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Klāt 1. septembris! Lai sekmīgs ir jaunais mācību gads!
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Parādi par komunālajiem pakalpojumiem turpina augt
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kaķu u.c. mājas
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pamatskolai —
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5

Atbalstam jāapgūst
l/s pamatzināšanas
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Rudens skaists pār zemi nācis,
Pirmā zeltā lapas zied,grāmatas jau kopā vācis,
Varu nu uz skolu iet.
Gaiša, silta skolas telpa Gluži tā kā mātes glāsts,
ievelku es dziļi elpu,Jāsāk man jauns dzīves stāsts...
(J. Grots)
Dārgie skolēni un pedagogi!
Ciblas novada pašvaldības domes
vārdā novēlu jums visiem sekmīgu
jauno mācību gadu!

7
95 Veronikas Ļagušnikas mūža gadi
— Ciblas pagastā

Makulatūras vākšanas 8
akcija noslēdzas!

Nāk zelta rudens!
Pasteidzieties
iemūžināt
fotogrāfijās
skaistākos dabas
skatus un
piedalieties
fotokonkursā
“Ciblas novads”,
kas norisinās
līdz 31. oktobrim.
Fotokonkursa
Nolikums publicēts
novada pašvaldības
mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Juris Dombrovskis,
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Un atkal zeltaina kļavas lapa krīt,
Aiz loga pīlādžu ķekari sārto.
Ir atnācis atkal rudens tavs…
(Dz. Kuzmane)
Cien. Ciblas novada skolēni, skolotāji
un vecāki!
Sveicu visus, uzsākot jauno mācību gadu!
Skolēniem vēlu labas sekmes mācībās, lai
darba spars saglabājas visa mācību gada
garumā!
Skolotājiem – neizsīkstošu enerģiju, daudz
mīlestības, lai rudenīgi skaistie ziedi dod
enerģiju un spēku visam turpmākajam mācību
gadam!
Vecākiem – izturību, pacietību un daudz
mīlestības!
Lai visiem 2015./2016.mācību gads ir
dvēseliski bagāts un enerģijas pārpilns!
Ciblas vidusskolas
direktore Sarmīte Leščinska

1. SEPTEMBRIS
NOVADA SKOLĀS
CIBLAS vidusskolā
plkst.9.00 – sv.Mise Eversmuižas Romas katoļu baznīcā,
plkst.10.00 – mācību gada
ieskaņas pasākums skolas zālē,
plkst.10.50 – klases stunda.
PUŠMUCOVAS pamatskolā
plkst. 9.00 – jaunā mācību
gada ieskaņas pasākums „Uz
pasaules ik katram sava vieta
un sava taciņa, pa kuru iet…”,
plkst. 10.00 – klases stunda,
plkst. 10.30 – sv. Mise Pušmucovas katoļu baznīcā,
pēc dievkalpojuma – svētku
pusdienas skolas ēdnīcā.
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Novada ceļu rekonstrukcijas darbiem
pieejamā kvota – 0,71 miljons eiro
Kā ziņo Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze
Sproģe, 18. augustā Ministru kabinets apstiprināja MK noteikumus "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā",
kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” (apmēram 2 nedēļu laikā). Ciblas novada apstiprinātā kvota ir 0,71 miljons eiro. Tas nozīmē, ka šobrīd norit aktīvs
darbs gan pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, gan Attīstības programmas papildināšanas, lai jau pavasarī var sākt reālus ceļu rekonstrukcijas darbus.
Informē Mārīte ROMANOVSKA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Līdumniekos – jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai

Augustā īstenots vēl viens jauniešu grupas projekts, kas tika
atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā
„Jaunieši novadam 2015”.
Ir īstenots projekts „Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju
klāsta papildināšana Līdumniekos” – ir uzstādīta smilšu kaste, iegādāts nūjošanas inventārs.
Projekta veicējs – Ēriks PAVLOVS.
Projekta budžets – 400 euro.
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Parādi par komunālajiem
pakalpojumiem turpina krāties
Viena no Ciblas novada
pašvaldības Komunālā dienesta funkcijām ir maksas
iekasēšana par sniegtajiem
pakalpojumiem. Šī gada sākumā jau informējām, ka
novadā ir daudz dzīvokļu
īpašnieku un īrnieku, kuri ir
iekrājuši parādus par komunālajiem pakalpojumiem.
Gandrīz 100 parādnieki februāra beigās saņēma domes
izsūtītus vai pret parakstu
izsniegtus brīdinājuma vēstules. Reaģējot uz to, parādnieki steidza nomaksāt parādu vai slēdza vienošanās par
parādu nomaksas termiņiem.
Kas ir mainījies aizvadīto
mēnešu laikā? To jautājām
Komunālā dienesta grāmatvedei Valentīnai Dorožkinai.
Pēc viņas teiktā, situācija
nedaudz uzlabojās, bet ne
būtiski.
– Ir tādi parādnieki, kam ir
regulāri ienākumi, bet pēc
brīdinājumu saņemšanas nomaksāja tikai pirmo iemaksu
un atkal nemaksā. Tie, kam
nav ienākumu, arī nemaksā.
Nelielas summas maksā per-

sonas, kas saņem GMI pabalstu, vai bezdarbnieki, kas
iesaistījušies Pagaidu algotajos sabiedriskajos darbos, –
stāsta V. Dorožkina.
Kopā parāds par komunālajiem pakalpojumiem 2015.
gada 1. janvārī bija 77111.02
eiro, 1. augustā – 79919.79
eiro. Vislielākais 1 ģimenes
parāds pārsniedz 1700 eiro,
vairāk kā 20 ģimenēm parāds
pārsniedz 1000 eiro, vēl tikpat ģimenēm tuvojas tūkstotim eiro.
– Smaga situācija ir ar
personām, kas nemaksā
ļaunprātīgi. Tādi ir apmēram
10 dzīvokļu īrnieki. Pašvaldībai pieder dzīvokļi, kas
izīrēti, bet īrnieki ir izbraukuši uz ārzemēm vai dzīvo citā pilsētā, līgumi ar tiem
nav pārtraukti, īres maksa
tiek rēķināta regulāri. Dome
līdz šim faktiski nav vērsusies ar soda sankcijām pret
ļaunprātīgiem nemaksātājiem. Ja būtu dzīvokļu pieprasījums, iespējams, cīņa ar
tādiem īrniekiem ritētu aktīvāk, – spriež V. Dorožkina.

Norēķini par komunālajiem pakalpojumiem
šī gada septiņos mēnešos (01.01.2015.—01.08.2015)
Pakalpojums
(tarifs ar PVN)

Aprēķināta Samaksāts
maksa (eiro) (eiro)

Īre (0,11 eiro/m2)

6637.13

3164.53

Izbūvēta jauna
kanalizācijas
trase

Ūdens (0,80 eiro/m vai
3,98 eiro no cilvēka)

13112.91

8812.17

Kanalizācija (0,57 eiro/m3 vai
2,98 eiro no cilvēka)

6042.83

3949.31

Augustā pabeigta
kanalizācijas trases
izbūve Līdumnieku
ciematā. Vēl tikai jānolīdzina uzbērtā trases
virsma.
Trases garums – 100
metri. Tā būvēta, lai
novadītu kanalizāciju
no ciemata līdz attīrīšanas iekārtām.
No pašvaldības budžeta šim darbam iztērēti gandrīz 1000 eiro.

Atkritumi (1,40—2,70 eiro no 5602.02
cilvēka. Dažāda maksa ciemos)

2878.97

Apsaimniekošanas maksa
(0,11 eiro/m3)

2260.64

1527.70

Ūdens skaitītāja uzstādīšana

1879.38

1097.17

3

Ciblas novada pašvaldības apsaimniekošanā un īpašumā
esošā dzīvojamo telpu kopējā platība ir 13 820 m2.
Izdevumi no pašvaldības budžeta komunālās saimniecības
vajadzībām: 2015. gadā plānots 269 330 eiro, gada septiņos
mēnešos izdoti 117 155 eiro.
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Par mikročipu implantēšanu suņiem un citām aktualitātēm, kas jāzina mājdzīvnieku īpašniekiem
Deputāta viedoklis
Mājdzīvnieku turēšanu regulē vairāki
likumdošanas akti, būtiskākie – Dzīvnieku aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.
Ciblas novada pašvaldības domes sēdē
2013. gada 26. septembrī tika pieņemti
Saistošie noteikumi Nr. 6 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā". Tie
nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas un to
klaiņošanas novēršanas kārtību novada
administratīvajā teritorijā un atbildību
par šo noteikumu neievērošanu.
Uz sarunu par suņu un kaķu labturības
prasību ievērošanu Ciblas novadā aicinājām deputāti Olgu MAĻAVKINU,
veterinārfeldšeri, veterinārās klīnikas
„SIA LIOveta” valdes priekšsēdētāju.
Pēc viņas domām, Ciblas novadā situācija ar mājdzīvnieku turēšanu ir, iespējams, pat labāka nekā citviet valstī. Ciematos iedzīvotāji pamatā ievēro suņu un
kaķu turēšanas noteikumus.
Tomēr, īpaši rudenī, vērojama tendence, ka ciematos pēkšņi parādās kāds
bezsaimnieka suns vai kaķis. Ko darīt

iedzīvotājiem? Pēc O. Maļavkinas domām, cilvēkiem ir vai nu jāpažēlo dzīvnieks un jāpieņem savā mājā, vai arī
jāvēršas pašvaldībā, kam ir pienākums
risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu.
Risināt to iespējams, izsaucot dzīvnieku
ķērājus. Šādu pakalpojumu sniedz rēzeknieši, un tas nav lēti. O. Maļavkina nevar precīzi nosaukt izmaksas, bet dārgi
esot gan ceļa izdevumi, gan ķērāju darbs
un tad arī dzīvnieku turēšana patversmē
2 nedēļas. Ja saimnieks atbrauc pēc tā,
viņam jāsedz suņa uzturēšanas izdevumi. Ja saimnieks neatsaucas – izdevumi
gulstas uz pašvaldības pleciem. Olga
Maļavkina uzskata, ka viena vai pāris
klaiņojošu dzīvnieku dēļ saukt specializētu dzīvnieku ķeršanas brigādi ir pārāk
dārgi. Tad jautājums paliek faktiski bez
risinājuma – atklāts.
SIA „LIOvet” šogad Ciblas pašvaldībai piedāvāja slēgt līgumu par suņu un
kaķu sterilizācijas/kastrēšanas pakalpojumu sniegšanu (šāds līgums ir noslēgts
ar Ludzas novada domi, tas veiksmīgi
darbojas). Lai ierobežotu bezsaimnieka
dzīvnieku skaitu, SIA „LIOvet” veic to
sterilizāciju un kastrēšanu. Maksa par
viena kaķa sterilizāciju ir 30 eiro, par
runča kastrēšanu – 15 eiro. Ludzā, atsevišķu daudzdzīvokļu māju pagalmos, ir

izveidojušās kaķu kolonijas, kuras māju
iedzīvotāji baro un aprūpē. Šie cilvēki
savus mīluļus nes uz veterināro klīniku,
kur tie tiek sterilizēti vai kastrēti, un tad
tiek palaisti brīvē – atgriežas savos pagalmos. Var vienoties, ka pašvaldība
sedz tikai daļu izmaksām, pārējo maksā
dzīvnieku mīļotāji.
Pēc sterilizēšanas bezsaimnieka dzīvniekam tiek nogriezta kreisās auss ļipiņa, tādējādi iezīmējot to. Šo zīmi pazīst
dzīvnieku ķērāji, kas iezīmētos kaķus
neaiztiek.
Tiek uzskatīts, ka kaķi veic ļoti labu
darbu – izķer grauzējus un pat čūskas.
Bet kādam par kaķiem jārūpējas. Līdzīgi
arī ciematos ir kaķi, kam nav viena
saimnieka, bet tie dzīvo pagalmos vai
pie kūtīm. Lai novērstu to nekontrolētu
vairošanos, kas ir postoša apkārtnei,
būtu iespējams veikt to humānu ierobežošanu ar sterilizēšanu.
Bet suns nav kaķis, tas dzīvo citādi.
Sunim ir vajadzīgs saimnieks. Latvijā ir
bijuši gadījumi, ka suņi, ilgstoši dzīvodami bez saimnieka, izveido barus, kuros dzimst kucēni un kuros sāk valdīt
savi – „bara” likumi. Šāds suņu bars ir
bīstams. Mūsu pusē tas nav konstatēts.
(Turpinājums 6. lpp.)

Filmēti TV sižeti par LEADER projektiem
Dažas dienas jūlijā Ciblas
novadā tika filmēti sižeti
par projektiem, kas realizēti, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstības LEADER programmas finansējumu. Tuvākajā laikā tie tiks demonstrēti Latgales reģionālās
TV kanālā.
Filmēšanas notika arī Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā. To organizēja Ludzas rajona partnerība, kas koordinē
mūsu novadu projektu virzību, sākot ar konkursu izsludināšanu, un veic arī pieteikumu atbilstības izvērtēšanu.
Plānots izveidot četrus TV
sižetus: viens sižets būs par
projektiem, ko minētajos novados realizējuši uzņēmēji,
viens – par biedrību, divi –
par pašvaldību realizētajiem
projektiem. Šie TV sižeti ir

projektu kopējs publicitātes
pasākums.
Ciblas novadā pašvaldībā
kopš 2011. gada ir realizēti 13
dažādi projekti ar kopējo apjomu – 78 258,92 eiro, no
tiem publiskais finansējums –
EUR 70 433,00. Piemēram,
novada sporta kompleksā
Felicianovā realizēti divi projekti – iegādāts inventārs un
trenažieri. Tautas namiem
iegādāti materiāltehniskie
līdzekļi, skaņu aparatūra, folkloras kopai „Saime” – mūzikas instrumenti. Blontu feldšeru vecmāšu punktam –
aparatūra, kušete u.c. aprīkojums. Vairākas aktīvas biedrības ir īstenojušas projektus.
Piemēram, biedrība „Madara”
Blontos realizējusi pat trīs
projektus. Biedrība „Strauts”
Ciblā modernizējusi novadpētniecības materiālu krātuvi.

Rit filmēšanas process A. Matvejenko saimniecībā
Diemžēl no uzņēmējiem
tikai Annas Matvejenko zemnieku saimniecība izmantojusi
LEADER programmas iespējas – divu projektu rezultātā
iegādājusies lauksaimniecības
tehniku.
LEADER finansējums ir
iespaidīgs – pašvaldībām un

biedrībām tas ir 90% no projekta summas, tāpēc projekta
realizētājs projekta īstenošanā
piedalās vien ar 10% līdzfinansējumu. Šo līdzfinansējumu visām Ciblas novada biedrībām, kam tas bija nepieciešams, piešķīra novada pašvaldība ar domes sēdes lēmumu.
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LAD atbildes par atbalsta
programmām
LLKC informē
Ciblas novada pašvaldības mājas
lapā (www.ciblasnovads.lv) regulāri
publicējam LAD atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Mazo un Jauno
lauksaimnieku programmu realizāciju.
LAD skaidrojumi mainās, un
diemžēl nevar pateikt, ka tie nemainīsies. Reizi nedēļā LLKC (SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”) centīsies LAD
pavaicāt par to, ko nespēs atbildēt
pats.
Piemēram, augusta vidū saņemts
būtisks precizējums jauno lauksaimnieku programmai! Par jauno lauksaimnieku vecumu ir saņemts skaidrojums, ka tomēr uz projekta iesniegšanas dienu var būt 40 gadi un
364 dienas.
21.augustā saņemts skaidrojums,
ka jaunajiem lauksaimniekiem zemes nomas līgumi būs jāiereģistrē
Zemesgrāmatā, jo tas ir iekļauts Setting up procesā, bet to varēs izdarīt
arī pēc tam, kad saņemsiet lēmumu
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
LAD saites, kurās var atrast atbildes uz kādiem jautājumiem. Lūgums
tās pārskatīt, jo atkal skaidrojumi ir
mainīti.
http://lad.gov.lv/lv/kontakti/
jautajumi-un-atbildes/atbalstsuznemejdarbibas-uzsaksanai8#faq1702http://lad.gov.lv/lv/
kontakti/jautajumi-un-atbildes/
atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem7#faq1688-Senākie - http://lad.gov.lv/lv/
kontakti/jautajumi-un-atbildes/
projekti-un-investicijas-3
Informē Agris TRUKŠĀNS,
LLKC Ciblas novada
lauku attīstības konsultants
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” (LLKC)
Ludzas birojs darbojas
Ludzā, Raiņa ielā 16, 20. kab..
Tālr. 65707200.
Biroja vadītāja un grāmatvedības
konsultante — Karīna Koroļonoka,
tālr. 65723421
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Apstiprināti skolēnu autobusu kustību maršruti un laiki
Ciblas novada pašvaldībā ar domes izpilddirektores I. Sprudzānes rīkojumu ir
apstiprināti skolēnu autobusu kustības laiki Ciblas novadā 2015./2016. māc.g.
MARŠRUTS: Pušmucovas pamatskola – Lucmuiža – Pušmucovas pamatskola
(šoferis L. Misans, telefons 26480920).
Pušmucova (7.00) – Staupine – (7.10) – Pušmucova – (7.20) – Nūraugi (7.25) Blonti (7.30) Lucmuiža (7.45) – Kristužāni (8.05) – Seļekova (8.10) – Blonti
(8.20) – Iudri (8.25) – Pušmucova (8.30).
Pušmucova (14.45) – Iudri (14.55) – Blonti (15.20) – Seļekova (15.30) – Kristužāni (15.35) – Lucmuiža (16.00) – Blonti (16.20) – Nūraugi (16.25) – Pušmucova
(16.30) – Staupine (16.40) – Pušmucova (16.50)
Piektdien: Pušmucova – Ludza.
MARŠRUTS: Lītavnīki – Lucmuiža – Ciblas vidusskola
(šoferis J. Fedotovs, telefons 26569526).
Franapole (6.50) – Lītavnīki (7.10) – Cirmas skola (7.15) – Vērņi (7.20) – Zvirgzdene (7.25) – Tūrisma centrs (7.30) – Ludzas Tautas nams (7.35) – Seļekova (7.40)
– Lucmuiža (7.45) – Franapole (7.50) – Cibla (8.00).
Cibla (15.30) – Franapole (15.45 – 15.50) – Lucmuiža (16.00) – Seļekova (16.05)
– Ludzas Tautas nams (16.10) – Tūrisma centrs (16.15) – Zvirgzdene (16.20) – Vērņi
(16.25) – Cirmas skola (16.30) – Lītavnīki (16.35) – Franapole (16.55).
LUCMUIŽAS ciemā, uz laukuma pie veikala, tie skolēni, kuri
mācās Ciblas vidusskolā, varēs pārsēsties no šofera L.Misana
vadītā autobusa uz šofera J.Fedotova autobusu.
MARŠRUTS: Mjaiši – Felicianova – Ciblas vidusskola
(šoferis J. Zgirskis, telefons 28779111).
Pirmdienās: Mjaiši (6.55) – Greči (7.05) – Ozupine (7.10) – Kurjanova (7.15) –
Babrova (7.20) – Tridņa (7.25) – Istalsna (7.35) – Bobiši (7.40) – Felicianova (7.50) –
Kondrati (7.55) – Cibla (8.00).
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: Mjaiši (6.55) – Greči (7.05) – Ozupine
(7.10) – Kurjanova (7.15) – Babrova (7.20) – Tridņa (7.25) – Istalsna (7.35) – Felicianova (7.50) – Kondrati (7.55) – Cibla (8.00).
Piektdienās: Cibla (14.15) – Felicianova (14.20) – Istalsna (14.25) – Bobiši
(14.30) – Ludza DUS „Virši –A” Ludzas novads, Cirmas pagasts (15.00) – Ludza.
Ludza (18.15) – Felicianova (18.30) – Cibla (18.35) – Līdumnieki (18.50) – Babrova (19.00) –Greči (19.20).
MARŠRUTS: Spirki – Ciblas vidusskola
(šoferis J. Klešniks, telefons 26368587).
Spirki (7.10) – Bārtuļi (7.20) – Līdumnieki (7.30) – Dolgošeji (7.35) – Hmeļnicki
(7.45) – Cibla (8.00).
Atpakaļ ceļš no skolas:
1. reiss – Cibla (14.30) – Ozupiene(14.40) – Barisi (14.45) – Cibla (15.00);
2. reiss – Cibla (15.00) – Babrova(15.15) – Kurjanova (15.20) – Hmeļnicki
(15.25) – Līdumnieki (15.30) – Bārtuļi (15.35) – Spirki (15.40).
MARŠRUTS: Čodorāni – Blontu PII – Franapole – Ludza –
Zvirgzdene – Blontu PII (šoferis V. Kuzņecovs):
Čodorāni (6.20) – Dubrovka (6.45) – Degļova (6.50) – Medišova (6.55) – Gutki
(7.00) – Čodorāni (7.05) – Ierzeļova (7.10) – Blonti (7.15) – Franapole (7.25) – Mazie
Trukšāni (7.30) – Ezersala (7.40) – Lucmuiža (7.45) – Ludza (7.55) – Zvirgzdene
(8.10) – Blonti (8.25).
Čodorāni (14.45) – Blonti (15.00) – Ierzeļova (15.05) – Medišova (15.10) – Degļova (15.20) – Dubrovka (15.30) – Blonti (15.50) – Ierzeļova (16.00) – Čodorāni
(16.05) – Franapole (16.15) – Mazie Trukšāni (16.20) – Ezersala (16.30) – Lucmuiža
(16.35) – Zvirgzdene (16.45) – Ludza (17.00) – Blonti (17.15) – Čodorāni (17.20).
Autobusos atļauts pārvadāt Ciblas novada pašvaldības darbiniekus, skolotājus,
skolēnu vecākus un iedzīvotājus.
Pēc nepieciešamības autobusiem atļauts braukt uz DUS „Virši-A” (Ludzas novads, Cirmas pagasts, „Bērziņi- S”).
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Te t i e k l i k t i p a ma t i c i l v ē ka i za u g s me i
Pušmucovas pamatskolai šis ir jau 114.
mācību gads. Pieredzējusi dažādus laikus,
izskolojusi simtu simtus, patlaban Pušmucovas skola līdz ar citām Latvijas skolām
atkal ir krustcelēs – tiek runāts par pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā.
Pušmucovas pamatskolas pedagogi jauno
mācību gadu sagaida optimistiski. Par to
liecina skolas direktores Allas LOČMELES teiktais:
– Ir pārliecība, ka skola pastāvēs. Uz to
norāda arī valsts politika – ir deklarēts, ka
mazās lauku skolas jāsaglabā iespējami tuvu
bērnu dzīvesvietai.
Protams, būtu ideāli, ja augtu skolēnu skaits. Tomēr iepriecina jau tas, ka tas stabilizējies. Ik gadu skolā mācās ap
60 bērni un jaunieši. Tas tiesa, Pušmucovas lauku skola ir
skaitliski neliela. Toties katrs
bērns tajā ir pedagogu uzmanības lokā. Katram tiek piemeklēta individuāla pieeja, lai
motivētu mācīties un iesaistīties sabiedriskā dzīvē. Un pat
ja kādam skolēnam nepadodas, piemēram, matemātikas
zinības, tiek atklāts viņa talants kādā no radošajiem pulciņiem – bērns atraisās uz
skatuves, teātra uzvedumā.
– Katru varam un cenšamies izvilkt saulītē, – saka
Aija JONIKĀNE, direktores
vietniece mācību darbā.
Pušmucovas pamatskolas
pedagogu kolektīvs ir profesionāls un saliedēts, daudzi
pedagogi apguvuši 2 – 3 specialitātes. Mācību process tiek
nodrošināts pilnā apmērā,
atbilstoši valsts izglītības
standartiem. Bez tam Pušmucovas skolas skolēniem ir
pieejamas daudzveidīgas ārpusstundu nodarbības, un itin
visi piedalās vienā vai pat
vairākos interešu pulciņos.
Meitenes labprāt darbojas
netradicionālo rokdarbu pulciņā, ko vada Aija Jonikāne,
zēni – kokapstrādes pulciņā,
kuru vada Valdis Skutelis.
Skolā ir teātra pulciņš, kuru
vada profesionāla aktrise El-

vīra Rimicāne.
Ir dažādi muzikāli kolektīvi,
2015. gada izlaidums. Pušmucovas pamatskolu absolvēja 9 jaunieši.
kurus vada InāFotogrāfijā — absolventi, pedagogi un domes vadība.
ra
Dovgiallo,
slavenākais no tiem – folkloSkolā īpaši gādā arī par die- Izslavēts ir skolas pavāru
ras kopa „Olūteņi”, kas šova- nišķās maizes pieejamību – ir darbs – maltītes ir gardas,
sar piedalījās lielajos skolu labi organizēta ēdināšana. sātīgas un veselīgas.
jaunatnes dziesmu svētkos Valsts apmaksā visu sākumMācību stundas skolā sākas
Rīgā. Arvien labāki sasniegu- skolas bērnu pusdienas. Kat- plkst. 9.00, bet skolēni no
mi tiek gūti sporta laukumos, ram mazajam skolniekam attālākiem novada ciemiem
kur skolēnus trenē pedagogs dienā tiek atvēlēti 1,42 eiro, šī sāk ierasties jau pirms plkst.
Viktors Pisarenoks. Pušmuco- summa ir pietiekama, lai Puš- 8.00. Darbs skolā rit līdz pat
vā darbojas J. Soikana Ludzas mucovas skolā būtu nodroši- 15.00, jo skolā ir pagarinātās
mākslas skolas filiāle, nodar- nātas ne vien pusdienas, bet dienas grupa, kurā bērni var
bības tajā vada Sandra Vorka- arī veselīgas brokastis ar put- sagatavot mājasdarbus. Vile un Inese Kaziniece.
ru un kāda maizīte vai jogurts ņiem nav jānīkst uz ceļa, gaiSkolas direktore Alla Loč- launagā. Bez tam visi skolas dot autobusu vai tml.. Novada
mele pirms jaunā mācību ga- bērni saņem augļus program- pašvaldība ļoti rūpējas par
da ir piedalījusies pedagogu mā „Skolas auglis” (ābolus un katra bērna nokļūšanu skolā
konferencēs un apspriedēs. bumbierus piegādā Dmitrija un atgriešanos mājās, ir noViena no tām „Izglītības Pavlova z/s Ķirši” no Rēzek- drošināts transports skolēnu
krustcelēs: iespējas un izvēle” nes novada, Lendžu pagasta, pārvadāšanai.
notika Rīgā 19. augustā. Dis- Ceplīšiem) un pienu programVisi bērni ir nodrošināti arī
kutējot par tēmu „Kas ir laba mā „Skolas piens” (to piegādā ar mācību grāmatām un darba
izglītība?”, pedagogi secinā- Piena kombināts no Daugav- burtnīcām. Finansējums tam
juši, ka ir neiespējami to defi- pils). Pašvaldība apmaksā nāk gan no valsts, gan no pašnēt. Cilvēks attīstījis savu daudzbērnu ģimeņu un maz- valdības budžeta. Tradicionāli
talantu un kļuvis izcils vijol- nodrošināto ģimeņu bērnu novada dome katram skolēnieks, vai viņam ir laba izglī- uzturu mācību gada laikā. nam dāvina dienasgrāmatu.
tība? Savā jomā – noteikti, un
citās? Tāpat ir labi amatnieki.
Svarīgi, lai cilvēks atrod sevi
– Lai prasme mācīties no sasniegumiem un no
šajā dzīvē, lai attīsta savus
talantus. Mazajās lauku skolās kļūdām un lai ikdienā pamanām labas lietas! –
tiek ielikti pamati, uz kuriem to saviem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem
cilvēks turpmākajā dzīvē var
jaunā mācību gada sākumā novēl Pušmucovas
attīstīt savas spējas.
– Tāpēc jau mūsu skolas
pamatskolas direktore Alla Ločmele.
sauc par PAMATskolām. Mēs
liekam pamatu, – saka A.
Ločmele.
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ZM skaidrojums par izglītības dokumentiem
atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
ir saņēmis skaidrojumu no Zemkopības ministrijas par
izglītības apliecībām “Lauksaimniecības darbinieks” un
citiem izglītību apliecinošiem dokumentiem, pretendējot
uz apakšpasākumu „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Šajā skaidrojumā Zemkopības ministrija informē:

Olga Maļavkina ar kolēģiem veiksmīgi vada veterināro
klīniku - aptieku, kas tagad pārceļas uz jaunām telpām.
SIA „LIOvet” veterinārā klīnika – aptieka attīstās laikam
līdzi. Patlaban arvien vairāk tās klientu interesējas par suņu
mikročipiem. No 2016. gada 1. jūlija suņi būs obligāti jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā. Pirms reģistrācijas veterinārs dzīvniekam implantē mikročipu – grauda izmēra informācijas nesēju ar identifikācijas datiem. Šī procedūra ir ātra,
netraumējoša, gandrīz nesāpīga, un to izmanto visā pasaulē.
Pēc īpašnieka vēlēšanās, mikročipus iespējams implantēt arī
kaķiem un citiem dzīvniekiem. Čipa implantēšana maksā aptuveni 15–20 eiro. SIA „LIOvet” piedāvā atlaides, ja sunim
vienlaicīgi ar čipa implantēšanu tiek veikta arī vakcinācija un
reģistrācija. Atlaides iespējamas arī, ja tiek „čipoti” vairāki
mājdzīvnieki. O. Maļavkina atgādina, ka suņi, kaķi un seski ir
obligāti jāvakcinē pret trakumsērgu. Līdz šim bija noteikts, ka
tas jādara katru gadu, bet saskaņā ar jaunākajām likumdošanas
prasībām – varēs veikt revakcināciju pēc 2 gadiem vai pat 3
gadiem, ja tas būs noteikts vakcīnas lietošanas instrukcijā. O.
Maļavkina iesaka – ja pienācis laiks vakcinēt dzīvnieku, ir
finansiāli izdevīgi vienlaicīgi veikt arī mikročipa implantēšanu. Līdz ar čipa implantēšanu tiks mainītas arī mīļdzīvnieku
pases, kurās tiek atzīmēti visi dati par potēšanu u.c.. Vecās
pases nederēs. Ja mikročips implantēts agrāk, ar dzīvnieka
pasi jāatnāk uz veterināro klīniku vai Lauku atbalsta dienesta
nodaļu Rēzeknē, kur tiks veikta pārreģistrācija.
Arī līdz šim mikročipu implantēšana bija pieejama, bet to
veica dzīvniekiem, kas tika vesti uz ārzemēm, šķirnes dzīvniekiem u.tml.. Tomēr, ja dzīvnieks pazuda, atrast to pēc čipa
bija gandrīz neiespējami, jo katrai veterinārajai klīnikai bija
savs arhīvs, kurā glabājās dati par čipiem. Tagad būs vienots
reģistrs. Čipu ir iespējams ar īpašu ierīci nolasīt no 2 – 3 metru attāluma. Šādas identificēšanas ierīces ir veterinārajās klīnikās un, iespējams, būs arī valsts iestāžu rīcībā, kam jārūpējas par sabiedrisko kārtību. Mikročipā ir ierakstīta informācija
par dzīvnieka īpašnieku, līdz ar to varēs prasīt arī atbildību par
dzīvnieka turēšanas nosacījumu pārkāpumiem, identificējot,
piemēram, agresīva suņa saimnieku.
Precīzāku informāciju par mājdzīvnieku turēšanu, to
vakcinēšanu un mikročipu implantēšanu var iegūt, griežoties SIA „LIOvet” veterinārajā klīnikā un aptiekā, kas
tagad atrodas Tālavijas ielā 16, Ludzā.

– Ministru Kabineta 2015.
gada 9. jūnija noteikumi
Nr.292 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”” 9.3.
punkts nosaka, ka ja atbalsta
pretendents ir fiziska persona, kura iesniedz projekta
pieteikumu Lauku attīstības
programmas 2014. - 2020.
gadam ietvaros uz pasākumu
„Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, tad atbalsta pretendentam ir jāatbilst atbalsta
saņemšanas nosacījumam
par lauksaimniecības pamatzināšanu apgūšanu vismaz 160 stundu apjomā. Ja
izglītība nav iegūta, tad tā ir
jāiegūst darījumdarbības plāna īstenošanas laikā. Ņemot
vērā, ka apliecības „Lauk-

saimniecības darbinieks”, kas
izdota saskaņā ar Zemkopības ministrijas 1997. gada
13. novembra rīkojumu Nr.
348 ir apgūtas 116 stundas,
tad atbalsta pretendentam ir
iespēja papildus apgūt kursus
vismaz 44 stundu apjomā.
Savukārt, ja atbalsta pretendents ir jaunais lauksaimnieks un pretendē uz apakšpasākumu „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” saskaņā ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 323 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumā „Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”
7.1.2. apakšpunktu, atbalsta
pretendentam ir jāapgūst
augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā.

Noteiktas stingrākas biodrošības prasības
cūkkopības nozarē
Valdība 18. augustā apstiprināja grozījumus biodrošības
noteikumos. Lai Latvijā saglabātu cūkkopību kā nozari
un pēc iespējas novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās
riskus, turpmāk biodrošības
prasības būs stingrākas.
Tiek noteiktas prasības
dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem, kuri tur cūkas kā mājas (istabas) dzīvniekus.
Dzīvnieku īpašniekiem/
turētājiem turpmāk būs savi
cūku sugas dzīvnieki jātur

slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku
piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām. Būs aizliegts
saviem mīluļiem izbarot
pārtikas atkritumus un jebkura veida augu zaļbarību.
Un pie ieejas un izejas mājoklī būs jānodrošina apavu
dezinfekcija.
Ņemot vērā, ka noteikumi
prasības reglamentē, mājokļos turētām cūkām nebūs
jāizstrādā biodrošības pasākumu plāns.
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95 mūža gadi aizritējuši dzimtajā Ciblas pagastā
mājā Grečos. Pēc kara apprecējusies ar vietējo puisi Vladislavu Ļagušniku. Dzimuši bērni: 1948. gadā meita Lilita, 1951. gadā dēls
Arvīds.
Bērni pasaulē nākuši dzimtas mājā, tika
saukta bērnu saņēmēja – sirma sieviņa no
kaimiņu sādžas. Pēc bērnu piedzimšanas
jaunā ģimene cēlu savu māju, vecāku mājas
tuvumā – turpat Grečos. Veronika un Vladislavs strādāja vietējā kolhozā. Veronika lauku
brigādē un vēlāk govju fermā, Vladislavs
bija mehanizators. Darbs bija smags. Pēckara gados Veronikai pat nācies stāties pie arkla, vīriešu trūcis, un traktoru arī vēl nebija.
Savukārt gados, kad slaukusi govis fermā,
palīgā nākuši bērni – gan Lilita, gan Arvīds.
Tomēr, čakla būdama, Veronika izpelnījusies atzinību par labu darbu, ir saņemti Goda
raksti un prēmijas. Šīs atmiņas vēl mūža
nogalē silda sirdi.
Lielu traģēdiju Ļagušniki piedzīvoja 1961.
19. augustā nozīmīgu dzīves jubileju gadā, kad pēkšņi pēc slimības miris ģimenes
atzīmēja Ciblas pagasta iedzīvotāja Vero- galva – Vladislavs. Lilitai tolaik bija 13,
nika ĻAGUŠNIKA. Viņai apritēja 95 ga- Arvīdam tikai 10 gadi. Mācījušies Ozupines
di. Viss mūžs pagājis dzimtajā pusē.
pamatskolā. Lilita vēlāk pabeidza Ciblas
Veronika piedzima 1920. gadā Greču sā- vidusskolu, Arvīds izmācījās par mehanizadžā. Tolaik Barisos un Grečos dzīvojušas toru. Abi Veronikas bērni nu jau ir pensionāsaimes, kuru uzvārds bija Buļs. Ja cits – tā- ri. Arvīds dzīvo vecāku celtajā mājā Grečos.
tad iegātnis.
Lilita pirms dažiem gadiem nopirka dzīvokli
Tuvējā skolā Veronika mācījusies 4 gadus, Ciblas ciemata daudzdzīvokļu mājā un ar
bet tā bijis gana, lai vēlāk raiti rēķinātu un prieku iesaistās vietējā sabiedrībā: tiekas ar
glīti rakstītu. Vēl bērnībā Veronika iemīlēju- draugiem, dejo kolektīvā „EversS”.
si grāmatas. Tās pirktas, ņemtas lasīšanai no
Veronikai ir 5 mazbērni. Arvīda meita
bibliotēkām. Tagad sirmās māmuļas vienīgā Svetlana dzīvo Kazahstānā, viņai ir viens
izklaide – šlāgerdziesmu klausīšanās pie TV dēls. Lilitas četri bērni dzīvo Latvijā, meita
ekrāna, zvilnot gultā. Atmiņas aizved jaunī- Inta arī dzīvo un strādā Ciblā, viņai ir dēls,
bas dienās, par ko viņa runā kā par skaistāko kurš bieži atbrauc ciemos, jo dzīvo Rēzeknē.
periodu mūžā. Balles un mīlestība, sapņi… Lilitas meita Zinaīda dzīvo Rīgā, viņai ir
Daudz kas no tā izplēnējis. Karā pazudis kupla 5 bērnu ģimene. Lilitas dēlam Jurim ir
brālis. Palikušas abas ar māsu, kura nu jau divi bērni, Vjačeslavam šobrīd viens. Tā nu
mirusi, bet mūžu nodzīvojusi Bērzgalē.
Veronikas un Vladislava dzimta ir sakuploVeronika ilgus gadus dzīvoja dzimtajā jusi līdz 10 mazmazbērniem.
Veronika izdzīvojusi
savai paaudzei raksturīgu likteni – izaugusi līdz ar Latvijas valsti, tālā Latgales sādžā apguvusi
visas turpmākajai
dzīvei nepieciešamās
prasmes, kas noderēja saimniekojot savā
mājā un kolhozā, un
arī aužot segas, adot
jakas, palīdzot klāt
godu galdus. Mūža
nogali viņa vada drošā patvērumā – starp
Triju paaudžu Buļu — Ļagušniku dzimtas sievietes:
saviem mīļajiem.
Veronika ar meitu Lilitu un mazmeitu Intu. 1972. gads.
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Ciblas bibliotēkā—
Latvijas kino izlase
Ciblas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas filmu izlases
kolekciju ar 25 DVD diskiem.
– Filmu kolekcija ir pieejama Ciblas bibliotēkā. Pēc
pieprasījuma arī pārējās novada bibliotēkas var izmantot šo
kolekciju pie sevis bibliotēkā,
– stāsta bibliotēkas vadītāja
Rita TRUKŠĀNE, piebilstot,
ka filmas atļauts skatīties tikai
uz vietas, bibliotēkas telpās.
Projektu “Latvijas filmu
izlase”, īstenojis Nacionālais
Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē sekretariātu. Apjomīgajā filmu kolekcijā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības
un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
Filmu nozares ekspertu grupas diskusiju rezultātā izlasē
ievietotas 70 Latvijas filmas
(10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas
filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais
kino un mūsdienas.

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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Nekustamā īpašuma “Granti” izsole
Ciblas novada pašvaldība šī gada 22. septembrī plkst.10:00 Ciblas
novada pašvaldība ēkā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam
īpašumam „Granti”, Pušmucovas pagastā, Ciblas novadā, kas
sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha kopplatībā, uz kura
atrodas smilts-grants un smilts karjers. Izsoles sākumcena –
300 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 30 000,00 un izsoles dalības maksa EUR 20. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ciblas
novada pašvaldības mājas lapā – www.ciblasnovads.lv vai Ciblas
novada pašvaldībā. Pieteikumu reģistrācija tiek veikta līdz
2015. gada 21. septembra plkst. 15:00 darba dienās no plkst.
9:00 līdz 15:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties
pa tālruni 65700844 vai 26869560.
————————————————–——————————
Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai
Ciblas novada pašvaldība izsludinājusi cenu aptauju un veic
iespējamo pretendentu apzināšanu ēkas nojaukšanai
(daudzdzīvokļu trīsstāvu ēka ar pagrabu) Felicianovā. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 8. septembrim, plkst.14.00.
Pretendentu atlasei izvirzītās prasības un Veidne pretendenta pieteikumam skatāma pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovds.lv/.
Kontaktpersona: pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne, tālr.
29711939, e-pasts ciblasnovads@ciblasnovads.lv

Aicinām pieteikties
dziedošas un muzicējošas ģimenes
17. oktobrī Blontu Tautas namā notiks Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki.
Ģimeni var pārstāvēt vismaz divi cilvēki. Tie var
būt: vecāki, bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, vecvecāki.
Svētkos ģimenes tiks aicinātas izpildīt programmu,
kas sastāvēs no divām brīvas izvēles dziesmām vai
brīvas izvēles skaņdarbiem, vai vienas dziesmas un
viena skaņdarba. Būs iespēja izmantot visa veida mūzikas instrumentus un arī fonogrammas pavadījumu.
Lai piedalītos svētkos, ģimenēm līdz š.g. 2. oktobrim jāaizpilda anketas (publicēta pašvaldības mājas
lapā www.ciblasnovads.lv) un jānodod tās Blontu TN
vai sava pagasta Tautas nama vadītājai. Iespējams
iesniegt pa pastu (adrese: Blontu TN, Blontu pagasts,
Ciblas novads, LV-5706) un
arī elektroniski (e-pasts:
janabarkane@inbox.lv, sandra.belavska@inbox.lv).
Pēc pieteikumu anketu
saņemšanas ar katru ģimeni
tiks saskaņots mēģinājumu
laiks.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni
28381416 (Blontu TN vadītāja Jana Barkāne) un
t.29285284 (novada kultūras
darba koordinatore
Sandra Beļavska).
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Makulatūras vākšanas akcija noslēdzas!
Vēl līdz septembrim piecas Ciblas novada bibliotēkas (Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un Līdumnieku pagasta
bibliotēka)
rīko makulatūras vākšanas
akciju, aicinot arī iedzīvotājus iesaistīties. Makulatūru
var nodot nosauktajās vietējās bibliotēkās, no kurienes to
pārstrādei savāks SIA
"Līgatnes papīrs".
Pušmucovas bibliotēkā makulatūras vākšanai ir atvēlēta
telpa pagasta pārvaldes ēkā
(skatīt foto). Bibliotēkas vadītāja Ilga BAZIĻEVIČA ir gandarīta, ka iedzīvotāji samērā
aktīvi iesaistījušies makulatūras
vākšanas akcijā, pat mudina
viens otru izmatot šo iespēju.
Piemēram, Vineta Čiževska no
Mežerniekiem pirmā atsaucās
aicinājumam „Ciblas Novada
Ziņās” un vēl iesaistīja arī kaimiņienes Antoņinu Tripāni un
Ilgu Gradi. Makulatūru ir nodevuši un turpina nodot Liene
Cimbaļuka (pastniece), Marina
Barkāne (l/s konsultante), Ludmila Božinska, Tatjana Jakovļeva, Aldis Pirags, Inta Piraga
un arī Pušmucovas pamatskola
(bijusī direktores vietniece Leonīda Puļa).
Makulatūras vākšanā un pakošanā iesaistījās arī skolēni,
kuri strādāja pagastā – Edmunds Probuks, Arvis Kazinieks un Rebeka Mikijanska,
viņi no vietējā Pušmucovas
veikala „Dimants – AR” savāca
kartona iepakojuma kastes un
sapakoja atnesto makulatūru
saiņos. Bibliotēkā bija uzkrājušās arī norakstītās grāmatas –
tādas, kas gan novecojušās pēc
satura, gan arī nolietotās. No
tām diemžēl jāatvadās, lai cik
tas bibliotekārei sāpīgi nebūtu.

Kopīgiem spēkiem būsim savākuši vairāk kā 600 kg makulatūras.
– Paldies visiem čaklajiem
makulatūras vācējiem par atsaucību un aktivitāti! – saka
Ilga Baziļeviča.
Veiksmīgi makulatūras vākšana norit arī Felicianovas bibliotēkā. Tās vadītāja Lilita
ŠENDO lielu paldies par aktivitāti saka vietējām iedzīvotājām Inārai Švedei, Ditai Miklucānei un Silvijai Donskai. Ir arī
citi cilvēki interesējušies par šo
iespēju. Arī te makulatūrā nonāks grāmatas no bibliotēkas
krājuma, ko nācies norakstīt.
Kopējais makulatūras apjoms,
kas savākts Felicianovas bibliotēkā, varētu sasniegt pat tonnu.
Pamazām makulatūra krājas
arī Līdumnieku bibliotēkā, tās
vadītāja Irēna PAVLOVA gaida solītos makulatūras saiņus
no saviem lasītājiem. Tiks nodotas arī norakstītās grāmatas
un periodika.
Uz savu bibliotekāru aicinājumu vākt makulatūru nav atsaukušies Ciblas un Franapoles
ciemu iedzīvotāji.
Mūsu mājsaimniecībām nav
daudz iespēju nodot makulatūru, lai gan Ciblas novada lielākajos ciematos tagad ir izvietoti
konteineri, kuros var izmest
sašķirotus atkritumus. Par makulatūru, ko nododam bibliotēkās, varam būt droši – tā tiešām
nonāks pārstrādes uzņēmumos,
lai gūtu otru dzīvi..

Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

