NVA. Līdz termiņa beigām pieteikumus
iesniedza 12 skolēni, un viens skolēns iesniedza 27.05.2016.
Komisija ir izskatījusi un sarindojusi skolēnu pieteikumus
saskaņā ar nolikumā norādīto kārtību.
Sākot ar 1. jūniju, pašvaldībā strādā pirmie trīs pretendenti, pa vienam Ciblas, Blontu un Pušmucovas pagastā: Oksana
Kutenkova, Olesija Homčenko, Renārs Mikijanskis.
Jūlijā tiks nodarbināti 5 jaunieši, tajā skaitā IK “Lanas
777” – Edijs Kušneris, pašvaldības iestādēs: Renārs Romanovs, Natālija Radionova, Iluta Sidarāne un Intars Caune.
Augustā pašvaldības iestādēs tiks nodarbināti Kristiāns
Punculs, Lauris Vonogs un Linards Sadovskis.

Ar skolēnu saraksts un pieteikumu iesniegšanas datumi publicēti pašvaldības mājas lapā sadaļā “Jauniešiem”.

Lūgums informēt par
aizdomīgām personām
Cienījamie Ciblas novada iedzīvotāji!
Valsts robežsardze lūdz atbalstu likumpārkāpumu apkarošanas jomā. Ja konstatējat,
ka pašvaldības teritorijā atrodas svešas personas, personu grupas un transportlīdzekļi, kuru klātbūtne ir
aizdomīga un neatbilst ikdienas situācijai, lūdzam informēt
VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļu.
Diennakts kontakttālruņu numuri:
26318575 (mobilais tel.) un
65703938, 65703910 (Lattelecom).
E-pasts: krivandad@rs.gov.lv
Iepriekš pateicamies un ceram uz Jūsu sapratni un turpmāku sadarbību.
VRS Krivandas robežapsardzības nodaļa
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