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Tuvojas šī gada
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN)
samaksas pēdējais
termiņš –
15. novembris.
Lūdzam novada
iedzīvotājus pārbaudīt, vai NĪN ir samaksāts, un gadījumā, ja
tas nav izdarīts, veikt
atlikušos maksājumus. Ja NĪN nav apmaksāts paziņojumā
noteiktajos termiņos,
uzkrājas soda nauda,
kuru pirms maksāšanas jāprecizē, zvanot
pa tālruni 657 00844.

7. oktobrī Ciblas Tautas namā
no visiem novada pagastiem
sabrauca un
sanāca daudzi
jo daudzi seniori – mūsu novada cienījamākie ļaudis.
Ir daudz ko no
šīs paaudzes cilvēkiem mācīties.
Un viena no šīm
lietām – prasme
svinēt svētkus.
Skaisti tērpi, labs
noskaľojums,
gatavība iesaistīties dejās un rotaļās… Šāda publika ir katra svētku organizatora sapnis.
Senioru svētki Ciblas Tautas namā aizritēja ārkārtīgi jaukā noskaľā. Bija svinīgas
uzrunas un jauks koncerts, bija loterija un dejas. Skanēja arī dzeja.
Sarīkojums sākās ar skanīgajām folkloras kopas ―Ilža‖ dziesmām – gan smeldzīgajām par jaunību, gan jautrajām.
Pēc šī ievada katra pagasta ļaudis tika aicināti zāles centrā, un pagasta sociālās darbinieces vai pārvaldes vadītāji iepazīstināja svētku viesus ar katru cilvēku. Un katram
tika pasniegts ziedu pušķis no dārzos un mežos augošiem ziediem un zaļumiem.
Ļoti aizkustinoši bija priekšnesumi, ko senioriem veltīja Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkľi. Viľi dziedāja ansamblī un solo, viľi pasniedza ziedus un cienāja ar āboliem, viľi gāja rotaļā un aicināja līdzi arī vecāko paaudzi.
Svētkus ar dejām kuplināja kolektīva ―EversS‖ dāmas, kuras aicināja arī seniorus
iesaistīties pašdarbības kolektīvos.
Pārsteidzoša bija Līdumnieku pagasta pašdarbnieku izrāde par Latgales banku ―Cyta
dela‖. Īso skeču ļoti veiksmīgi iestudējusi vietējās bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova.
Tuvojoties izrādes kulminācijai, Tautas nama zālē iestājās klusums – cilvēki, elpu aizturējuši, gaidīja, ar ko gan beigsies derības. Un smiekli nerimās…
Jau ar pirmajiem deju mūzikas akordiem zālē iznāca vairāki pāri. Un dejas varēja
sākties. Spēlēja un dziedāja Valdis Naglis.
Jā, skaista ir jaunība… un nenāks tā… Bet arī atvasara ir skaista ar savu rāmo un
krāšľo daili. Ciblas novada vecākā paaudze ir izdzīvojusi skaistus gadus – pilnvērtīgu
darba mūžu, valsts atdzimšanu. Skaidrs, gribētos lielākas pensijas un labāku medicīnisko aprūpi, bet … Senioru dienas pasākumā par to nebija runu. Skanēja mūzika un
valdīja prieks.
Senioru dienas pasākumu organizēja Ciblas Tautas nama vadītāja Sandra Beļavska,
sadarbojoties ar novada Sociālā dienesta darbiniecēm.
Fotoreportāža no pasākuma — 4. lappusē.
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Atjaunota ceļa C-11 virsma
Ciblas novada pašvaldības šī gada autoceļu budžetā bija ieplānots veikt
pašvaldības grants ceļa
C-11 (Lineja – Klešniki –
Vjarumi – Dubrovka) ceļa
virsmas atjaunošanas darbus. Tie ir noslēgušies –
ceļš ir atjaunots 3 km
garumā posmā (Lineja –
Klešniki). Darbus veica
SIA „Agroķīmija‖ no
Ludzas. Darbi izdarīti
pilnā apmērā. Kopējās
izmaksas – 54684,93 eiro
(t.sk. PVN 9490,77 eiro).
Garantijas laiks – 24 mēneši.
Šī pašvaldības ceļa C-11
kopējais garums ir 8,04
km. Tas ir D kategorijas
ceļš.

Pieaugušo izglītības projekts aicina mācīties
Ludzas novada pašvaldība ir starp tām 64 Latvijas pašvaldībām, kurās ar šī gada 5. oktobri tika uzsākta pieaugušo izglītības projekta ―Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide‖ īstenošana. Šī ES fondu projekta ietvaros
ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma palīdzību.
Pieteikšanās līdz 6. novembrim, klātienē iesniedzot dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē. Projekta mācību piedāvājumi publicēti vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Lai saľemtu informatīvu konsultāciju par projektu,
Ludzas novada pašvaldībā varat vērsties pie
projekta koordinatores Ineses Romanovas
(Raiņa ielā 16, 214. kab., tālr. nr. 29429537).

20. oktobrī Ludzā – informatīvs seminārs
LLKC Ludzas nodaļa rīko semināru
par ES un valsts likumdošanas izmaiľām,
kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Seminārs notiks š.g. 20. oktobrī Ludzā (Raiņa ielā
16A, Ludzas novada pašvaldības 1. stāva zālē).
10.00 – 12.00 – MK 2014. g. 30. septembra noteikumu nr.
600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” nosacījumi un to izpildes kārtība. Lektors –
Artūrs Šķesters, LLKC Ludzas konsultāciju biroja p.i..
12.00 – 13.00 – Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Lektore – Vita Pučka, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum‖ Rēzeknes reģ. centra vadītāja.

2017. g. 12. oktobrī

2. lappuse

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un 18:05 —
“Ciblas novada ziņas”.
Esiet ar mums,
klausoties
Latgales Radio!

Demogrāfiskā situācija
Aizvadītajos trijos mēnešos (jūlijā, augustā, septembrī) ir miruši 13 Ciblas novada iedzīvotāji.
Blontu pagastā:
Vladislavs SIDOROVS,dzimis 19.01.1928.g., miris 8.augustā.
Ciblas pagastā:
Zinaīda BRICE, dz. 10.10.1927. g., mirusi 28. jūlijā.
Valentīna DUNCĀNE, dz.10.02.1931.g., mirusi 30.septembrī.
Jeļena GURJANOVA, dz.12.07.1926.g., mirusi 10.septembrī.
Agafija HARLAMOVA, dz.15.04.1936.g., mirusi 7.septembrī.
Anna MIZĀNE, dz. 08.04.1941. g., mirusi 1. jūlijā.
Lidija POĻAKOVA, dz. 04.08.1937. g., mirusi 1. augustā.
Antoľina TRONA, dz. 14.02.1945. g., mirusi 12. jūlijā.
Līdumnieku pagastā:
Aldonija GAILE, dz. 10.01.1924. g., mirusi 29. augustā.
Pušmucovas pagastā:
Aneļa ĽUKŠA, dz. 16.03.1935. g., mirusi 2. jūlijā.
Emma PRUSAKOVA, dz. 05.06.1938. g., mirusi 24. jūlijā.
Zvirgzdenes pagastā:
Antoľina BAIBAKOVA, dz. 02.12.1932.g., mirusi 5. jūlijā.
Oļegs BOBROVSKIS, dz. 16.05.1971.g., miris 4. septembrī.
Šajā periodā Ciblas novadā piedzimuši 5 bērni.
16. jūlijā dzimis Daniels B., reģistrēts Ciblas pagastā.
20. jūlijā – Reinis G., reģ. Blontu pag..
8. augustā – Polina A., reģ. Zvirgzdenes pag..
20. augustā – Amanda Š., reģ. Blontu pag..
24. septembrī – Toms K., Pušmucovas pag..

20. oktobrī Ciblas novadā –
seminārs par mežu apsaimniekošanu
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs visā Latvijā sāk
rudens informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža
apsaimniekošanā.

20. oktobrī seminārs par ES atbalsta pasākumu
"Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu
dzīvotspējas uzlabošanā‖ notiks
Ciblas novada „Ļustikos‖, saimniecībā „Birztaliņas‖.
Kontaktinformācija:
MKPC Ludzas nodaļa Ludvigs Karvelis (tālr. 29411165).
Sīkāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama
Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv
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Pašvaldības budžets palielinājies, ienākot valsts mērķdotācijām
26. septembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde,
kurā tika skatīti 17 jautājumi.
Daļa no tiem bija veltīta izglītības
iestāžu vadītāju un pedagogu darba
atalgojumam, kam mērķdotācija
tiek iedalīta no valsts budžeta un ko
nosaka attiecīgi Ministru kabineta
noteikumi. Pašvaldībai šajā procesā
ir jāpieņem zināmi lēmumi.
Tika apstiprināti grozījumi pašvaldības
budžetā 2017. gadam. Zinaīda Pavlova,
budžeta ekonomiste, informēja par šo
grozījumu būtību – deputātiem jāapstiprina mērķdotācijas sadalījums.
Pašvaldības budžetā no valsts budžeta
ienāk konkrētiem mērķiem domāts finansējums, un pašvaldības 2017. gada
budžets līdz ar to palielinās par 227 720
eiro un sasniedz jau 3 072 257 eiro. Lielākā daļa visas šīs kopsummas –
mērķdotācija izglītībai.
Budžets tika palielināts ieľēmumu un
izdevumu daļā: mērķdotācija pedagogu
darba samaksai vispārizglītojošo skolu
pedagogiem; mērķdotācija pirmsskolas
iestāžu pedagogiem, kas strādā ar 5 un 6
– gadīgiem bērniem; mērķdotācija izglītības pasākumiem Ezersalas internātpamatskolā; dotācija skolēnu vasaras darba
samaksai; finansējums iesākto projektu
realizācijai (veselības veicināšanas un
izglītības projekts).

Izglītības iestāžu jautājumi
Domes
sēdē,
pamatojoties
uz
„Pedagogu darba samaksas noteikumiem‖ (MK pieľemti 2016. gada 5. jūlijā), tika noteikta Ciblas vidusskolas direktora mēneša darba likme 1080 EUR
mēnesī
(no
01.09.2017.
līdz
31.08.2018.).
Sēdē tika lemts arī par pirmsskolas
izglītības iestāžu (PII) pedagogu atalgojumu. Atalgojums PII pedagogiem, kuri
strādā ar 5 - 6 – gadīgiem bērniem tiek
maksāts no valsts mērķdotācijas, un tas
ir 680 eiro mēnesī. Pārējiem pedagogiem alga tiek maksāta no pašvaldības
budžeta. Domes sēdē tika nolemts no
2017. gada 1. septembra palielināt visu
PII pedagogu algu līdz 680 eiro mēnesī,
izlīdzinot to ar dotētajām algām.
Izskatot J. Soikāna Ludzas mākslas
skolas priekšlikumu, nolemts līdz
2017./2018. mācību gada beigām daļēji

segt vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas
„Vizuāli plastiskā māksla” apguvē Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas audzēkľiem, kas ir arī J. Soikāna
Ludzas mākslas skolas audzēkľi. Vecāku līdzfinansējums ir 6 eiro mēnesī, pašvaldība apľemas segt pusi no tā jeb 3
eiro mēnesī vienam audzēknim. Aprēķināts, ka šī mācību gada laikā tam būs
nepieciešami 675 eiro.
Nolemts segt degvielas izmaksas, kas
mākslas skolas pedagogiem rodas, braucot uz nodarbībām Pušmucovas pamatskolā, – 210 eiro līdz šī mācību gada
beigām.
Nolemts apstiprināt izmaiľas noteikumos „Par stipendiju piešķiršanu Ciblas
novada pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu izglītojamiem‖, paredzot, ka,
sākot ar 2017./2018. mācību gadu arī 9.
klašu audzēkľiem tiks maksāta stipendija par sekmēm mācībās.
Nolemts apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu
pašizmaksas
aprēķinu
2017./2018. mācību gadam (katrā izglītības iestādē tas ir atšķirīgs).

Īpašumu jautājumi
Nolemts atzīt par spēku zaudējušu
27.04.2017. sēdes lēmumu nr.4 „Par
pašvaldības
nekustamā
īpašuma
„Vizbulītes”, kadastra nr. 6848-0010005, atsavināšanu”. Lēmums pieņemts,
pamatojoties uz atsavināšanas rosinātāja
iesniegumu par atteikšanos iegūt īpašumā „Vizbulītes‖.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6866-002-0081 noteikt zemes lietošanas mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Domes sēdēt tika nolemts nodot atsavināšanai Ciblas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6866
-004-0303, kas sastāv no zemes vienības
0,2508 ha platībā. Uz tā atrodas biedrībai ‖Darba un kultūras centrs Līdumnieki‖ piederoša būve. Kā pirmpirkuma
tiesīgais pircējs noteikta biedrība
‘”Darba un kultūras centrs Līdumnieki”.
Noteikta īpašuma nosacītā sākumcena
EUR 621.00 un nolemts slēgt Pirkuma
līgumu ar minēto biedrību.
No kāda privātā īpašuma atdalīta zemes vienība 4,7 ha platībā un tai piešķirts nosaukums.

Pamatojoties uz Adresācijas noteikumiem, četrām apbūvētām zemes vienībām (Ciblas pag. un Līdumnieku pag.)
piešķirtas adreses.

Zemes nomas jautājumi
Lemts par vairākiem jautājumiem attiecībā uz pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību nomu.
Privātpersonām iznomāti nelieli zemes
gabali (no 0,08 ha līdz 0,22 ha).
Pārtraukts kāda mazdārziľa zemes
nomas līgums, jo īpašnieks no tā atteicies.
Sakarā ar nomnieku nāvi pārtraukti
vairāki nomas līgumi par zemes vienībām 7,1441 ha, 1 ha, 3 ha, 3,2 ha platībā.
Nolemts norakstīt un noľemt no uzskaites zemes nomas maksas nedrošos
parādus, to kopsumma – 279 eiro.

Dažādi jautājumi
Biedrība
„Nigestes
amatniecības
nams‖ (Madonas novads) ir izstrādājusi
projektu „Simtgades bērni‖, lai katrs
2018. gadā dzimušais bērniņš saņem
īpašu dāvanu komplektu – Sudraba vērdiľu ozolkoka kastītē ar Latvijas valsts
prezidenta Raimonda Vējoľa parakstītu
apsveikuma vēstuli jaundzimušajam un
viľa ģimenei. Dāvanas komplekts sastāv
no 925 proves sudraba monētas tipa medaļas ar īpašu, projektam „Simtgades
bērni‖ izstrādātu, dizainu. Viena Dāvanu
komplekta vērtība projekta ietvaros –
10,45 eiro. Biedrība aicināja Ciblas novada pašvaldību iesaistīties šajā projektā. Domes sēdē tika nolemts piešķirt
finansējumu Biedrībai „Nigestes amatniecības nams‖ projekta realizācijas rezultātā tapušo 25 dāvanu komplektu
iegādei 2018. gadā dzimušajiem Ciblas
novada bērniem.
Atļauts SIA „Ludzas maiznīca‖ autoveikalam tirdzniecību novada teritorijā
ar pārtikas precēm, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, alu
un saimniecības precēm Ozupienē ceturtdienās no plkst. 15.05 līdz 15.25.
Domes sēdē lemts par Ciblas novada
pašvaldības autoceļu un ielu reģistra
izmaiľu apstiprināšanu. Tajā iekļauts
jauns pašvaldības autoceļš C-56 Bārtuļi Valsts ceļš (kopgarums 1,2 km, C grupa). Izmaiľas iesniegtas VAS „Latvijas
Valsts ceļi‖ Ludzas nodaļai.
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Senioru dienā valdīja prieks

Blontu pagasta seniori
Folkloras kopa ―Ilža‖ - novada tradīciju sargātāji.

Ciblas un Līdumnieku pagasta seniori
Visjaunākā paaudze — Ciblas bērnudārza audzēkņi.

Ciblas deju kopa ―EversS‖ apvieno vairākas paaudzes.

Līdumnieku amatierteātra trupa - vienmēr humora pilna.

Pušmucovas pagasta seniores

Zvirgzdenes pagasta seniori
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Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā
„Jaunieši novadam 2017” tika iesniegti 6 projekti.
To realizēšanai pašvaldība atvēlēja kopumā 3000
eiro.
Vasara noslēgusies, un projektu pieteicēji pašvaldībā iesniedza atskaites. Visi projekti ir realizēti, viens
daļēji – bet arī tā ir zināma pieredze.
Informējam par realizētajiem projektiem.
„Jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošana Blontu ciemā‖.
Projekta vadītājs Intars Caune. Projekts tika īstenots daļēji.
Bija plānots iegādāties basketbola grozu un Blontu jauniešu
futbola komandas formas tērpus 10 cilvēkiem internetveikalā
www.sportabode.lv, taču internetveikala darbinieku paviršās
attieksmes dēļ, formas tērpi netika piegādāti un pasūtījums
tika ignorēts. Pārvietojamais basketbola grozs tika uzstādīts
un pie tā vakaros ir redzami jaunieši, kas spēlē basketbolu.
Tie ir vecumā no 7 līdz 30 gadiem. Šajā vecumposmā fiziskā
veselība ir pamats veiksmīgai augšanai, attīstībai un veselībai.
Ir svarīgi, ka savā novadā tiek atbalstītas jauniešu iniciatīvas
un tiek sniegtas pēc iespējas daudzveidīgākas iespējas aktīvai
brīvā laika pavadīšanai.
Projekta izmaksas – pārvietojamais basketbola grozs 270
eiro vērtībā.
„Brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana
Līdumniekos‖. Projekta vadītājs Mārtiľš Pavlovs. Projekta
rezultātā tika papildināts esošā sporta inventāra klāsts – iegādātas volejbola laukuma līnijas, saliekamie futbola vārti un
vilkšanas uz leju trenažieris, kā arī iegādāti un apdrukāti sporta krekli, ar kuriem komandas no Līdumnieku pagasta varēs
startēt dažādās sacensībās. Projekta mērķgrupa ir visi Līdumnieku pagasta iedzīvotāji, kas vēlas sevi uzturēt labā fiziskā
formā visu cauru gadu. Projekta īstenošanā iesaistījās visi
projekta grupas dalībnieki – kopīgi tika meklēts un pētīts nepieciešamais inventārs internetveikalos, vairāko sporta preču
veikalos. Vislielākās diskusijas radīja formas tērpu izvēle
(materiāls, krāsa, apdrukas veids un stils). Šajā procesā gandrīz visi Līdumnieku pagasta jaunieši un kopā izdevās atrast
labāko risinājumu gan cenas, gan kvalitātes ziľā.
Kopējās izmaksas: 499,29 eiro, tajā skaitā: futbola vārtu
iegāde – 260 €, volejbola laukuma līniju iegāde – 42,80 €,
trenažieris – 66,49 €, T-kreklu iegāde un apdruka – 130 €.
„Slidkalniņš Blontu ciematā”. Projekta vadītāja Lauma
Caune. Tika realizēts mērķis – uzstādīts daudzfunkcionāls
slidkalniľš Blontu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) teritorijā. Slidkalniľš ir paredzēts gan Blontu PII bērniem, gan arī
visiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Nodrošinot bērniem iespēju rotaļāties uz jaunuzstādītā slidkalniľa,
tiek attīstīts ģimeniskums, bērnu fiziskā attīstība un lietderīga
brīvā laika pavadīšana. Prieks redzēt, ka šī vieta ir apmeklēta,
īpaši vakaros. Būtu nepieciešams papildināt rotaļu laukumu
ar citām fizisko un garīgo attīstību veicinošām iespējām. Projekta īstenošanā iesaistījās Lauma Caune, Gunta Stolere,
Aleksejs Stepanovs.
Izlietotā summa – 488,74 eiro, no tiem kokmateriāli –
129,55 €, slidkalniņa piederumi – 264,20 €, basketbola grozs
un 3 bērnu basketbola bumbas – 94,99 €.

„Fiziskās aktivitātes telpās”. Projekta vadītāja Rebeka
Mikijanska. Pušmucovas pagasta pārvaldes ēkā uzstādīti vairāki trenažieri. Vislielāko labumu no projekta gūst vietējie
jaunieši, kuri varēs nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā
laikā un siltās telpās. Projekta darba grupā iesaistījās jaunieši
un dažāda vecuma cilvēki.
Kopējās izmaksas – 432,25 eiro (bez PVN), no tiem skrejceliľš – 152,72 €, treniľu sols – 40,72 €, stienis – 32,98 €,
eliptiskais trenažieris – 205,81 €.
„Ugunskura vietas ierīkošana Līdumniekos”. Projekta
vadītājs Ēriks Pavlovs. Projekta rezultātā tika ierīkota dabai
droša ugunskura vieta Līdumnieku parka teritorijā ciemata
centrā un iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai to varētu
pilnvērtīgi izmantot visi, kam tas nepieciešams – gan Līdumnieku pagasta iedzīvotāji, gan arī tūristi. Šī vieta tiks izmatota
arī dažādu pasākumu laikā. Projekta grupas dalībnieki kopīgi
izvēlējās konkrētajam mērķim vispiemērotāko aprīkojumu.
Ugunskura atrašanās vietas izvēlē piedalījās arī Irēna Pavlova
un Rudīte Valtere. Ugunskura vietas ierīkošanas procesā ar
tehniku un padomiem palīdzēja Ivars Lavrinovičs.
Kopējās izmaksas: 387,66 eiro, no tiem 68,50 € – ugunskura vietas ierīkošana, 72 € – čuguna katls, 45,74 € – statīvs,
79,08 € – galds, 122,34 € – saulessargs un nojume .
„Ugunskura vietas labiekārtošana”. Projekta vadītājs
Dairis Smirnovs. Projekta realizēšanā iesaistījās Ciblas jaunieši un skolas darbinieki. Ir labiekārtota pasākumu vieta pie
Ciblas vidusskolas – renovēta ugunskura vieta, laukums ap to,
ierīkoti soliľi. Tika noľemta augsnes kārta 8 cm dziļumā,
laukums tika noklāts ar ģeotekstilu un nobērts ar sīkšķembām,
tad ierīkota ugunskura vieta, kas no pārējā laukuma atdalīta ar
akmeľiem. Šajā vietā Ciblas iedzīvotāji pulcējas vairākas
reizes gadā – Lāčplēša dienā, Barikāžu aizstāvju atceres dienā, Latvijas valsts Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā.
Arī jaunsargi rīko patriotiskus pasākumus, tāpat skolas absolventi klases salidojumos pulcējas pie ugunskura.
Kopējās izmaksas – 543,52 eiro, t. sk. dolomīta šķembas –
357,24 €, trotuāra apmales – 96,27 € u.c..
Projektu atskaitēs pausta atzinība pašvaldībai par to, ka katru gadu tiek izsludināts šāds projektu konkursus, kura gaitā
jauniešiem ir iespēja iegūt praktisku pieredzi projektu īstenošanā un arī projekta rezultātā veidot apkārtējo vidi un
infrastruktūru pievilcīgāku. Pušmucovieši projekta pārskata
sadaļā „Secinājumi un ieteikumi‖ raksta: „Ticēt saviem spēkiem, atmest nevajadzīgas šaubas par neizdošanos‖.
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Futbola dienas turnīrā – 9 komandas

Ciblas novada
pašvaldība Projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/067
„Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā‖ ietvaros no š. g.
2. oktobra rīko vingrošanu bērniem ar fizioterapeiti Marinu Joņinu.
Nodarbības paredzētas bērniem vispārējā veselības stāvokļa
uzlabošanai. Tajās tiks iesaistīti bērni no vidējās un vecākās
grupiľas (Blontu PII ir 3 grupas) – plānots, ka tie varētu būt
30 bērni. Notiks 10 nodarbības, pirmdienās un trešdienās.
Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/
I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Ciblas novada pašvaldības
sporta kompleksa Felicianovā
DARBA GRAFIKS
Darbdienas, izņemot trešdienu, – no plkst. 13.00 līdz 21.00.
Trešdiena – no plkst. 9.30 līdz 17.30.
Ceturtdiena – no plkst. 17.30 “Ģimenes sporto”.
Sestdiena – Sacensību diena.
Svētdiena – brīvdiena.

Pulciņi un sporta stundas
Otrdien 16.00 - 18.00 – handbola pulciľš (6-gadn., 1. - 2. kl.).
Trešdien 9.50 - 15.00 – sporta stunda Ciblas vidusskolai.
Ceturtdien 16.00 - 18.00 – handbola pulciľš (4., 5., 6. kl.).
Piektdien 15.30 - 17.00 – basketbola pulciľš.

28. oktobrī plkst. 9:00 Lielajā Ludzas ezerā
sāksies makšķerēšanas sacensības spiningošanā
“Lielā Ludzas zivs 2017”.
Pulcēšanās un reģistrēšanās bijušajā autodromā jau no
plkst. 7:30 – 9:00, atklāšana plkst. 8:45.
Organizē biedrība sporta klubs „Latgols”.
Dalības maksa 10 eiro no viena dalībnieka. Pensionāriem,
invalīdiem un bērniem līdz 16 g. nav jāmaksā.
Tālrunis 29491091, 28351822.
Nolikums publicēts www.ludza.lv

Katru gadu Latvijā notiek Futbola nedēļa (šogad - no 23.
līdz 30. septembrim). Ciblas novadā Futbola dienu rīkojam
jau vairākus gadus pēc kārtas. Un šogad 30. septembrī Felicianovas Sporta kompleksā to organizēja Ciblas jauniešu centrs
''IMPULSS'', biedrība ''STRAUTS'', Ciblas vidusskolas sporta skolotāja Ilga Stepanova, Ciblas novada sporta organizatore Ineta Miklucāne ar Ciblas pašvaldības lielu atbalstu.
Uz sacensībām ''Futbola diena - 2017'' telpu futbolā ieradās
deviľas komandas no pieciem novadiem (Ludzas, Rēzeknes,
Zilupes, Kārsavas un Ciblas). Sacensības atklāja un visas
komandas apsveica ar Futbola svētkiem Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Sacensības sākās plkst. 11:00 un beidzās tikai plkst. 19:00. Godalgotās pirmās 3 vietas izcīnījušās komandas tika apbalvotas ar
kausu, diplomiem un medaļām, kā arī pirmās vietas ieguvušā
komanda sev līdzi aizveda ceļojošo kausu.
1. vieta – Līdumnieku komanda (Ēriks Pavlovs, Mārtiņš
Pavlovs, Genādijs Pavlovs, Raivis Kozlovskis, Artis Reiniks,
Austris Kilups, Kristaps Tereško, Romāns Borodkins).
2. vieta – Ciblas kom. "Strauts" (Mārtiņš Laizāns, Andris
Duncāns, Egīls Jegorovs, Ēriks Bimbirulis, Iļja Maksimovs,
Normunds Birskis, Renārs Romanovs).
3. vieta – Ludzas kom. "Zveri".
4. vieta – Pušmucovas kom. (Dainis Teicāns, Lenards Laganovskis, Rinalds Bulinskis, Arvis Šmats, Maksims Kairovs, Kristiāns Punculis).
5. vieta – Rēzeknes kom. "RTA".
6.vieta – Zilupes kom.
7.vieta – Kārsavas kom.
8.vieta – Istalsnas kom.
9.vieta – Ludzas kom. "FC Ludza".
Sportistiem tika pasniegtas nominācijas. Nominācijā
„Vērtīgākais spēlētājs” balva tika pasniegta Pušmucovas
komandas vārtsargam Maksimam Kairovam, kurš komandu
glāba ļoti sarežģītās situācijās un arī nopelnīja līdzjutēju aplausus. Nominācijā „Rezultatīvākais spēlētājs‖ balva tika
pasniegta Līdumnieku komandas uzbrucējam Mārtiľam Pavlovam, kurš pretinieku vārtos iesita 13 golus. Nominācijā „Labākais vārtsargs‖ balva tika pasniegta Līdumnieku
komandas vārtsargam Kristapam Tereško, kurš atvairīja
daudz vārtu apdraudēšanas brīžus un ielaida tikai 6 golus
sešās spēlēs.
Paldies visām komandām un līdzjutējiem, kuri atrada brīvu
laiku un piedalījās Ciblas novada Futbola svētku dienā
"Futbola diena - 2017" Ciblas novadā. Uz tikšanos Futbola
dienā - 2018. Komandām (izľemot Līdumnieku kom.) vajag
patrenēties, jo ceļojošam kausam ir jāceļo.
Aldis Tihovskis, Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists
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Ciblas novada futbolisti aktīvi spēlē turnīros Rēzeknē
Pirmo reizi Rēzeknē Eiropas
Sporta nedēļas ietvaros bija
organizēts "Rēzekne OPEN
nakts turnīrs". Tas sākās 29.
septembrī plkst. 19.00 un noslēdzās 30. septembrī plkst.
2.00.. Spēles notika Rēzeknes
Sporta pārvaldes stadionā dabīgā zālāja laukumā, kas bija
mākslīgi apgaismots.
Turnīrā piedalījās 8 komandas no Ludzas, Ciblas, Zilupes,
Rēzeknes novada, kā arī Latgales lielākajām pilsētām Rēzeknes un Daugavpils.
Ciblas novada komandas
sastāvs: Edijs Budrevičs, Endijs Romanovs, Raivis Kozlovskis, Māris Jermaks, Kristaps
Tereško, Mārtiľš Pavlovs,
Egils Jegorovs, Artūrs Nikolajevs, Edgars Brilis, Mārtiľš
Laizāns, kā arī Aldis Tihovskis,
Par turnīra uzvarētāju kļuva komanda
„Bi Lans” no Rēzeknes. Balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās: turnīra
labākajam vārtsargam, labākajam aizsargam, labākajam uzbrucējam, rezultatīvākajam spēlētājam, labākajam jaunajam
spēlētājam, skaistāko vārtu guvējam.
Tika apbalvoti arī sponsoru organizēto
sacensību uzvarētāji. Paralēli futbolam,
skatītājiem un spēlētājiem tika dota iespēja sacensties ''Zeize Veiklības stafetē'', „Poligrāfserviss‖ žonglēšanas kon-

kursā, „street Panna‖, nakts orientēšanās, ''Jaguar FIT spēka pārbaudē'', kā arī
sacensties savā starpā video spēlēs virtuālajā teltī. Ciblas komandas spēlētājs
Egīls Jegorovs bija labākais „Zeize veiklības stafetē‖, par ko saľēma balvu.
Par Ciblas novada futbola komandu
var teikt – tā aktīvi piedalās sacensībās,
kas tiek rīkotas SIA „Olimpiskais centrs
Rēzekne‖ jaunajā futbola laukumā. Iepriecinoši, ka 16. jūlijā, kad ar pirmo
Rēzeknes pilsētas čempionāta „Rēzekne

OPEN 2017‖ sabraukumu tik oficiāli
atklāts jaunais laukums, tieši Ciblas komanda uzvarēja 8 komandu cīľā. Kopumā „Rēzekne OPEN 2017‖ kausa izcīľai
jūlijā bija organizēti trīs sabraukumi
(16., 22. un 29. jūlijā) un fināls 5. augustā. Kausu ieguva komanda „ZVERI‖ no
Ludzas, Ciblas komanda finālā ierindojās 5. vietā.
Plašāk — https://www.facebook.com/
rezekneopen2017

Jaunsargi cīnās volejbola laukumā

Pirmajā tikšanās reizē sacensības notika Ciblas peintbola
teritorijas pludmales volejbola laukumos. Bet šoreiz, lai nerisŠogad 21. septembrī Ciblas novadā jau otro reizi sabrauc kētu ar laika apstākļiem, sacensības rīkojām Ciblas novada
kaimiľu novada jaunsargi, lai uzspēlētu volejbolu. Šoreiz pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.
Daudzi jaunieši pauda sajūsmu par sporta kompleksu un ar
volejbola sacensībās ''Rudens bumba-2017'' piedalījās 5 komandas no Tilžas, Rugājiem, Baltinavas, Ludzas un Kārsavas. mazu skaudību izbaudīja sportošanai ārkārtīgi piemērotos
apstākļus.
I vietas kauss, diplomi un medaļas aizbrauca ar Baltinavas jaunsargiem. II vietu izcīnīja Tilžas jaunsargu komanda, III vietu –
Rugāju jaunsargi, IV – Ludzas jaunsargi,
bet V vieta negaidīti palika Kārsavas jaunsargu komandai.
Nākamgad, pavasara pusē, jau esam
ieplānojuši atkal tikties Felicianovas SK,
lai uzspēlētu futbolu. Gaidīsim visas šīs
jaunsargu komandas un arī citas.
Paldies Ciblas novada pašvaldībai,
jaunsargu instruktoriem un, protams, Ciblas novada sporta organizatorei Inetai Miklucānei par sadarbību.
Aldis Tihovskis,
Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists
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Sentēvu muzicēšanas tradīcija tiek nodota jaunajai paaudzei
Septembrī Pušmucovā notika tradicionālie
tautas muzikantu –
vecmeistaru svētki.
Uz Tautas nama skatuves kāpa 55 muzikanti
no tuvām un tālām malām. Tuvākie – no Latgales pilsētām un novadiem, tālākie no Mazsalacas, Rīgas, Igaunijas
un Lietuvas.
Tautas muzikantu saieti Pušmucovas Tautas
namā notiek kopš 2003.
gada. Meistari labprāt
brauc uz Pušmucovu, lai
šajos svētkos satiktu
draugus un kopā muzicētu. Daudzi no pirmajiem saietu dalībniekiem spēlē jau citā saulē, bet viľu
vietā nāk jauni. Liels prieks allaž ir muzikantu saietos satikt jauniešus. Piemēram, šogad no Igaunijas dienvidaustrumu pilsētas Polvas bija atbraukušas izcilā igauľu muzikanta Heino Tartes
audzēknes Kristine Semme un Johanna
Johansone (viľām ir tikai 14 un 15 gadi,
bet viľas braši uz skanīgi muzicē uz
harmonikām un dzied senas igauľu tautasdziesmas).
Svētki tiek rīkoti ar galveno mērķis –
saglabāt tradicionālo tautas muzicēšanu,
kāda bija izkopta arī Latgalē. Muzikanti
spēlēja večerinkās un kāzās. Svētku rīkotāja Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu
biedrības vadītāja, atzīst, ka vecmeistari
it kā nav iederīgi Tautas namos, bet tā kā

večerinkas lauku sētās vairs nenotiek, šī
tradīcija tiek pārnesta uz kultūras namiem.
Zvirgzdeniete Valentīna Ruciľa stāsta
par to, kā savulaik viľas vecāki ik sestdienu brauca spēlēt kāzas, un šīs tautas
dziesmiľas, kas nu skan muzikantu saietos, viľai zināmas kopš bērnības. Un
tagad, kad Valentīnas mazmeita mācās
jau Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Valentīna arī viľu mudina apgūt seno muzicēšanu, lai ģimene pārmantotu sentēvu
tradīciju.
Kazimiras Blažavičus uz svētkiem
Pušmucovā ieradās ar diviem saviem
draugiem muzikantiem no Ignalinas
Lietuvā. Viľš TV intervijā stāsta: – Mēs
visi dzīvojam savu darba mūžu, bet mūzika mums visiem ir hobijs. Spēlējam

14. oktobrī plkst. 20.00
Pušmucovas Tautas namā –
Ciblas novada pašdarbnieku balle
„Pasakām vajag ticēt”.

Spēlēs Skuju ģimene no Kokneses.

sev un citiem par prieku. Svarīgi, ka
cilvēki nesēž mājās, brauc parādīt sevi
un citus šādos saietos.
Svētku rīkošanai tiek piesaistīti Valsts
Kultūrkapitāla fonda līdzekļi, kas tiek
piešķirti projektam „XIV Tautas muzikantu saiets‖. Tāpat pasākumu vienmēr
atbalsta Ciblas novada pašvaldība un
Pušmucovas pagasta pārvalde.
Daudzi pušmucovieši palīdz Pušmucovas TN vadītājai Intai Domarkai – viľi
strādā kā brīvprātīgie, nodrošinot ciemiņu viesmīlīgu uzņemšanu.
Sižets par XIV Tautas muzikantu –
vecmeistaru saietu skatāms Latgales
reģionālās TV mājaslapā: http://
www.lrtv.lv/zinas/tautas-muzikanti-14vecerinka-tiekas-pusmucova-6338

Ciblas novada Blontu Tautas nams arī šoruden rīko
tradicionālo Skeču parādi, uz kuru tiek aicināti
amatierteātri no citiem novadiem.

Starpnovadu amatierteātru skeču parāde
“Vai Tu neaizmirsi, kas ir smaids?” notiks
4. novembrī plkst. 19.00 Blontu TN.
Pieteikties vēlams līdz 27. oktobrim, sūtot pieteikuma anketas uz uz e-pastu blonti5706@inbox.lv
Blontu TN amatierteātra vadītājai Vilhelmīnei
Orlovskai vai uz e-pastu blonti.tn@inbox.lv
Plašāka informācija – pa tālruni 28710494.
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