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16. jūlijā pieminam
Mozuļu kauju
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Veselības dienā —
fiziskās aktivitātes
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25. augustā
Līdumniekos —
BĒRTUĻA DIENA
12:00 — Sv. Mise
Aizpūres baznīcā
un kapusvētki.
19:00 — tirdziņš
20:00 — koncerts
22:00 — balle
(Normunds
un Inga)

Ciblas novadā šopavasar uzsākta vairāku ceļu pārbūve, piesaistot finansējums no
Lauku atbalsta dienesta (LAD). Šādi Ciblas novada pašvaldība realizē projektu Latvijas valsts un Eiropas Savienības atbalstītā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Būvdarbi tiek veikti uz trim ceļu posmiem. Jūlija beigās darbi tuvojās finišam:
ceļa Pušmucova – Zujeva (P 3) pārbūves gaitā 1,784 km garumā, sākot no Pušmucovas ciemata robežas, uzbērta viena kārta šķembu un uzsākta otrās kārtas uzbēršana;
uz ceļa Lucmuiža – Kaļvi (Z-7) 0,726 km garumā uzbērtas divas kārtas šķembu,
atlikuši nelieli būvdarbi;
Bērzu ielā Ciblā 0,833 km garumā tiek gatavota ceļa pamatne pirms dubultās virsmas likšanas.
Darbus šī projekta objektos paredzēts pabeigt līdz augusta beigām.

11. augustā Zvirgzdenes muižas parka estrādē –
LATVIJAS VALSTS SIMTGADES ZAĻUMBALLE.
Plkst. 20:00 – A. Dančas skečs „Nabiušonys Putraimu cīmā”
Salnavas amatierteātra izpildījumā.
Vēlāk – ugunskura iedegšana, cienāšanās ar zupu, 100 svecīšu
iedegšana peldošajā aplī.
Plkst. 22:00 – lustēšanās kopā ar Vinsentu Kūkoju un grupu
„Trikmiņs”.
Ieeja – bez maksas.
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Domes sēdē lemtais

VĒLĒŠANU KOMISIJAS

Kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde notika 26.
jūlijā. Tajā tika nolemts novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas sastāvā apstiprināt deputāti Renāti Mikaskinu,
kura stājās deputāta pilnvaras nolikušā Alekseja Ivanova
vietā.

Lai nodrošinātu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanas, Ciblas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam
1) reģistrētās politiskās partijas vai to apvienības,
2) ne mazāk kā desmit vēlētāju apvienība,
3) Ciblas novada vēlēšanu komisijas locekļi
var pieteikt kandidātus iecirkņu komisiju veidošanai
līdz 2018. gada 24. augustam.
Vēlēšanu iecirkņu kandidāti piesakāmi šādā skaitā:
Iecirk
ņa
Nr.

Iecirkņa
atrašanās vieta

631

Novada domes ēka

634

Līdumnieku
pagasta pārvalde

633
652
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CIBLAS NOVADA
PAZIŅOJUMS

649
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Pušmucovas
Tautas nams
Ciblas
pagasta pārvalde
Zvirgzdenes
pagasta pārvalde

Iecirkņa
adrese

c. Blonti, Ciblas
novads
c. Līdumnieki,
Līdumnieku pagasts,
Ciblas novads,
c. Pušmucova,
Pušmucovas pagasts,
Ciblas novads
c.Cibla, Ciblas
pagasts, Ciblas
novads
c. Zvirgzdene,
Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads.

Pieteicamo
kandidātu
skaits
7

Ciblas PII vadītājas amatā apstiprināta Anita Grahoļska.
Tas nolemts domes sēdē, pamatojoties uz šī amata pretendentu izvērtēšanas komisijas lēmumu.
Domes sēdē skatīti trīs privātpersonu iesniegumi par tiem
piederošo nekustamo īpašumu sadalīšanu. Līdumnieku pagastā – no kāda īpašuma atdalīti 4,2 ha, tam piešķirts nosaukums un noteikts zemes lietošanas mērķis (mežsaimniecība);
Blontu pag. – no kāda īpašuma atdalīti 0,09 ha zemes gabals,
kam piešķirts nosaukums un noteikts zemes lietošanas mērķis (individuālo dzīvojamo māju apbūve); Ciblas pagastā –
no kāda īpašuma atdalītas divas zemes vienības 1,8 ha un 9,6
ha platībā, abām piešķirts nosaukums un noteikts zemes lietošanas mērķis (lauksaimniecība).
Kādai privātpersonai nomā uz 10 gadiem piešķirta pašvaldībai piekritīga 0,16 ha liela zemes vienība Ciblas pagastā.
Kādam privāta nekustamā īpašuma zemes vienībai piešķirts nosaukums.

7

Kādai privātpersonai nomā nodotas rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2018. gadā
un iedalīts zvejas limits – 1 zivju murds.

7

Nolemts izsniegt Ciblā reģistrētas zemnieku saimniecības
„Zeltiņi” smilts - grants un smilts atradnei „Ozupiene" bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļauju, apstiprināt Zemes dzīļu
izmantošanas nosacījumus un Derīgo izrakteņu ieguves limitu minētajā atradnē.

7
7

Veikti grozījumi pašvaldības budžetā
Domes sēdē 26. jūlijā tika apstiprināti grozījumi pašvaldības šī gada budžetā. Ar tiem precizētas ieņēmumu prognozes
mērķdotācijām, precizēti izdevumi pamatbudžetā, ietverot
aizņēmumu summas projektu realizācijai, kā arī precizēts
speciālais budžets.

Katra reģistrētā politiskajā partija vai to apvienība, vēlētāju grupa vai Ciblas novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapas var saņemt pie Ciblas novada Pagastu pārvalžu
vadītājiem, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Zinaīdas Pavlovas vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 217 057 eiro – finansējums projektiem un mērķdotācijas, tajā skaitā šādi finansējumi: biedrība „Zaļā māja” – 900 € vides konkursos
uzvarējušo klašu ekskursijām, VISC – 5059 € izglītības projektam, CFLA – 8324 € veselības projektam, mērķdotācija –
3936 € mācību grāmatu iegādei, LAD – 108 838 € LAD
avansa finansējums ceļu projektam, pašvaldību transfēri –
65 000 €, mērķdotācija – 10 000 € asistentu pakalpojumiem,
mērķdotācija – 15 000 € pagaidu sabiedriskajiem darbiem un
nodarbinātības pasākumiem.

Pieteikumi iesniedzami Ciblas novada vēlēšanu komisijai.
Adrese: c. Blonti, Ciblas novads
Telefons uzziņām — 26493818.

Budžeta ieņēmumu sadaļā iekļauts arī Valsts kases aizdevums pašvaldībai – 612 2020 eiro (Ciblas vidusskolas stadiona izbūves un pašvaldības ceļu pārbūves projektu realizācijai).

Komisijas priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova

Grozījumi budžeta izdevumu sadaļā saistīti ar minēto projekta finansēšanai nepieciešamo līdzekļu un valsts mērķdotāciju sadali konkrētiem projektiem un mērķiem.
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Blontos notika vērtīgs LLKC rīkots seminārs
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) Ludzas nodaļa šī gada 1. augustā Blontu Tautas namā organizēja informatīvo semināru
“Kopējās lauksaimniecības politikas
attīstība pēc 2020. gada, uzsvaru liekot
uz mazām un vidējām saimniecībām.
Lauku attīstības programmas (LAP)
aktualitātes 2018. gadā”.
LLKC Ludzas nodaļas pārstāvis Agris
Trukšāns notikušo semināru uzskata par
ļoti vērtīgu, jo daudzie klātesošie varēja
no viskompetentākajiem avotiem gūt
apstiprinājumu tam, ka arī nākamajā
plānošana periodā zemnieku saimniecības varēs pretendēt uz subsīdijām un
citu atbalstu. Perspektīvu iezīmēja
Zemkopības ministrijas (ZM) un Lauku
atbalsta dienesta (LAD) amatpersonas:
ZM Valsts sekretāra vietniece Pārsla
Rigonda Krieviņa, LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš un zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs.
Seminārā par LLKC aktualitātēm informēja LLKC valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis.

Interese par šo semināru bija liela –
reģistrēti vairāk kā 60 klausītāji no Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Rēzeknes novada, pārsvarā zemnieku saimniecību,
SIA un IK pārstāvji, kā arī ar lauksaimniecību saistītas organizācijas: LLKC
Ludzas un Rēzeknes biroja darbinieki,
LAD pārstāvji no Rēzeknes, Malnavas
koledžas vadītāji.
Seminārā lauksaimniekiem aktuālā
informācija tika izklāstīta ļoti kodolīgi,
neskarot politiskus jautājumus.

Komunālais dienests nozīmīgākos darbus plāno laicīgi, sastādot gada budžetu
Arī šī vasara ir karsts darba posms
Ciblas novada pašvaldības Komunālā
dienesta ļaudīm, jo tieši vasarā ir labvēlīgākie apstākļi dažādu remontu veikšanai. Nereti ir steidzami jāpaveic neplānotie darbi – piemēram, izsaukumi, lai
novērstu kādu aizsērējumu kanalizācijā.
Nākas remontēt arī tehniku. Tomēr nozīmīgākie darbi tiek plānoti gada beigās
nākamajam periodam, sastādot pašvaldības budžetu.
Ciblas ciemata Dīķu un Evermuižas
ielā ir izbūvēta lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma, nomainītas caurules
40 m garumā (fotoaattēlā). Šajā darbā
tika iesaistīts Jānis Bondars, kurš ar
savu tehniku raka un aizbēra trasi.
Jūnijā visos ciematos veikti ūdens
sagatavošanas staciju apkopes darbi.
Dzīvokļos tiek uzstādīti ūdens skaitītāji. Īpaši aktīvi tas notika aprīlī – pirms
jauno tarifu spēkā stāšanās. Visvairāk
skaitītāju uzstādīts daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotājiem, kas maz tērē ūdeni,
tas ir izdevīgi. Komunālais dienests
nodrošina arī pašus skaitītājus. Cena par
uzstādīšanu (ieskaitot aparatūru un

PVN) – 31,30 eiro,
tā pagaidām vēl
nav paaugstināta,
lai gan pašu skaitītāju cena ir augusi.
Atgādinām, ka no
1. augusta ir nedaudz – līdz 0,13
eiro par m2 – cēlusies īres maksa
pašvaldības dzīvokļos (vecā cena –
0,11 eiro).
Līdz vasaras beigām 23 pašvaldības dzīvokļos, t. sk. 16
Felicianovā, plānots ielikt jaunus logus,
katrā dzīvoklī jānomaina pa 1 logam.
Līdumniekos uzbūvēts malkas šķūnītis daudzdzīvokļu mājai ar 8 dzīvokļiem.
Izbūvēts jauns dūmvads diviem mājas
„Plostnieki” dzīvokļiem Felicianovā.
Komunālais dienests veicis bedrīšu
remontus uz pašvaldības grants ceļiem.
Novērsti arī izskalojumi. Ar pašvaldības tehniku pastāvīgi tiek pielaboti un
greiderēti vietējie ceļi.

Šogad ir iegādāts jauns inventārs un
tehniskie līdzekļi, tajā skaitā ģenerators
Ciblas un Līdumnieku pagastam, autopiekabe vieglajai automašīnai. Šī piekabe Komunālajam dienestam nepieciešama, veicot ikdienas darbus – ar to tiek
vesti būvmateriāli, zāles pļāvēji u.c..
Augustā uzsākts Līdumnieku estrādes
remonts, jo gadu gaitā ir nolietojies
koka dēļu segums. Tiks izbūvēta betonēta estrāde (kā Zvirgzdenē), darbus
veiks IK „Amatdzirnas 1”.
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Pašvaldība atbalstījusi divas jaunas biznesa idejas
Ciblas novada pašvaldība arī šogad
rīkoja Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursu, piešķirot projektiem līdzfinansējumu. Līdz noteiktajam termiņam
tika iesniegti divi biznesa projekti. Tie
tika izvērtēti 19. jūnijā. Komisijā darbojās: deputāts Ēriks Astičs (komisijas
priekšsēdētājs) un pašvaldības speciālisti: Mārīte Romanovska, Ināra Soprāne, Inta Vonoga un Inta Piraga.
Bija iesniegti 2 pietiekumi:
Aldis Tihovskis – lāzera iegāde suvenīru izgatavošanai, projekta kopsumma
3025 eiro;
Aldis Beļavskis – pārvietojamās pirts
iegāde un iznomāšana, projekta kopsumma 3000 eiro.
Abi pretendenti prezentēja ideju, un
komisija vienbalsīgi lēma abiem piešķirt finansējumu – 1500 eiro katram.
Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa – 3000 eiro.
Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777”
īpašnieks iecerējis iegādāties CO2 lāzera gravēšanas ierīci, ar kuru var gravēt
uz dažādām nelielām virsmām. Ar šo
iekārtu plānots attīstīt uzņēmuma IK
„Lanas 777” pakalpojumus, ražojot
suvenīrus, tajā skaitā – pēc pasūtījuma.
Produkcija tiks realizēta tirdzniecības
vietās Ciblas novadā un Ludzā. Prece
tiks reklamēta sociālajos tīklos.

Aldis Beļavskis prezentēja ieceri iegādāties pārvietojamo pirti, kuras piekabe
ir velkama. Pirts izmēri: garums – 2,5
m, diametrs – 2 m. Tā aprīkota ar
pirtskrāsni (kurināma no ārpuses) un
akmens krāvumu. Pirts sasilst stundas
laikā, malkas patēriņš ir mazs. Telpa
paredzēta 6 cilvēkiem. Šo pārvietojamo
pirti paredzēts piegādāt klientam uz
viņa norādīto adresi Ciblas un kaimiņu
novados jebkurā gadalaikā. Pēc projekta iesniedzēja domām, šis pakalpojums
varētu būt interesants tūristiem, kas

pēdējo gadu laikā ir iecienījuši atpūtu
laukos, kā arī novada iedzīvotājiem –
kā laba izklaides iespēja. Šāds piedāvājums mūsu pusē nav redzēts. A. Beļavskis izpētījis līdzīgu piedāvājumu pierīgā, tur identiska pārvietojamas pirts
pakalpojuma cenu amplitūda ir no 40
līdz 100 eiro diennaktī (atkarībā no sezonas un nedēļas dienas). Plānots šo
pakalpojumu reklamēt sociālajos tīklos,
medijos un uz stendiem. Pārvietojamo
pirti biznesa projekta iesniedzējs plāno
iegādāties šovasar.

Atbalstīti pieci jauniešu projekti
Ciblas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Jaunieši
novadam 2018” saņemti 5 pieteikumi.
Projektu konkursam bija paredzēts
2500 eiro liels kopējais finansējums no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tika
nolemts atbalstīt visus iesniegtos projektus, katram piešķirot 500 eiro lielu
finansējumu inventāra, pamatlīdzekļu
un materiālu iegādei.
Blontos:
Raitis Caune – „Kāpelēšanas komplekss bērniem Blontu ciematā”. Iecerēts papildināt pagājušajā gadā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā uzstādīto slidkalniņu ar kāpelēšanas kompleksu, kurā ietilptu arī šūpoles. Līdz ar
to ciemata bērnu laukumiņš būtu daudzfunkcionālāks un bērniem interesantāks,
tādējādi tiktu veicināta bērnu fiziskā un
garīgā attīstība. Līdz 30.08.2018.

Ciblā:
Edijs Savickis – „Bērnu rotaļu laukuma izveide Ciblā”. Projekta mērķis –
uzlabot esošo nelielo rotaļu laukumu
pie daudzdzīvokļu mājām. Tiks saremontēta smilšu kaste (nomainītas barjeras un smiltis tajā), soliņi (nomainīti
vecie dēļi), šūpoles (tām uzstādītas ķēdes un šūpoļu krēsls) un kāpelēšanas
iekārta (esošā attīrīta, pārkrāsota un
iebetonēta). Plānots realizēt līdz
31.08.2018.
Lauma Caune – „Bērnu rotaļu laukumiņš Ciblas ciematā”. Projekta mērķis –
ciemata centrā pie šūpolēm un basketbola groza uzstādīt smilšu kasti, slidkalniņu ar kāpšanas un kāpelēšanas iespējām. Plānots realizēt līdz 30.07.2018.

Līdumniekos:
Ēriks Pavlovs, Santa Litinska, Sigita
Lavrinoviča – „Aktīvi kopā!”. Plānots
Līdumnieku parka teritorijā, pie volejbola laukuma uzstādīt batutu bērnu izklaidei, bet pie daudzdzīvokļu mājas
„Zvārguļi” ierīkot strūklaku, darot pievilcīgāku teritoriju. Plānots realizēt līdz
10.08.2018.
Pušmucovā:
Rebeka Mikijanska – „Sporta laukuma uzlabošana, jauna inventāra iegāde”.
Īstenojot šo projektu, iecerēts atjaunot
vecos futbola vārtu tīklus, uzstādīt jaunu basketbola grozu, nopirkt jaunu formu
vietējai jauniešu futbola komandai. Plānots realizēt līdz 31.08.2018.

Visi objekti būs publiski pieejami.
Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saudzīgi izmantot uzstādīto inventāru un nepieļaut tā salaušanu!
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Jauno arheologu ekspedīcija Ķīšukalnā turpinās
Jau ceturto vasaru
Zvirgzdenes pagasta Šelupinku jeb
Ķīšukalna pilskalnā
darbojās
jaunie
arheologi no Rīgas
Skolēnu pils Bērnu
un jauniešu centra.
Arheoloģe
Ināra
Kuniga pastāvīgi
organizē jauno arheologu
vasaras
nometni jeb arheoloģisku ekspedīciju, pētot seno latgaļu apmetni Lielā Ludzas ezera krastā.
Vienmēr izdodas atrast ko unikālu, kas
iepriecina. Arī nākamgad jaunie arheologi gatavi atbraukt un turpināt Ķīšukalna izpēti.
Šovasar izpēte veikta pilskalna ziemeļu daļā. Atkal gūta pārliecība, ka šī vieta bijusi blīvi apdzīvota. Atrastas velvju
krāsnis, kas iedziļinātas zemē. Tas ir
šim pilskalnam raksturīgi. Pavardu dibenā iebūvēti akmeņi, kas ļāva ilgāk
saglabāt siltumu un uzlaboja vilkmi.
Īpašu interesi raisīja kāds zemē apmēram metru iedziļināts pavards.
Atradumi liecina, ka šajā vietā darbojušies amatnieki, jo atrasti bronzas kausējumiem domāti māla tīģeļu fragmenti,
vērpšanai domāti māla skriemeļi. Atrasta arī skaista kaula adata vienā no pavardiem. No rotaslietām – trapecveida
bronzas mēlītes ar skaistu gravētu ornamentu. Viss liecina, ka pilskalna iedzī-

5. lappuse

Trijos mēnešos –
4 piedzimuši, 9 nomiruši
2018. gada otrajā ceturksnī (aprīlī,
maijā un jūnijā) pasaulē nākuši četri
bērniņi, kuru dzīvesvieta deklarēta
Ciblas novadā:
aprīlī Blontos piedzima Anna,
maijā Zvirgzdene pagasta Laučos –
Arvīds, bet Pušmucovas pagasta
Snotiuļūs – Sigurds,
jūnijā Cibla pagasta Felicianovā
piedzima meitene Krista.

votāji daudz zvejoja, jo saglabājušās
zivju zvīņas un asakas, vienā pavardā
pat ļoti biezā sablīvējumā.
Izrakumi Ķīšukalna pilskalnā notiek
zinātniskās izpētes ietvaros un organizēti kā arheoloģijas pulciņa dalībnieku
apmācība. Strādājot fiziski četras stundas dienā, audzēkņi praksē apgūst iemaņas arheoloģiskā pieminekļa izpētē.
Savukārt pēcpusdienās un vakaros nometnē organizētas dažādas aktivitātes.
Protams, peldēšanās ezerā. Laika apstākļi, atšķirībā no divām iepriekšējām
lietainajām vasarām, bija labi. Arī šogad Blontu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieces jaunos arheologus nodrošināja ar garšīgām maltītēm, tajā
skaitā siltām pusdienām Blontu PII ēkā.
Jauno arheologu nometnē, kas pastāvēja aptuveni trīs jūlija nedēļas, bija 20
dalībnieki. Lieli palīgi skolotājai ir vecākie jaunieši, kas jau ceturto gadu strādāja
Ķīšukalnā.
Viņi spēj dot vērtīgus padomus jaunākajiem, viņi izauguši šajā laikā arī
fiziski. 5 no nometnes dalībniekiem
šogad pabeiguši 9.
klasi, 1 – 12. klasi,
bet 2 ir jau studenti.
– Izauguši izrakumos, – saka Ināra
Kuniga, īpaši atzīmējot Kārli un Lauru.

Šajā periodā reģistrēta 9 novada
iedzīvotāju nāve.
Blontu pagastā
Jevģēnijs KRIŠTOPĀNS – 18. maijā,
dzimis 29.10.1951. (c. Lielā
Medišova).
Ciblas pagastā
Veronika ĻAGUŠNIKA – 4. aprīlī,
dzimusi 19.08.1920. (c. Greči),
Antonina RASIMA – 28. maijā, dzimusi 22.02.1943. (c. Kondrati).
Līdumnieku pagastā
Lidija KURCENBAUMA – 2. aprīlī,
dzim. 28.12.1922 (c. Krivanda),
Aleksandrs ŽIBENKO – 19. aprīlī,
dzimis 03.03.1960. (c. Astenci),
Anatolijs MIKĀNS – 10. maijā,
dzimis 07.01.1942. (c. Jaski).
Pušmucovas pagastā
Imants SPRUDZĀNS – 3. maijā,
dzimis 06.09.1954. (c. Poļaki),
Lūcija LIPSTOVA – 5. jūnijā, dzimusi
20.12.1917. (c. Pušmucova).
Marija

Zvirgzdenes pagastā
KUČINSKA – 29. aprīlī,
dzimusi 27.02.1932. (Franapole)

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darbdienās: 8.00 — 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.

Informē pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa
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Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi jaunu projektu

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi projektu
Nr.16-01-AL34-A019.2201-000016 „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku
paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”.
Biedrības nams Ciblas novada Līdumniekos ir kļuvis par vienu no vietām,
kur pulcējas iedzīvotāji, kas vēlas saglabāt un popularizēt vietējo amatniecību
un izkopt kultūras dzīvi.
Biedrība cenšas radīt piemērotus apstākļus brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošanai, uzstādot apkuri, sakārtojot
un uzlabojot telpu stāvokli un aprīkojumu. Tas veicinās sabiedriskās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaita palielināšanos.
Līdumniekos notiek arī viesamatnieku
meistarklases, kurās cilvēki rod sev
tīkamas nodarbes. Tādejādi paredzēts
piesaistīt jaunus dalībniekus, dodot tiem
iespēju parādīt savas spējas, attīstīt talantus citiem. Ar viesamatnieku meistarklasēm biedrība arī turpmāk palīdzēs
cilvēkiem izprast savas intereses, pilnveidoties un attīstīties.
Ņemot vērā biedrības esošo darbību,
projekta ietvaros iegādāts arī lielās zā-

les skatuves aprīkojums. Pamatlīdzekļu
iegāde sastāv no skatuves gaismām,
profesionālas skaņas aparatūras, skandām, mikrofoniem, mikrofonu statīviem
un mūzikas instrumenta - sintezatora,
ekrāna un projektora. Šis aprīkojums
ļaus nodrošināt pašdarbnieku, amatnieku un mājražotāju paraugdemonstrējumu un apmācību vizualizēšanu lielākam
interesentu skaitam.
Pirms projekta realizācijas, veicot
vietējo iedzīvotāju aptauju, bija vienprātība par projekta ideju. Bez tam,
aizpildot anketas, projekts tika papildināts ar praktiskām darbībām un jaunām
idejām tālākai biedrības darbībai.
Tika saņemts liels finansiāls atbalsts
no Ciblas novada pašvaldības – līdzfinansējums projektam EUR 4828,40
apmērā. Kopēja projekta summa – EUR
49991,81. Biedrības „Darba un kultūras
centrs Līdumnieki” finansējums šajā
projektā sastāda EUR 1707,77.

Pašlaik biedrība pašu spēkiem iesākusi lielās zāles remonta darbus. Izjūtam
atsaucība gan no biedrības atbalstītājiem, gan no vietējiem iedzīvotājiem,
kas līdzdarbojas un palīdz remonta darbos.
Igors Zabiļevskis,
biedrības „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs

Suņu īpašniekiem jāievēro noteikumi !
Visos novada ciematos iedzīvotāji jūt apdraudējumu no
suņiem, kurus to īpašnieki palaiž savā vaļā. Sakarā ar to Ciblas novada pašvaldība atgādina: suņu īpašnieku pienākums ir
turēt suni telpās vai piesietu ārpus telpām, vai norobežotā
teritorijā ārpus telpām. Viensētās (ne pilsētās un ciemos)
suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka
tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.
Suņa īpašniekam ir tiesības kopā ar suni atrasties ārpus
mājas teritorijas, ja dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada
draudus cilvēka drošībai, veselībai un dzīvībai, nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
Ārpus mājas teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Šajā gadījumā sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai
vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē
bīstamu suni.
Arī Veterinārmedicīnas likums nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāievēro prasības, t.i., jārūpējas par
labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo
dzīvnieku, kā arī jānodrošina, lai dzīvnieks netraucētu un
neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs pats lielā mērā ir atbildīgs par sava
dzīvnieka veselību un drošību. Un gadījumos, kad suns uzbrūk vai apdraud cilvēkus un citus dzīvniekus, atbildība tiek
prasīta no suņa īpašnieka.
Ciblas novada pašvaldība aicina suņu īpašniekus un
turētājus ievērot normatīvos aktus!
Ja turpmāk pa ciematiem klaiņos suņi, pašvaldība atkārtoti
organizēs suņu ķeršanu.
Tie tiks nogādāti dzīvnieku patversmē Rēzeknē.
Suņu īpašniekiem, lai atgūtu
mājdzīvnieku,
nāksies griezties
patversmē, kur
būs jānorēķinās
par dzīvnieka
nogādāšanu patversmē, uzturēšanu u.c..
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Pieminam Mozuļu kaujā kritušos cīnītājus
16. jūlijs ir datums, kurā ik gadu Līdumnieku pagastā pulcējas ļaudis, lai
pieminētu 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušos leģionārus.
Mozuļu kaujas atceres pasākumu organizē biedrības „Daugavas vanagi
Latvijā” Rēzeknes nodaļa.
Sākumā pie baltā
krusta
nostājās
goda sardze –
Valsts robežsardzes
Ludzas pārvaldes
Krivandas robežapsardzības nodaļas
robežsargi.
Tika
iznests sarkanbaltsarkanais karogs.
Aizlūdzot par kritušo karavīru dvēselēm, tika noskaitīta katoļu lūgšana
„Kunga eņģelis”.
Svinīgu zvērestu, stājoties vanadzēnu organizācijā, nolasīja kāda jauniete, kas
bija ieradusies līdz ar vanadzēnu vienību no Viļāniem.
Tradicionāli tika nolasīts Mozuļu kaujas apraksts – to paveica jaunievēlētais
Daugavas Vanagu organizācijas Rēzeknes nodaļas vadītājs Kaspars Balodis. Uzrunu teica Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, nobeigumā
aicinot ar klusuma brīdi pieminēt kritušo piemiņu.
Uzrunas teica Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieks Gunārs Spodris, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija, Daugavas Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Tika nolasīts Latvijas Nacionālo partizānu apvienības apsveikums, ko sūtīja organizācijas pārstāve Biruta Radoviča.
Skanēja leģionāru dziesmas, latviešu tautasdziesmas, „Daugav’s abas malas”,
ko, piebalsojot viens otram, izpildīja Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes ansamblis, Valda Nagļa vadītais Līdumnieku ansamblis, dziesminiece un koklētāja
Maija Cālīte. Spēcīgi, tuvā negaisa dunoņai pieaugot, izskanēja Latvijas Valsts
himna „Dievs, svētī Latviju!”.
Baltā krusta pakājē gūla ozollapu vainagi un ziedi. Pēc tradīcijas, Zilupes upē
tika kaisīti ziedi un ziedlapiņas – kā sveiciens Mozuļu kaujā kritušajiem.
Uzrunās tika pieminēts, ka diemžēl maza ir cerība, ka 1944. gada jūlijā Mozuļu
apkaimē kritušie leģionāri tikuši apbedīti, viņu atdusas vietas nav zināmas. Tāpēc
pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas kaujai iespējami tuvā vietā
Zilupes upes krastā tika uzstādīts
baltais krusts un sarkans piemineklis.
Tāpat uzrunās izskanēja šādi vārdi:
– Karš nav izprieca. Tā ir nāve un
iznīcība. Un lai Dievs nedod, ka
mums ar to būtu jāsastopas!
– Šodien Helsinkos tiekas Tramps
un Putins. Jācer, Latvija nav viņu
dienas kārtībā.
Daugavas vanagu priekšnieks Gunārs Spodris uzsvēra trīs galvenos
darbus, kas darāmi arī turpmāk: Vanadzēnu kustības paplašināšana, atbalsts latviešu valodas saglabāšanai,
dalība piemiņas pasākumos Latvijas
brīvības cīnītājiem.
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15. augusts — brīvdiena
Ciblas novada pašvaldībā
un tās iestādēs
Pašvaldības pabalsts
daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek
piešķirts ģimenēm, kuras uz pabalsta
pieprasīšanas brīdi audzina 3 vai vairāk
bērnus. Tas tiks izmaksāts par bērniem,
kuri mācās vispārizglītojošās skolās no
1. klases līdz 12. klasei (ieskaitot).
Pabalsta apmērs – 50 eiro par katru
bērnu. Pabalsts tiek piešķirts bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas uz pieprasītāja iesnieguma
pamata vienu reizi gadā pirms mācību
gada sākuma.
Lai saņemtu pabalstu, līdz 10. augustam lūdzam ar iesniegumiem un bērnu
dzimšanas apliecību kopijām griezties
pie sociālajiem darbiniekiem pagastos.
Informē Sociālais dienests

Jaunais mācību gads
vispārizglītojošajās skolās
sāksies 3. septembrī (pirmdien).
Lūgums informēt par
aizdomīgām personām
Valsts robežsardze lūdz
atbalstu likumpārkāpumu apkarošanas jomā.
Ja konstatējat, ka pašvaldības teritorijā
atrodas:
svešas personas (aziātiskas izcelsmes
personas)
vai
personu
grupas
(aziātiskas izcelsmes);
militārās personas vai militāro personu
grupas;
transportlīdzekļi (īpaši ar Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas valsts reģistrācijas numuriem),
kuru klātbūtne ir aizdomīga un neatbilst
ikdienas situācijai, lūdzam informēt
VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļu.
Diennakts kontakttālruņi:
26318575 (mobilais tel.), 65703938,
65703910 (Lattelecom).
E-pasts: krivandad@rs.gov.lv
Pateicamies un ceram uz sapratni un
turpmāku sadarbību.
VRS Ludzas pārvaldes
Krivandas robežapsardzības nodaļa
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Veselīgi pavadīts laiks atgādina par fizisko aktivitāšu nozīmi
19. jūlijā Ciblas
novada svētku laikā norisinājās projekta nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” pasākums „Veselības diena – fizisko aktivitāšu diena”.
Tajā bija lekcijas par fizisko aktivitāšu nozīmi dzīvē, kā arī
daudzveidīgas fiziskas aktivitātes: lielais galda futbols, pludmales dvieļu volejbols, „Styprūs skriejīņa” trase bērniem,
batuts, individuālas sacensības (šautriņas, florbola metieni)
u.c.. Pasākuma laikā bija iespējams saņemt fizioterapeites
Maritas Joņinas konsultācijas un ārsta palīga Zojas Policānes
konsultācijas, kā arī noteikt asinsspiedienu, holesterīna un
glikozes līmeni asinīs.
Veselības dienā tika izmantots peintbola laukumā pieejamais inventārs un teritorijā izvietotie pludmales volejbola
laukumi, šķēršļu josla, batuts, piepūšamās atrakcijas.

No pasākuma dalībniekiem izveidojās vairākas komandas,
kas sacentās atraktīvās spēlēs. Šogad IK „Lanas 777” ir uzstādījis labi zināmā galda futbola lielformāta versiju: ar
augstiem bortiem norobežots spēles laukums ar 2 vārtiem,
nostiprināti 4 horizontāli stieņi, pie kuriem šīs “galda futbola” spēles laikā turas, sitot bumbu, divas komandas. Savukārt pludmales volejbola laukumā komandas sacentās, pārī
ar lieliem maisiem (var ar pludmales dvieļiem) metot volejbola bumbu. Bija iespēja sacensties individuāli – šautriņu
mešanā u.c. disciplīnās.
Pasākuma noslēgumā labākajām komandām un dalībniekiem tika pasniegtas balvas.
Veselības dienā reģistrēti ap 80 dalībnieki no visiem Ciblas novada pagastiem, tajā skaitā vairākas ģimenes ar bērniem.
Kopējās izmaksas šai projekta aktivitātei – 1600 eiro, kas
izlietoti speciālistu darba apmaksai, atrakciju un laukuma
nomai, veselīgām uzkodām u.tml..

Pieteikšanās ekstrēmajām sacensībām „Styprūs skriejīņs” sākusies!!!
18. augustā Ciblā, peintbola laukumā, notiks tradicionālās ekstrēmās sacensības „Styprūs skriejīņs”,
ko organizē IK „LANAS 777” (Aldis Tihovskis).
Plānots starts sievietēm un vīriešiem (plkst. 11:30), bērniem no 6 līdz 10 gadiem (plkst. 12:30) un komandām
(plkst. 13:00).
Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kas sacensību dienā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, bet no 16 gadiem drīkst pieteikties tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Savukārt komandā jābūt trim cilvēkiem, obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem. Bērniem (6 – 10 gadi) trasē līdzi
jādodas vismaz vienam no vecākiem.
Trases garums ir aptuveni 4,5 kilometri. Trasē ir 30 šķēršļi
(gan dabīgi, gan mākslīgi veidoti). Ātrākais dalībnieks to var
paveikt mazāk kā pusstundā. Sacensību kontrollaiks – 90
minūtes. Bērnu trases garums ir 350 metri, tajā ir 8 šķēršļi.
Pieteikšanās sacensībām jau sākusies. Rakstiet uz epastu: aldons777@inbox.lv vēstuli ar tekstu: „Piedalīšos

sieviešu (vīriešu, bērnu,
komandu)
skrējienā
„STYPRŪS
SKRIEJĪŅS”. Vārds. Uzvārds.
Dzimšanas gads” Piemēram: „Piedalīšos vīriešu
skrējienā
„STYPRŪS
SKRIEJĪŅS”,
Jānis
Ozols. 1980.g.).
Dalības maksa: individuālajiem dalībniekiem – 5 eiro,
komandām – 20 eiro, bērniem – 1 eiro.
Līdzjutējiem ieeja brīva (būs ziedojumu kaste).
Sacensību dienā būs jāparakstās pieteikuma anketā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Trīs labākie katrā grupā (sieviešu, vīriešu, komandu, bērnu) tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām, diplomiem, suvenīriem, kā arī nelielu naudas balvu.
Sīkāka informācija – pa tālruni 26162066 un internetā
(http://aldons.anazana.com/lv).
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