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“Baltica 2015”
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“Styprūs skriejīņs”
pulcināja daudzus
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Blontu TN bērnu
teātris “Burbulīši”
aicina uz pirmizrādi!

Skolas iela Ciblā būs
apgaismota!
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21. augustā,
plkst. 19.00,
Pušmucovas TN

Pilngadības
svētki
Ciblas novada
jauniešiem.
Pl. 21.00 – balle,
spēlēs A. Lipskis.
Novadā dzīvesvietu
deklarējuši 25 jaunieši,
kam šogad aprit
18 gadi.

No 15. līdz 19. jūlijam Latvijā norisinājās starptautiskais folkloras festivāls
“Baltica 2015”, kurā piedalījās četri pašdarbības kolektīvi no Ciblas novada.
Starptautiskajā folkloras festivālā
„Baltica” Ciblas novadu šogad
pārstāvēja četri kolektīvi: folkloras
kopas „Ilža” no Ciblas, „Madara” no
Blontiem, „Saime” no Zvirgzdenes,
etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” no
Pušmucovas. Novada pašvaldība
finansēja visu kolektīvu piedalīšanos
festivālā, nodrošinot transportu,
apmaksājot ēdināšanu un
naktsmītnes, ja tas bija nepieciešams.

Dace TIHOVSKA, „Ilžas” vadītāja,
dalās iespaidos par festivālā piedzīvoto:
– Festivāls „Baltica” ir viena no
svarīgākajām folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu darbības atskaitēm, jo
pirms festivāla notiek skates, kurā
komisija jeb žūrija no Latvijas Nacionālā
kultūras centra katram ansamblim piešķir
vērtējumu un pakāpes.
Latvijā festivāls „Baltica” notiek reizi
trijos gados.
(Turpinājums 5. lpp.)

LabieDarbi.lv konkursam iesniegtais projekts
"ĀRA TRENAŽIERI CIBLAS VIDUSSKOLĀ" ir izgājis finālā.
Paldies visiem, kas piedalījās balsošanā 2. kārtā!
TURPINĀM BALSOT līdz 31. augusta plkst. 23.59 !!!

https://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=1373
http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=1373
http://labiedarbi.lv/lv/projekts/ra-trenazieri-ciblas-vidusskola
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Nekustamā īpašuma “Granti” izsole
Ciblas novada pašvaldība 2015.gada 22.septembrī
plkst.10:00 Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c.
Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā rīko atklātu mutisku
izsoli nekustamajam īpašumam „Granti”, Pušmucovas
pagastā, Ciblas novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0109,
uz kura atrodas smilts-grants un smilts karjers ar 810,71
tūkst. m³ smilts-grants krāju un 790,04 tūkst m³ smilts krāju.
Izsoles sākumcena – 300 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda
10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir
EUR 30 000,00 ar norādi „„Granti” izsoles nodrošinājuma
summa” un izsoles dalības maksa EUR 20,- ar norādi
„„Granti” izsoles dalības maksa”. Drošības nauda un dalības
maksa jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības AS „Citadele”
kontā LV57PARX0012469710001. Nosolīto summu par
Nekustamo īpašumu jāiemaksā pašvaldības kontā mēneša
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv sadaļā Nolikumi,
vai Ciblas novada pašvaldībā „Domes nams”, c. Blonti,
Blontu pagastā, Ciblas novadā.
Pieteikumu reģistrācija tiek veikta Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas
novadā līdz 2015.gada 21.augustam plkst.15:00 darba
dienās no plkst.9:00 līdz 15:00.
Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 65700844; 26869560.

Tiek apzināti pretendenti
ēkas nojaukšanai Felicianovā
Ciblas novada
pašvaldība izsludina cenu aptauju un veic iespējamo pretendentu apzināšanu
ēkas nojaukšanai
(daudzdzīvokļu
trīsstāvu ēka ar
pagrabu zem
ēkas daļas) ciemā Felicianova, Ciblas pagastā, Ciblas novadā.
Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne, tālr. +371
29711939, e-pasts ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniskā veidā uz epasta adresi: ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai personīgi
Ciblas novada pašvaldībā līdz 2015. gada 8. septembrim,
plkst.14.00. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā
vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek
izskatīti. Piedāvājumam ir divas sastāvdaļas: 1) Pretendentu
atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai cenu aptaujā;
2) Finanšu piedāvājums. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
Pretendentu atlasei izvirzītās prasības un Veidne pretendenta pieteikumam skatāma pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovds.lv
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Uzņēmēji atbalsta
ceļa C-2 sakārtošanas projektu

Ciblas pagasta uzņēmēji ir gatavi investēt savos
uzņēmumos, tādējādi atbalstot ceļa C-2 sakārtošanas

29. jūlijā Ciblā notika
projekta „Ciblas novada
pašvaldības autoceļu C – 2
(Cibla – Felicianova) un
Dzirnavu ielu Felicianovā
sakārtošana” apspriešana.
Tajā piedalījās novada
domes un Ciblas pagasta
pārvaldes vadība, kā arī
uzņēmēji un zemnieki
Aleksandrs PURINS, Aina
ZBARAŠČUKA, Agris
TRUKŠĀNS, deputāti
Aleksejs IVANOVS un
Aldis TIHOVSKIS.
Jau informējām, ka novada
pašvaldībai ir iespēja startēt
Latgales programmā, bet ir
ārkārtīgi nepieciešams vietējo zemnieku un uzņēmēju
atbalsts. Proti – šajā programmā pret katru ieguldīto
eiro jābūt segumam no
uzņēmēju puses – vai nu
radītās darba vietas (viena uz
41 000 eiro) vai ieguldītās
investīcijas 1 eiro: 1 eiro.
Projektā darbi plānoti 2016.
– 2017. gadā. Kopējā projekta summa – 500 000 eiro,
t.sk. 75 000 eiro no pašvaldības budžeta, 425 000
eiro no ES fonda.
Apspriedē 22. jūlijā vietējie uzņēmēji norādīja, ka
nav reāli izveidot daudzas
jaunas darba vietas un jā-

meklē cits risinājums.
Par sanāksmē 29. jūlijā
spriesto stāsta Mārīte
ROMANOVSKA, domes
Attīstības nodaļas vadītāja:
– Sanāksmē raisījās
konstruktīva diskusija, galvenie runātāji bija uzņēmēji.
Viņi vēlreiz uzsvēra, ka nav
reāli radīt daudz darba vietu,
ņemot vērā nodokļus slogu
u.c. apstākļus. Bet uzņēmēji
apstiprina, ka noteikti tuvākajos gados katrs veiks
investīcijas savā uzņēmumā.
Tāpēc tika nolemts mainīt
projekta sasniedzamos rādītājus – noteikt, ka tiks radīta
viena darba vieta un piesaistītas investīcijas 385 000
eiro apmērā. Uzņēmēji ir gatavi uz šādiem nosacījumiem
parakstīt Nodomu protokolus
par investīciju ieguldījumu,
ko nepieciešams pievienot
projekta iesniegumam. Tikšanas laikā vienojāmies, ka
tiek pasūtīta tehniskā dokumentācija ceļam C – 2,
sadalot to divos posmos. Pēc
tam, kad būs izstrādāts tehniskais projekts un sastādītas
plānoto darbu izmaksu tāmes, tiks slēgti Nodomu
protokoli.
Paldies uzņēmējiem par
atsaucību un konstruktīvu
sarunu!
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Kārtējā domes sēdē lemtais
31. jūlijā notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par 15 darba kārtības jautājumiem. Lielākā daļa skatāmo
jautājumu bija par nekustamo
īpašumu, tajā skaitā – par pašvaldības īpašumu.
Kā viens no pirmajiem tika izskatīs un
noraidīts Rozenšildu – Paulinu dzimtas
pēcteces Olgas von Rosenschild Paulyn
(dzīvo Francijā) lūgums atsavināt zemesgabalu 0,5 ha platībā, kur atradušās
Zabolotjes muižas ēkas. Minētais zemes
gabals ir daļa Ciblas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Veckaktiņi”, kas
saskaņā ar Ciblas novada teritorijas plānojumu ir ir labiekārtota dabas teritorija
ar estētisku vai rekreācijas nozīmi, kur
galvenā izmantošana: teritorijas labiekārtojums - parks, skvērs, mežaparks,
apstādījumi, komercdarbības būves.
Zemesgabals ir apbūvēts, uz tā atrodas
nedzīvojamā ēka, tās īpašniece ir Ciblas
novada pašvaldība. NĪ „Veckaktiņi”
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, jo Ciblas novada pašvaldība, rīkojoties ar savu īpašumu, izmanto to
sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanai, īstenojot pašvaldības sociālo, kultūras un izglītības veicināšanas vai attīstības politiku.
Izvērtējot lietas apstākļus noskaidrots,
ka labums, ko iegūs sabiedrība kopumā,
noraidot zemesgabala atsavināšanas
ierosinājumu, ir lielāks nekā minētās
privātpersonas tiesisko interešu ierobežojums, tāpēc novada dome secina, ka
pašvaldības
nekustamā
īpašuma
“Veckaktiņi” atsavināšana 0,5 ha platībā, nav lietderīga. Deputāti vienbalsīgi
noraidīja šo atsavināšanas ierosinājumu.
Privātās zemes jautājumi
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļas informāciju,
ka konstatēts fakts par kādu privātpersonai Ciblas pagastā piederošu īpašumu,
kas sastāvā no 3 zemes vienībām. Divām
atjaunotas īpašuma tiesības 15,5 ha kop-

platībā un nostiprinātas īpašumtiesības
zemesgrāmatā, bet vienai zemes vienībai
mainīts statuss no „zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi" uz
„zemes lietojums", jo īpašniece ir realizējusi mantojuma tiesības pilnā apjomā.
Pamatojoties uz likumiem, dome nolēma
izbeigt zemes lietošanas tiesības šai personai, uz šo neatgūto zemes vienību 2,5
ha platībā. Saskaņā ar likumdošanu šī
zeme piekrīt pašvaldībai, bet zemes lietotāja iegūst zemes nomas pirmtiesības.
Lēmums ir pārsūdzams viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
Turpinās zemes gabala atsavināšanas
process Seļekovas kapsētas paplašināšanai. Domes sēdē tika apstiprināts zemes
ierīcības projekts n.ī. „Ozolkājas”.
No trim nekustamiem īpašumiem
(Ciblas pag., Liidumnieku pag., Pušmucovas pag.) atdalīti nekustamie īpašumi
(2,2 ha, 4,2 ha un 1,4 ha), kam doti jauni
nosaukumi.
Apstiprināt zemes ierīcības projekts
kāda nekustamā īpašuma sadalei Zvirgzdenes pagastā. Tiek atdalīts 1 ha īpašums, kas dots jauns kadastra numurs un
piešķirts nosaukums „Ūdens pasaka”, un
noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Palikušajam
īpašumam arī piešķirts jauns kadastra
numurs. Nolemts izstrādāt zemes ierīcības projektu, konkretizējot apgrūtinājumus.
Dažādi lēmumi
Nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Granti” mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (plašāka informācija –
2.lpp.).
Nolemts nojaukt ēku “Kūmas” Felicianova (vairāk – 2.lpp.).
Nolemts veikt izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā un apstiprināt Dzīvokļu
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Valentīna Dorožkina; komisijas priekšsēdētājas vietniece Antoņina
Hindogina; komisijas locekles Valentīna
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Trukšāne, Inta Vonoga un Valentīna
Ruciņa.
Piešķirts finansējums
Vēstulē, kas pašvaldībā reģistrēta š.g.
15.jūlijā, biedrība „Ludzas rajona partnerība” informē, ka plānošanas periodu
maiņa notiek kalendārā gada 3. ceturksnī. Šogad mainās plānošanas periodu 7
gadu posmi. Augustā jānoslēdz iepriekšējais, jāveic sagatavošanās darbi, lai
septembrī uzsāktu 2014. - 2020. gada
plānošanas periodu. Kā sagatavošanos
jaunajam plānošanas periodam Ludzas
rajona partnerība iesniegusi projektu
Latvijas Lauku attīstības programmas
(LAP) 2014. - 2020. gadam pasākumā
"Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)".
Biedrības "Ludzas rajona partnerība"
vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana 2014. - 2020. gadam, kas ir par
pamatu projektu konkursu izsludināšanai 2016. gadā. Biedrība lūdz biedru
naudas nomaksas termiņu veikt ar atskaites periodu 1. jūlijā. Līdz ar to nākamo nomaksu veikt sākot ar 01.07.2015,
ar iespēju to sadalīt divos maksājumos.
Ar 01.07.2015 biedru maksas pašvaldībām 280.00 EUR x administratīvo teritoriju (pagastu, pilsētu) skaits gadā.
Deputāti vienbalsīgi nolēma apmaksāt
biedru naudu biedrībai „Ludzas rajona
partnerība” par laika periodu no 2015.
gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam
1400 eiro saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Izskatot Latvijas Kikboksinga federācijas informāciju par WAKO Kadetu
un junioru Eiropas čempionātu kikboksā, kas norisināsies Spānijā 22. - 30.
augusta, kurā piedalīsies kāds Zvirgzdenes pagastā dzīvojošs jaunietis, un
viņa mātes iesniegumu par finansiālās
palīdzības sniegšanu, pamatojoties uz
Ciblas novada Nolikumu dalībai sporta
pasākumos, deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt jaunietim 500 eiro lielu finansējumu dalībai minētajā čempionātā.
Nolemts piešķirt biedrībai „Balvu
olūts” 100 eiro albuma „Latgales sirdspuksti” izdošanai (vairāk – 7.lpp.).

Dzimtsarakstu reģistra ziņas
Šī gada jūlijā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa savos reģistros veikusi šādus ierakstus:
6. jūlijā piedzimis puisītis, kam dots vārds Renārs K. (reģ. Pušmucovas pagastā).
Mēneša laikā miruši 4 novada iedzīvotāji: 3. jūlijā – Ciblas pagasta iedzīv. Aleksandrs Kotovs (dzimis 1951.g. 1. janvārī),
16.jūlijā – Ciblas pag. iedzīv. Valentīna Auza (dz. 1926. g.14. februārī), 21. jūlijā – Helēna Guitāne no Zvirgzdenes pag. (dz.
1927. g.28. oktobrī) un Nikolajs Maslovskis Blontu pag. (dz. 1949. g. 20. decembrī).
Reģistrēta viena laulība.
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Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības
LAD paziņo
Lauku atbalsta dienests (LAD)
izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības"
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.
gada 30. septembra noteikumiem Nr.
598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku
un zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. gada plānošanas periodā" un
Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 292 "Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības
attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības"".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības"
notiks no 2015. gada 3. septembra
līdz 2015. gada 5. oktobrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā
"Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" - EUR 20 851 400 (divdesmit
miljoni astoņi simti piecdesmit viens
tūkstotis četri simti eiro), t.sk. Austrumlatgales RLP - 2 296 066 eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā: www.lad.gov.lv
sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un
investīcijas.
Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma
sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju
pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz,
ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai
LAD Centrālajā aparātā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2,
2.stāva foajē (tālr. 67095000).
Informē Agris Trukšāns,
Tālr.: +371 28612349
E-pasts: agris.truksans@llkc.lv
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Izglītības iestādēs ārpus novada – 110 bērni un jaunieši
Pirms jaunā mācību gada ir lietderīgi
parēķināt, kādas ir izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības
pakalpojumiem.
Jau pirms 16 gadiem – 1999. gada 13.
jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”. Tajos noteikta kārtība, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības
iestādes vai sociālās aprūpes iestādes
sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus
ar citām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu.
Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek aprēķinātas izmaksas par vienu audzēkni katrā
konkrētā izglītības iestādē. Tiek ņemtas
vērā 7 izdevumu grupas, atskaitot pedagogu atalgojumu, ko valsts dotē. Maksa skolās ir atšķirīga, jo ir atšķirīgas to uzturēšanas izmaksas. Un savstarpējie norēķini
tiek veikti augu gadu, ik mēnesi vai ik
ceturksni, neskatoties uz brīvlaikiem.
Ciblas pašvaldības domes ekonomiste
Zinaīda PAVLOVA ir aprēķinājusi, ka
šogad no mūsu novada pašvaldības budžeta citām pašvaldībām par izglītības
pakalpojumiem būs jāsamaksā 90 991,21
eiro. No citām pašvaldībām mūsu budžetā
šogad varētu ienākt 29 876,40 eiro. Starpība ir aptuveni 60 tūkstoši eiro gadā.
Summas šogad vēl var mainīties. Tas
atkarīgs no tā, kādu skolu vai bērnudārzu
novada iedzīvotāji izvēlēsies jaunajā mācību gadā un kā mainīsies pašu skolu izmaksas.
Vislielākās izmaksas ir par pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem – līdz 135
eiro mēnesī par vienu bērnu Ludzas
pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Mazākas izmaksas ir lielo pašvaldību vispārizglītojošajās skolās, piemēram, Jelgavā –

ap 25 eiro mēnesī, bet mazajā Mērdzenes
skolā – 111,62 eiro mēnesī.
Skolās un bērnudārzos ārpus novada
mācās 110 bērni un jaunieši, t. sk.:
83 – Ludzas novadā: 2. vidusskolā – 9
(izmaksas mēnesī – 56,28 eiro vienam
skolēnam), Mūzikas pamatskolā – 9
(mēnesī – 46,73 eiro 1 skol.), vakara vidusskolā – 17 (mēnesī – 20,97 eiro 1
skol.), pilsētas ģimnāzijā – 33 (mēnesī –
46,49 eiro 1 skol.), bērnudārzos – 15
(mēnesī – 135,49 eiro 1 audz.);
9 – Kārsavas novadā: PII – 6 bērni
(izmaksas mēnesī – 133,93 eiro 1 audz.),
Mērdzenes pamatskolā – 3 (mēnesī –
111,62 eiro 1 skol.);
2 – Zilupes vidusskolā (izmaksas mēnesī – 59,13 eiro 1 skol.);
6 – Rēzeknes pilsētā: PII – 1 bērns
(izmaksas mēnesī – 128,06 eiro), vispārizglītojošās skolas – 5 (mēnesī – 40,75 eiro
1 skol.);
5 – Rēzeknes novadā: PII – 1 bērns
(izmaksas mēnesī – 185,65 eiro), vispārizglītojošās skolas – 4 (mēnesī – 101,04
eiro 1 skol.);
4 – Rīgā apmeklē vispārizglītojošās
skolas (izmaksas mēnesī – 29,14 eiro 1
skol.);
1 – Jelgavā (izmaksas mēnesī – 24,97
eiro).
Tajā pašā laikā Ciblas novada iestādēs
izglītojas 23 citos novados deklarēti iedzīvotāji.
Ciblas novadā ir 2 vispārizglītojošās
skolas (Ciblā un Pušmucovā), 2 pirmsskolas izglītības iestādes (Blontos un Ciblā),
kā arī Ezersalas internātpamatskola. Visās
skolās un bērnudārzos tiek uzņemti jauni
audzēkņi. Visās tiek nodrošināts labs izglītības līmenis. Ar šo mācību gadu Ciblas vidusskolas audzēkņiem tiek piedāvāta
arī autoapmācība.
Pašvaldība nodrošina transportu uz skolām un dārziņiem, kā arī ēdināšanu visiem
bērnudārza
audzēkņiem,
bērniem no
daudzbērnu ģimenēm un trūcīgajām ģimenēm.
Varbūt vecākiem ir vērts
izvērtēt vietējo
skolu piedāvājumu un laist
bērnus novada
izglītības iestādēs?
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5. lappuse

Ciblas vārdu pasaulē atkal iznesa tautas dziesma
(Sākums 1. lpp.)

Šovasar pirms festivāla
trejdeviņās Latvijas vietās, tai
skaitā Ludzā, vienlaikus 27.
jūnijā notika „Baltica 2015”
ieskaņas pasākums. Ludzā to
organizēt, vadīt un rakstīt
scenāriju bija uzticēts Dacei
Tihovskai kopā ar „Ilžu” un
Sarmīti Stapuli no Ludzas
novada pašvaldības. Uzstājās
14 kolektīvi, katrs – ar vienu
sava novada dziesmu. Noslēgumā vienojāmies kopīgajā
„Tēvu tēvi laipas meta”, kas
tovakar skanēja visā valstī, jo
festivāla tēma „Mantojums”.
Pašdarbības kolektīvs ir ikkatra novada viena no vizītkartēm, kas nes novada tēlu.
Ciblas novada dome, no savas
puses, rūpējas par kultūras
kolektīviem, un mēs savukārt
cenšamies nest novada vārdu
ar godu.
Šogad folkloras kopu skatē
ieguvām 1. pakāpi, līdz ar to –
godu „Baltikā” piedalīties
vairākas dienas. Tā, atstājot
mājas un ģimeni, dārzus un
saimniecības, ņēmām atvaļinājumus savos valsts darbos
un devāmies prezentēt Ciblas
novadu ārvalstu viesiem un
Latvijas iedzīvotājiem gan
klātienē, gan no TV ekrāniem.
Zinot, ka viena minūte reklāmas TV un radio izmaksā ļoti
dārgi, manuprāt, tas ir ļoti
liels panākums, ja Ciblas novada vārds izskan ar TV un
radio starpniecību.
Pirmā „Baltikā” bija Rīgas
diena – 17. jūlijs. Tā „Ilžai”
sākās ar mēģinājumu vakara
koncertam „Čūsku vārdi”.
Tad devāmies uz kanālmalu
pie Operas, kur „Ilža” līdz ar
citām 8 folkloras kopām pie
mikrofoniem bija viena no
priekšdziedātājiem jeb saucējiem. Abos kanāla krastos
dziedāja Latgales un Sēlijas
kopas, Kurzemes, Zemgales
un Vidzemes kopas. Sadziedāšanas ilga divas stundas
– no plkst. 16:00 līdz 18:00.
Tika izdziedātas 50
tautasdziesmas no visiem
Latvijas novadiem. Vēl pirms

festivāla katram kolektīvam
bija jāiesūta populārākās un
mīļākās tautasdziesmas, tad
šīs dziesmas izgāja vairākas
vērtēšanas kārtas un balsošanas, līdz tika apkopotas
dziesmu grāmatiņā.
Vēlā vakarā piedalījāmies
koncertā „Čūsku vārdi”, kurš
notika koka ēku renovācijas
centrā „Koka Rīga”. Koncerta
režisors bija Valdis Pavlovskis, producents – viens no
„Baltica” dibinātājiem Andris
Kapusts. Koncertā piedalīties
tika uzaicinātas 8 folkloras
kopas no Latvijas „Grodi”,
„Delve”, „Rāmupe”, „Ilža”,
„Garataka” un Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, kā arī
ārvalstu kolektīvi, mūziķi un
dziedātāji.
Pēc šī emocionāli piesātinātā koncerta naktī braucām
uz Rēzekni, jo 11:00 bija
jābūt mēģinājumā Dižkoncertam „Četru tāvu bagateiba”, kurš notika Ančupānu
kartadromā un tika translēts
LTV1. Režisores iecere bija
izdziedāt uz izspēlēt visu
gadskārtu ciklu. Dižkoncertā
„Ilžai” bija jādzied ziemas
dziesmas kopā ar folkloras
kopu „Vilki” no Rīgas. Viena
no tām bija kopdziesma, kuras kopmēģinājums bija tikai
koncerta dienā. Koncertā piedalījās arī ārvalstu viesu
folkloras kolektīvi un mūsu
pašu „Atštaukas” no Liepājas,

“Ilža” - gājienā savos jaunajos linu tērpos.

lēmām, ka ir nepieciešami vēl
tērpi un uzšuvām tos. Gan
arheoloģiskie taututērpi un
rotaslietas, gan jaunie linu
tērpi ir sarūpēti par saviem
līdzekļiem, vēlāk dažas apģērbu detaļas – par projekta
līdzekļiem. Uzskatām, ka tērpam ir jābūt katra personīgā
īpašumā (arī no higiēnas
viedokļa), to neaizlienējam,
bet turam kā savu goda kārtu.
Manuprāt, individuāls taututērps varētu būt kā dāvana no
novada pašvaldības katram
pašdarbniekam par personīgā
laika un enerģijas ieguldījumu, nesot pasaulē novada
vārdu. Esam tikai pašdarbnieki, amatierkolektīvs, kur
katram dalībniekam bez
folkloras ir savs ikdienas
darbs un ģimenes rūpes. Esam
kopā ar mērķi saturīgi pavadīt
laiku un lepojamies, ka varam
sabiedrībā nest tautas garamantas un godam pārstāvēt
savu novadu.
„Baltikai”, tāpat kā citiem
festivāliem un koncertiem,
gatavojamies ļoti rūpīgi. Šim
festivālam bija nepieciešami
papildus mēģinājumi un laiks,
jo vajadzēja nepārtraukti būt
pie datora – sazināties ar koncertu režisoriem un dalībniekiem ar e-pasta starpniecību, domāt tekstus koncertiem un gājienam… Ceram, ka savu misiju festivālā
„Baltica” esam izpildījuši
pilnā mērā. Ir labi padarīta
“Ilža” Dižkoncetā dziedāja ar grupu “Vilki” darba sajūta!
„Egle” Medņeva, „Putni” no
Lēdurgas, Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, „Senleja”
no Siguldas, „Skandinieki” no
Rīgas, „Tarkšķi” no Iecavas,
kapela „Dziga” no Rēzeknes.
Svētdienas rītā – gājiens
Rēzeknē.
Katra festivāla diena bija
skaista un notikumiem pārbagāta. Gatavojoties „Ilžas”
mūžā jau kārtējai „Baltikai”
skaidri sapratām: katru dienu
ir jābūt nevainojamam un
perfektam taututērpam, jo
visu laiku esam Ciblas novada
vizītkarte. Pie tam festivāls
notiek vasarā, kad ir gan
karsti, gan lietus, bet taututērps ir katram tikai viens un
nav iespējas izmazgāt, izžāvēt
un izgludināt tērpu. Tādēļ,
kad uzzinājām, ka jāpiedalās
festivālā vairākas dienas, no-
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“Styprūs skriejīņa” uzvarētāji – gan vietējie, gan kaimiņi
Ciblas novadā jau par
tradīciju kļuvis "Styprūs
skriejīņs", ko rīko IK
“Lanas 777” ar biedrības
“Strauts” atbalstu. Šogad
1. augustā, nu jau otro
gadu, skriešanas, veiklības un spēka elementi sagaidīja drosmīgos dalībniekus sieviešu, vīriešu un
komandu konkurencē.

1. vietā Linda
Balalaiko,
2. v.— Maruta
Guitāne,
3. vietā – Rita
Lakuševiča.

Sacensību trases garums
bija ap 5 km, tā bija atdzīvināta ar 35 dabīgiem un mākslīgiem šķēršļiem – dūmu
mākoņiem, neskaitāmiem
grāvjiem, skrējienu pret
straumi, lēcieniem pāri siena
ruļļiem u.c..
Laika apstākļi bija labvēlīgi, līdz ar to katrā grupā šogad bija vērojama cīņa par
uzvaru.
Lai arī sacensību kontrollaiks bija 2 stundas, katrā
grupā dalībniekiem izdevās
finišēt ātrāk.
1. vietā Kārsavas - Salnavas komanda
– Jānis Ļubka, Imants Nalivaiko un
Marta Ločmele. 2. un 3. vietā –
komandas no Robežsardzes koledžas.

1. vietā Endijs
Romanovs,
2. vietā –
Artis Logins,
3. vietā –
Andris
Kozačkovs.

Sacensību organizētājs Aldis Tihovskis uzvarētājiem pasniedza kausus, diplomus, medaļas un naudas balvas, kā arī
dāvaniņas, ko sarūpēja Ciblas novada pašvaldība.
Katram dalībniekam – liels paldies par atsaucību! Īpašu
paldies Aldis sūta Vasilijam Zvaričam, kurš ar savu tehniku
nesavtīgi palīdzēja sagatavot trasi “Styprūs skriejīņam”.
Nākamgad par tradīciju kļuvušās sacensības notiks citā
laikā, iespējams, vasaras pirmajā pusē.

Aldis Tihovskis pateicas
visiem dalībniekiem!

Pirmais bija sieviešu starts
ar 3 dalībniecēm. Pirmā finišēja Linda Balalaiko no Kārsavas novada, aiz sevis atstājot iepriekšējā gada uzvarētāju Marutu Guitāni no Ludzas
un Ritu Lakuševiču.
Vislielākais dalībnieku
skaits bija vīriešu konkurencē – 12 vīri. Veiklākais izrādījās Endijs Romanovs no
Ciblas, 2. v. – Artis Logins,
3. vietā – pagājušā gada uzvarētājs Andris Kozačkovs.
Patīkama mierinājuma balva
sagaidīja dalībnieku, kurš
traumas dēļ finišu sasniedza
pēdējais, -- deju kopas
“EversS” ceptais pīrāgs.
Veidojot komandas, bija
jābūt pārstāvētiem abiem
dzimumiem. Šogad startēja 3
komandas, un tieši tāpat kā
pagājušajā gadā pirmā šķēršļu trasi pieveica KārsavasSalnavas komanda, 2. un 3.
vietā – komandas no Rēzeknes Robežsardzes koledžas.
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„Burbulīši” gatavo pirmizrādi – pasaku „Sarkangalvīte un vilks”
Kopš 9. jūnija Blontu
Tautas namā darbojas bērnu teātris „Burbulīši”. To
vada Anita GRAHOĻSKA.
Trupā ir 15 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Pārsvarā Blontu, bet
arī Zvirgzdenes pagasta bērni. Visu vasaru bērni pulcējās
uz mēģinājumiem pat divas
reizes nedēļā. Un šomēnes
„Burbulīši” skatītājiem piedāvās pasaku „Sarkangalvīte
un vilks”. Izrādē ir dejas,
skan dziesmas, to režisēja
Anita Grahoļska. Pēc viņas
vārdiem, sižets palicis, bet
beigas – laimīgas: visi dzīvi,
veseli un priecīgi. Tērpi šai
izrāde ir pašu rokām darināti,
palīdz, protams, vecāki. Nākotnē būtu vēlams kāds sponsors, kas palīdzētu iegādāties
tērpus un rekvizītus.
16. augustā plkst. 14.00
Blontu TN – pirmizrāde.
Pēc tās jaunizveidotajā
atpūtas laukumā pie Blontu

administrācijas ēkas notiks
pikniks ar bērnu diskotēku.
Aicināti arī vecāki, vecuma
ierobežojuma nav.
Tuvākās nākotnes plāni –
izrādes citos novada kultūras
namos:
19. augustā plkst. 16.00 –
Pušmucovas Tautas namā,
30. augustā plkst. 14.00 –
Ciblas Tautas namā.
30. augustā „Burbulīši”
dosies ārpus novada – uz
Ludzas novada Istalsnu, uz

pirmklasnieku svētkiem.
Anita Grahoļska saka lielu
paldies visiem teātra pulciņa
bērniem un jauniešiem, kas
izvēlējušies radoši un saturīgi
pavadīt šo vasaru, kā arī vecākiem par atbalstu.
Sākoties jaunajam mācību
gadam, mēģinājumi visdrīzāk
notiks sestdien vai svētdien.
Jo dažādi ir laiki, kad apmeklē skolu vai bērnudārzu. Bērni un jaunieši var pievienoties „Burbulīšiem”.

Nepieciešams atbalsts albuma „Latgales sirdspuksti” izdošanai
Biedrība "Balvu olūts" sagatavojusi
izdošanai foto un dzejas albumu
"Latgales sirdspuksti". Tas ir iesniegts
projektu bankas mājas lapā https://
projektubanka.lv/projects/
albumslatgalessirdspuksti. Albumā iesaistīti 150 dzejnieki un fotogrāfi no visiem
Latgales novadiem, t.sk. no Ciblas novada
– Imants Gailis un Maija Manukina.
Biedrības "Balvu olūts" valdes priekšsēdētāja Zanda Arnicāne (tālr. 28334577) aicina
sniegt atbalstu albuma izdošanā.
Biedrības ideju jau ir atbalstījušas 7 Latgales (Viļakas, Dagdas, Krāslavas, Viļānu,
Krustpils un Kārsavas, kā arī Rēzeknes pilsētas) pašvaldības un paši grāmatas autori.
No 4600,00 EUR grāmatas izdošanai nepieciešami vēl 2600.00 EUR. Par šo summu
tipogrāfijā SIA” Dardedze hologrāfija” tiks
iespiesti 1000 albumi, no kuriem 500 albumi
nonāks Latgales skolu, pagastu un pilsētu
bibliotēkās, savukārt pārējie 500 eksemplāri
nonāks autoru, atbalstītāju un pašvaldību
īpašumā.
Biedrība aicina:
ATBALSTI MŪS!
Ieguldi 15,00 EUR un saņem vienu albumu
savā īpašumā, kuru nosūtīsim pa pastu vai

7. lappuse

Projektu konkursi —
Latgales NVO
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs izsludinājis
"Latgales NVO projektu
programmu 2015", kuras
mērķis ir veicināt Latgales
plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas,
iedzīvotāju līdzdalību un
starpkultūru dialogu, t.sk.
mazākumtautību darbu.
Kopā konkursam pieejami
24 000 EUR, kas sadalīti trijās atbalsta jomās:
* pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvu atbalsta projektiem
(8 000 EUR);
* starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR);
* mazākumtautību NVO
atbalsta projektiem (8000
EUR).
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR,
termiņš projektu iesniegšanai
– 2015.gada 3. septembris.
Konkursa nolikums pieejams: http://latgale.lv/lv/
events/event?id=3671!

Vāksim makulatūru!
Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un
Līdumnieku pagasta bibliotēkas aicina iedzīvotājus
iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā.
Makulatūru var nodot mionētajās vietējās bibliotēkās
līdz septembrim.
S a vā k t ā mak u l a t ū r a
tiks nodota pārstrādei
SIA "Līgatnes papīrs".
Esiet atsaucīgi!

arī to varēs saņemt kādā no atklāšanas pasākumiem Dagdā vai Viļakā.
Ieguldi 50.00 euro vai vairāk, un tavs
vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums
un logo tiks iekļauti grāmatas titullapā atbalstītāju sarakstā, kā arī saņemsi vienu
albumu savā īpašumā, kuru nosūtīsim pa
pastu vai arī to varēs saņemt kādā no atklāšanas pasākumiem Dagdā vai Viļakā.
Katrs atbalstītājs tiks aicināts arī uz albuma atklāšanas pasākumiem, kuri notiks Viļakā un Dagdā.

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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Bērtuļa diena Aizpūrē 22. augustā
12.00 – Sv.Bērtuļa dienas sv. mise Aizpūres
baznīcā, kapusvētki.
18.00 – Bērtuļdienas tirdziņš.
19.00 – Koncerts (uzstāsies kolektīvi no
Mērdzenes, Istalsnas un Blontiem).
22.00 – Zaļumballe (spēlēs Kaspars).

Ciblas pagasta pārvaldes
vadītājs Miervaldis TRUKŠĀNS informē, ka šomēnes
novada pašvaldības komunālais dienests pabeigs ierīkot apgaismojumu Skolas
ielā Ciblā. Iela ir puskilometru gara. Tā stiepjas no
vidusskolas līdz bērnudārzam. 600 metru garumā tiks

uzstādīti 20 apgaismes stabi
ar lukturiem. Ielas apgaismojuma ierīkošanā tiek izmantots individuālā uzņēmuma pakalpojums – rakšanas darbus veic Jānis Bondars. Kopējās izmaksas šobrīd – ap 5000 eiro no pašvaldības speciālā budžeta.
Sandras Beļavskas foto

Līdumniekos atkal spēlē volejbolu!
1. augusta pēcpusdienā Līdumniekos notika pludmales volejbola
turnīrs, kurā piedalījās tikai Līdumnieku iedzīvotāji.
Turnīrā startēja 5
komandas: A&A,
BB, Jemoti, Mārners, Veterāni. Turnīrs notika pēc apļa
sistēmas, katrai komandai bija pa 4 spēlēm. Rezultāti: neviena komanda nepalika bez punktiem, bet uzvaru sīvā cīņā
izcīnīja komanda Mārners (Mārtiņš Pavlovs un Verners
Valters). 2. vietā – Veterāni, 3. vietu ieguva komanda BB.
Informē Ēriks Pavlovs

22. augustā plkst. 15:30
Felicianovas sporta komplekss
sadarbībā ar Felicianovas bibliotēku

aicina bērnus (2 – 12 gadi)
uz piepūšamo atrakciju izklaidi
„UZKRĀJ PRIEKU VISAM GADAM”
Gaidīsim Jūs pie Felicianovas sporta halles!!!
(Vēlams kopā ar vecākiem)

Ciblas PII pošas jaunajam mācību gadam
Augusts tradicionāli ir mēnesis, kad katra ģimene, kurā aug
skolas un bērnudārza vecuma
bērni, aktīvi gatavojas kārtējā
mācību perioda uzsākšanai,
interesējas par bērnu izglītības
un attīstības iespējām. Arī pašvaldība un tās izglītības iestādes steidz sakārtot nepieciešamo vidi jaunajam mācību gadam.
Šobrīd, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus un nodrošinātu personāla atvaļinājuma
grafika izpildi, Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde (PII)
slēgta līdz 16. augustam. No
17. augusta tā atsāks darbu un
tiek gaidīti arī jauni audzēkņi,
kurus vēlams pieteikt līdz 22.
augustam.
Pirmsskolas izglītības iestādē
iespēju robežās vasaras mēnešos tika veikti nepieciešamie
remontdarbi, telpu un teritorijas sakopšanas darbi. Šogad
iestādē daļēji pārkrāsotas grupas sienas un grīdas, veikts
remonts rotaļu laukumos, remontētas ūdensnotekas, veikti
citi nepieciešamie darbi, lai
nodrošinātu bērniem skaistu
un drošu vidi.

No šā gada 1.septembra Ciblas PII darbosies divas dienas
grupiņas un diennakts grupa,
kurā tiek piedāvāta iespēja
izglītības iestādē atstāt bērnu
uz nedēļu, vienu vai vairākām
diennaktīm visām ģimenēm,
kurām darba laika, ģimenes
apstākļu, veselības stāvokļa
vai kādu citu iemeslu dēļ nav
iespējams savlaicīgi aizvest
vai izņemt savu atvasi no izglītības iestādes.
Arī šogad esam nodrošināti
ar speciālistiem – logopēdu un
psihologu. Viņu pakalpojumus
bērni saņems iestādes darba
laikā, atvieglojot vecākiem
rūpes par bērna nogādāšanu
pie speciālista. Visiem iestādes
audzēkņiem ir nodrošināti nepieciešamie mācību materiāli
izglītības programmas apguvei: grāmatas, kancelejas preces un inventārs, kā arī bezmaksas ēdināšana – neatkarīgi
no tā, kurā pagastā bērns ir
deklarēts. Novada bērnus uz
PII un no tās pārvadā pašvaldības autobuss.
Valentīna RIVČA,
Ciblas PII vadītāja
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