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Ir izsludināts konkurss
„CIBLAS NOVADA GADA CILVĒKS”.
Aicinām pieteikt pretendentus
nominācijās
Gada cilvēks,
Gada jaunietis,
Mūža ieguldījums.
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2017. gada 30. oktobris

Pretendentus var pieteikt novada
domes deputāti, darba kolektīvi, biedrības, iedzīvotāju grupa, arī iestādes vai
uzņēmuma vadītājs – savu darbinieku.
Pieteikums jāiesniedz Ciblas novada
pašvaldības kancelejā vai pagastu
pārvaldēs līdz 3. novembrim.
Balva tiks pasniegta LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā
17. novembrī Pušmucovas Tautas namā.

Domes sēdē lemtais

4. novembrī
plkst. 19.00
Blontu Tautas namā
Starpnovadu
amatierteātru
SKEČU PARĀDE

Vai Tu neaizmirsi,
kas ir smaids?

Plkst. 22.00 — balle
(Jānis Poplavskis).

25. oktobrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tās darba kārtībā bija iekļauti 11 jautājumi.
Kā pirmais jautājums tika skatīts – par
jauniem saistošiem noteikumiem attiecībā
uz novada teritorijā esošo kapsētu darbību
un to uzturēšanu. Šie Saistošie noteikumi
ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc tās atzinuma
saņemšanas noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Ciblas Novada Ziņas”, kā arī būs
pieejami pagastu pārvaldēs.

200 eiro līdzfinansējums –
Likteņdārza veidošanai
Izskatot Kokneses fonda lūgumu, sēdē
nolemts piešķirt no Ciblas novada pašvaldības budžeta 200 eiro lielu līdzfinansējumu Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai.
2015. gadā uzsākts uzbērt 12,5 metru
augstu kalnu, kam nepieciešams 169 160
m3 dažādas struktūras grunts. Lai sagādātu atlikušo grunts daudzumu, šogad Latvijas Pašvaldību savienības kongresā Kok-

neses fonds vērsās pie Latvijas pašvaldībām ar aicinājumu piedalīties materiāla
sagādē, atvedot vismaz vienu kravu (14
m3) jebkuras grunts. Jau vairāk nekā trešā
daļa pašvaldību ir atbalstījušas šo iniciatīvu un devušas savu ieguldījumu Likteņdārza īstenošanā. Tā kā Ciblas novada
pašvaldība atrodas tālu no Likteņdārza,
nolemts līdzfinansējumu šīs vienas grants
kravas atvešanai ieskaitīt Kokneses fonda
norēķinu kontā, lai fonda pats varētu organizēt un nodrošināt materiāla atvešanu,
par kuru vēlāk iesniegtu attiecīgu atskaiti
pašvaldībai.
Katra atvestā materiāla krava tiek reģistrēta un norādīta Likteņdārza mājas lapā
www.liktendarzs.lv, pašvaldību nosaukumi tiek atspoguļoti uz plāksnītēm pie Lielā kalna un Likteņdārza daudzfunkcionālajā ēkā. Pašvaldības saņems arī Kokneses fonda Padomes parakstītu sertifikātu
par ieguldījumu Likteņdārza īstenošanā.
(Nobeigums 2. lappusē)

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.
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Domes sēdē lemtais
Nobeigums. Sākums 1. lappusē

Nolemts sākt NĪN parādu piedziņu
Domes sēdē tika skatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Tika nolemts attiecībā pret 35 parādniekiem
sākt piedziņu.
Parādnieku skaits ir lielāks, bet šie 35 nav nekādā veidā
reaģējuši uz pašvaldības aicinājumiem maksāt nodokli un
nemaksā NĪN. Ir cilvēki, kas pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas vēršas pašvaldībai, lai precizētu jeb apstrīdētu summu (ja tā, pēc viņu domām, aprēķināta nepareizi). Ir cilvēki,
kas reaģē uz brīdinājumu un vienojas ar pašvaldību par maksāšanas grafiku.
Pašvaldība administrē NĪN, šī nodokļa administrēšanas datu
bāzē redzami visi NĪN maksātāji un to darbības, veicot nodokļa nomaksu. Datu bāzē tiek uzrādīti visi parādi. Piemēram,
Z. J. ir reģistrēta kā NĪN maksātājs par nekustamo īpašumu
„S” Līdumnieku pagastā. Tāpat redzams, ka līdz 2017. gada
16. oktobrim minētā persona pašvaldības budžetā nav samaksājusi kopsummā 1000,43 eiro aprēķinātos NĪN maksājumus.
Personai izsūtītie maksāšanas paziņojumi netika apstrīdēti, kā
arī pašvaldībā netika iesniegts rakstisks pieteikums par to, ka
maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumus. Tātad, aprēķinātās nodokļa summas nodokļa maksātājam ir zināmas un
par to nav strīda.
Likumi nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un ka NĪN
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ņemot vērā, ka Z. J. nav pildījusi savu ar likumu uzlikto
pienākumu maksāt NĪN pilnā apmērā likumā noteiktajos termiņos, tika aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda summas 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu.
2017. gada 7. aprīlī personai tika izsūtīts brīdinājums par
nodokļu parāda apmaksu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka NĪN maksātājs
līdz šim brīdim nav nomaksājis NĪN parādu labprātīgi, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta
pirmās daļas 11. punktu, pašvaldībai kā nodokļu administrācijai pienākums piedzīt likumā noteiktajā termiņā nenomaksāto
pašvaldībai piekrītošo nodokļu parādu, soda naudas un citus
valsts noteiktos maksājumus bezstrīda kārtībā. Administratīvā
procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums daļā
par NĪN parāda piedziņu uzskatāms par obligātu administratīvo aktu, un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības
apsvērumus.
25. oktobrī Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts piedzīt bezstrīda kārtībā no Z.J. par nekustamo īpašumu
„S” NĪN parādu, kas uz 2017.gada 16.oktobri sastāda kopsummā EUR 1000,43 (viens tūkstotis euro 43 centi.), t.sk.
pamatparāds – EUR 626,43; nokavējuma nauda – EUR
374,00, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Nodokļa
maksājumu jāiemaksā Ciblas novada pašvaldības bankas kon-
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tā. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta
7. daļu – lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav apstrīdams.
Lēmumi par parādu piedziņu domes sēdē pieņemti attiecībā
uz 35 personām, no tām tikai viena ir uzņēmums – SIA, pārējie parādnieki ir privātpersonas.
Parādu kopsumma ir dažāda. Mazākā summa, par ko nolemts sākt bezstrīdus piedziņu, ir 45,89 eiro, lielākā – 1470,50
eiro. No šīm kopsummām 6 ir līdz 100 eiro, 10 – līdz 200
eiro, bet 4 – virs 1000 eiro (EUR 1182.83, EUR 1260,13,
EUR 1372,79, EUR 1470.50).
Minētajiem 35 parādniekiem tiks izsūtīti domes lēmums par
NĪN parāda piedziņu. Šo lēmumu var pārsūdzēt 7 dienu laikā
no lēmuma saņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknes tiesu namā.
Pašvaldība vēl dos iespēju pāris nedēļu laikā parādniekam
norēķināties, bet lēmums par parāda piedziņu tiks nosūtīts
Latgales apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam
G.Rutkovskai. Tiklīdz tiesu izpildītājs uzsāks piedziņas procesu, izmaksas pieaugs, un parāda atmaksa būs finansiāli vēl
sāpīgāka. Tāpēc pašvaldība aicina nekavēties ar norēķiniem
par nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes jautājumi
Divām personām nomā piešķirtas pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības: 1 ha uz 10 gadiem, 3,3 ha – uz 5 g..
Pārtraukts viens zemes nomas līgums.
Domes sēdē skatīti četri iesniegumi par zemes vienību atdalīšanu no nekustamajiem īpašumiem un nosaukumu piešķiršanu jaunajiem īpašumiem. No kāda 17,9 ha liela īpašuma atdalīti 7,4 ha; no kāda 7 ha liela īpašuma – 3,8 ha, 2 ha un 1,1 ha;
no kāda 24,7 ha – atdalīti 3,2 ha un 3,9 ha (jaunajam īpašuma
noteikts zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība); no kāda
30 ha liela īpašuma atdalīti 10,3 ha (jaunā īpašuma mērķis –
mežsaimniecība).
Šī gada 23. februāra domes sēdē tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes vienību
0,9071 ha platībā Ciblas pagastā. Pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisija noteica īpašuma nosacīto cenu – 756 eiro. Šī
cena tika apstiprināta ar 25.10.2017. domes sēdes lēmumu un
nolemts slēgt līgumu ar personu, kas rosināja atsavināšanu.

Dažādi jautājumi
No daudzdzīvokļu mājas „Atspulgas” Felicianovā iedzīvotājiem saņemts lūgums piešķirt finansējumu bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai. Konstatēts, ka iedzīvotāji pilnveido šo
rotaļlaukumu pašu spēkiem, bet labiekārtošanas darbiem nepieciešams 190 eiro liels līdzfinansējums. Domes sēdē nolemts piešķirt līdzfinansējumu šādā apmērā.
Apstiprināti aktualizētie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības
plāns un Investīciju plāns.
Veikti grozījumi domes lēmumā, kas pieņemts 2014. gada
23. janvārī, par uzturēšanās maksu veco ļaužu dzīvojamajā
mājā Laučos (Zvirgzdenes pag.), paredzot 50% atlaidi trūcīgām personām.
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Folkloras kopa „Ilžeņa” realizējusi ES finansētu projektu
Veiksmīgi noslēdzies ES finansētais projekts “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras
kopas “Ilžeņa” dalībniekiem.
2016. gadā biedrība „ILŽEŅA” startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā konkursā un guva atbalstu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
atīstībai programmas (ELFLA) „Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam” apakšpasākuma „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Biedrības “ILŽEŅA” projekta iesniegums
Nr.16-01-AL34-A019.2201000022 “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Ilžeņa”
dalībniekiem”
tika
apstiprināts
28.11.2016. Kopējās projekta izmaksas
sastādīja EUR 13 943.10, no kuriem
publiskais finansējums (ELFLA) EUR
12 548.79 un Ciblas novada pašvaldības
līdzfinansējums — EUR 1 394.31 .
Projekta mērķis ir nodrošināt folkloras
kopas "Ilžeņa" kolektīvu ar tautas tērpiem un mūzikas instrumentiem, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti
mūsdienu kultūras procesos un latviešu
tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.
Projekts ietvaros biedrība “ILŽEŅA”
ir iegādājusies bērnu un jauniešu folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem
etnogrāfiskos tautu tērpus:
19 meitenēm un vadītājai - blūzes,
vestes, brunči, vainadziņi, galvas lakats,
pārpieris, plecu lakati, saktas, kokvilnas
un vilnas zeķes, kurpes, pastalas, celaines;
11 puišiem - krekli, bikses, vestes, jostas, kurpes, pastalas, naģenes, vilnas
zeķes)
mūzikas instrumentus (akordeons,
kokles, cītara, vijoles, stabules, lielās
bungas, bubyns, treščotka, trideksnis,
trīsstūris, katliņš lielais, vēja zvans, sitamie kociņi, pūcīte)
Etnogrāfiskos tautu tērpus šuva un
piegādāja biedrība “Ludzas amatnieks”.
Mūzikas instrumentus gatavoja un
piegādāja SIA “BaltHarmonia”.

novada, gan valsts mēroga pasākumos,
konkursos, skatēs.
Kopas darbība ir vērsta uz kultūras
mantojuma saglabāšanu, sevišķi – Latgales un sava novada kultūras apzināšanu, pētīšanu, popularizēšanu un saglabāšanu. Ik gadu folkloras kopa “Ilžeņa”
ļoti veiksmīgi piedalās daudzos valsts
mēroga rīkotajos konkursos un skatēs,
sasniedzot augstus rezultātus gan dziedāšanā, gan stāstīšanā, gan dejošanā.
Līdz šim vēl nav bijusi iespēja apgūt
tradicionālās muzicēšanas prasmi, jo
kopai bija visai niecīgs mūzikas instruments klāsts. Tāpēc mūzikas instrumentu iegāde ir ļoti aktuāla nepieciešamība,
kas bērniem un jauniešiem dos iespēju
apgūt dažādu tautas mūzikas instrumentu (kokles, akordeona, blokflautas, cītaras u.c.) spēli, tādējādi gan lietderīgi
pavadot laiku, gan kopjot individuālās
un kolektīvās muzicēšanas prasmes, gan
veicinot tradicionālās muzicēšanas mantojuma saglabāšanu. Tā kā mūzikas instrumenti tika piegādāti pavasarī, bērni
Folkloras kopā “Ilžeņa” pašlaik darbo- un jaunieši jau aktīvi un ar lielu interesi
jas 35 Ciblas vidusskolas skolēni dzie- sākuši apgūt un spēlēt mūzikas instrudot, muzicējot, dejojot tradicionālos mentus.
dančus un rotaļas, stāstot pasakas un
Tautas tērps ir nozīmīga un nacionāli
nostāstus, piedaloties gan skolas, gan savdabīga latviešu kultūras mantojuma

sastāvdaļa. Folkloras kopai līdz šim nebija savu tautas tērpu, tos aizņēmāmies
no skolas deju kolektīva, kas īsti pēc
savas būtības neatbilda tautas tērpu valkāšanas tradīcijām un autentiskumam
folkloras kopās. Realizējot projektu,
folkloras kopas dalībniekiem tika sašūti
un komplektēti etnogrāfiskie tautu tērpi,
atbilstoši Ziemeļlatgales tautas tērpu
valkāšanas tradīcijām, kā arī ievērojot
folkloras kopu skatuviskā tēla nepieciešamību dažādot tautastērpu komplektēšanu, izmantojot sava novada vai tuvāko
novadu rakstus, krāsas, nēsāšanas tradīcijas. Meiteņu brunči ir darināti atbilstoši Mērdzenes, Ņukšu, Ludzas puses rakstiem un krāsām (diemžēl, vēl nav zināmi Ciblas puses tautas tērpu raksti un
krāsas…)
Lauku attīstības programmas (LAP)
ietvaros realizējot projektu, biedrība
„ILŽEŅA” veicinās bērnu un jauniešu
aktīvu un intensīvu iesaistīšanos kultūras
mantojuma pārņemšanā, saglabāšanā,
popularizēšanā un tālāknodošanā, kā arī
sabiedriski un pilsoniski aktīva dzīvesveida atbalstīšanā.
Dzintra Toporkova,
Biedrības „ILŽEŅA” valdes locekle
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Saistošie noteikumi Nr.4
„Grozījumi Ciblas novada domes 2017. gada 29. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums””
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas novada
pašvaldības nolikums”:
1. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu, skaitli un vārdu “1.
pun” aizstāt ar skaitli un vārdiem “1. punktu un”;
2. Papildināt saistošos noteikumus ar nodaļu “I.Vispārīgie jautājumi” un izteikt
šādā redakcijā:
„I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu
Ciblas novada pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi tuvināt pārvaldi Ciblas pašvaldības pakalpojumu
saņēmējiem.”
3. Precizēt saistošo noteikumu 16. punktu
un izteikt šādā redakcijā: „16. Dome var
lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu
veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu
veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku
par vienu kalendāro gadu. Darba grupas un
komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem.”
4. Precizēt saistošo noteikumu 17.17.
apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
„17.17. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem.”
5. Izslēgt saistošo noteikumu 17.18. apakšpunktu un 17.19. apakšpunktu.
6. Precizēt saistošo noteikumu 21.22.
apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
„21.22. organizē centrālās administrācijas
funkciju pildīšanu.”
7. Izslēgt saistošo noteikumu 21.25. apakšpunktu.
8. Precizēt saistošo noteikumu 21.28.
apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
„21.28. apstiprina administrācijas nodaļu
nolikumus.”
9. Precizēt saistošo noteikumu 23. punktu
un izteikt šādā redakcijā: „23.Domes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un
citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā
arī pašvaldības izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu
saskaņā ar domes lēmumiem un pašvaldī-

bas nolikumu “Par atlīdzību un sociālajām
garantijām Ciblas novada pašvaldībā”.”
10. Precizēt saistošo noteikumu 24. punktu
un izteikt šādā redakcijā: „24. Katras politiskās partijas un vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputātu skaitam.”
11. Saistošo noteikumu 27.8. apakšpunktā
vārdu „stratēģiju” aizstāt ar vārdiem
„stratēģijas projektu”;
12. Precizēt saistošo noteikumu 27.7.,
27.8., 27.9., 27.10., 27.11. apakšpunktu un
izteikt tos šādā redakcijā:
„27.7. par amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu
budžeta līdzekļu pieprasījumiem;
27.8. par konkrētās jomas attīstības
stratēģijas projektu;
27.9. par kopējo pašvaldības sporta un
kultūras pasākumu plānu;
27.10. par priekšlikumiem pašvaldības
izpilddirektoram un domei par pirmsskolas izglītības iestāžu skolas vecumu
sasniegušo bērnu uzskaiti un nodrošināšanu ar vietām izglītības iestādēs, šo
iestāžu izveidošanu un darbības nodrošināšanu;
27.11. par kultūras, izglītības, tūrisma
un sporta īstermiņa un ilgtermiņa attīstības pamatprincipiem.”
13.
Svītrot
saistošo
noteikumu
27.12.apakšpunktu.
14.
Papildināt
saistošo
noteikumu
32.punktu ar vārdiem: „Kopīgā vairāku
komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās
vairāk nekā puse no katras komitejas locekļiem. Lēmumu pieņem ar klātesošo
komiteju locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo
sēdi.”
15. Saistošo noteikumu 35.6. apakšpunktu
izteikt šādā redakcijā: “35.6. sagatavo
izsniegšanai komiteju lēmumus.”
16. Saistošo noteikumu 42. punktu izteikt
šādā redakcijā: „42. Komiteju sēdes tiek
protokolētas. Protokolā tiek fiksēts katra
deputāta balsojums par attiecīgo jautājumu. Komitejas sēdes protokolu paraksta
visi klātesošie komitejas locekļi.”
17. Precizēt saistošo noteikumu 47.3.
apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
„47.3.
lēmuma
projekta
tekstam
(nepieciešamības gadījumā norādot lēmu-
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2017.gada 24.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§)
ma izpildes termiņu un atbildīgo par izpildi);”
18. Precizēt saistošo noteikumu 56. punktu un vārdu „dienas” aizstāt ar vārdu
„darbdienas”.
19. Precizēt saistošo noteikumu 69. punktu un vārdu „vainīgo” aizstāt ar vārdu
„šo”.
20. Precizēt saistošo noteikumu 71. punktu un svītrot vārdus: „Personām, kuras
uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī
citiem pašvaldības iedzīvotājiem.”
21. Precizēt saistošo noteikumu 72. punktu un izteikt šādā redakcijā: „72. Sēdēs
izskatāmajiem lēmumu projektiem un
citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem
valsts valodā.”
22. Svītrot saistošo noteikumu 92. punkta
pēdējo teikumu: „Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par
pieņemto lēmumu.”
23. Svītrot saistošo noteikumu 98. punktu.
24. Precizēt saistošo noteikumu VI nodaļas „Pašvaldības līgumu projektu sagatavošanas kārtība un noslēgšanas procedūra”
punktu numerāciju;
25.
Precizēt
saistošo
noteikumu
107.punktu un izteikt šādā redakcijā:
„107. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās
kompetences jomā visos gadījumos nepieciešams attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes
saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta
noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes
izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts
citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas
uz iepirkumu līgumiem, kas tiek slēgti
publisko iepirkumu jomā.”
26. Svītrot saistošo noteikumu 109. punktu.
27. Precizēt saistošo noteikumu 116. punktu un izteikt šādā redakcijā: „116. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot,
ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par
pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums.”
28. Saistošo noteikumu 126. punktā skaitli
„135” aizstāt ar skaitli „125”.
29. Svītrot saistošo noteikumu 136. punktu.
30. Precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
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Kļūsti par brīvprātīgo Valsts probācijas dienestā!
Sabiedrības drošība ir svarīga mums visiem. Tas ir kas tāds,
pēc kā mēs tiecamies, un veidi, kā to nodrošināt, ir dažādi.
Pasaulē arvien izplatītāks kļūst “taisnīguma atjaunošanas” (Restorative Justice) princips un viens no šī principa
stūrakmeņiem ir sabiedrības iesaistīšana. Sabiedrība ir līdzatbildīga par drošību – likumpārkāpums nav viena indivīda problēma, tas attiecas uz mums visiem.
Valsts probācijas dienesta (VPD) Ludzas teritoriālā struktūrvienība (TSV) aicina pieteikties brīvprātīgos darbā ar probācijas klientiem: brīvprātīgais izlīguma starpnieks; brīvprātīgais
līdzgaitnieks.
Brīvprātīgais izlīguma starpnieks ir persona, kas organizē
un vada likumpārkāpēja un cietušā brīvprātīgu tikšanos un
iesaistīšanos sarunā mierizlīguma procesā ar likumpārkāpēju,
lai kopīgi runātu par notikušo un kopā meklētu pieņemamu un
savstarpēji taisnīgu risinājumu abām iesaistītajām pusēm.
Brīvprātīgais līdzgaitnieks savā brīvajā laikā veic resocializācijas darbu ar jauniešiem - likumpārkāpējiem vecumā no
14 līdz 25 gadiem, komunicējot ar tiem, tos atbalstot, kopā
pavadot brīvo laiku, kļūstot tiem par uzticības personām –
brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, kas palīdz jauniešiem - likumpārkāpējiem iepazīt sociāli vēlamu dzīvesveidu. Būt par
brīvprātīgo līdzgaitnieku nozīmē – ar savu atrašanos līdzās

sniegt atbalstu bērnam vai jaunietim,
kas izdarījis likumpārkāpumu, iedrošināt viņu uzlabot sociālās prasmes, pieņemt atbildīgus lēmumus, veicināt
pozitīvi pavadīt savu brīvo laiku un
saskatīt dzīvē jaunas perspektīvas.
Par brīvprātīgo probācijas darbinieku var kļūt persona, kura:
 izteikusi vēlēšanos kļūt par brīvprātīgo,
 sasniegusi 18 gadu vecumu,
 brīvi runā valsts un krievu valodā,
 piemīt labas saskarsmes spējas, konfliktu risināšanas un
sadarbības iemaņas,
 spēj izprast un pārvaldīt savas jūtas un emocijas, tādējādi
izprotot arī citu jūtu un emociju izpausmes.
Ja Jums ir vēlme iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apgūt jaunas iemaņas, piedalīties interesantās apmācībās un iegūt unikālu pieredzi un domubiedrus, piesakieties šai iespējai Valsts
probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā pēc
adreses Raiņa iela 16, Ludza, 4. stāvs, 411.kabinetā vai zvanot pa tālruņiem 65707325 vai 26655422, vai sūtot savu CV
ar motivācijas vēstuli uz e-pastu: ludza@vpd.gov.lv.
VPD Ludzas TSV probācijas speciāliste Laura Sadovska

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.
Pirmā pieteikšanās mācībām izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Tās ir: būvniecība; IKT, elektronikas nozare; kokapstrāde; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Kā tas notiks?
Ja jūs esat strādājoša vai pašnodarbināta persona vecumā no
25 gadiem un vēlaties apgūt jaunu specialitāti, paaugstināt
kvalifikāciju vai iegūt diplomu specialitātē, kurā jūs strādājat
pašlaik, tad vispirms iepazīstieties ar projekta mācību piedāvājumiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Tur atradīsiet informāciju par mācību programmām un mācību iestādēm, kuras tās realizē, pieteikšanās kārtību, mācību organizāciju, kā arī programmas stundu skaitu un līdzmaksājuma apjomu. (Personai, kura vēlas mācīties, no projekta līdzekļiem tiek
segti 90% programmas izmaksu, 10 % ir jāsedz pašam.)
Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā
Latvijā. Mums tuvākās izglītības iestādes ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, Malnavas koledža, Rēzeknes tehnikums,
Daugavpils tehnikums un Daugavpils Būvniecības tehnikums.
Profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības prog-

rammas piedāvā arī SIA „MĀCĪBU CENTRS AUSTRUMI” (Rēzeknē), SIA „Latgales mācību centrs” (Rēzeknē un
Ludzā), biedrība „Four–E” (Rēzeknē), MC ”Alfa” (Rēzeknē),
SIA mācību centrs „Austrumvidzeme” (Rēzeknē un Ludzā),
mācību centri „Buts” un „Fibra”, profesionālās pilnveides un
tālākizglītības iestāde „Mācību centrs plus”, kuri savas programmas arī sola realizēt gan Rēzeknē, gan Ludzā.
Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, klātienē iesniedzot
dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē. (Pieteikuma formu
arī atradīsiet vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv). Ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam
pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta, jo maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā
bez maksas, kā arī būs pieejama ceļa izdevumu līdz mācību
iestādei kompensācija.
Mācības sāksies 2018. gada janvārī, un to ilgums var būt
no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram, atkarībā
no izvēlētās izglītības programmas.
Projekts ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim un katru gadu
(sākot no 2018. g.) tiek plānotas vairākas pieteikšanās kārtas,
kurās būs piedāvātas citas nozares un mācību programmas.
Katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības varēs izmantot
tikai vienu reizi, tāpēc aicinu izdarīt pārdomātu izvēli.
Lai saņemtu informatīvu konsultāciju par projektu, noskaidrotu savu atbilstību mērķauditorijai, piedāvātajām mācībām,
pieejamo atbalstu, kā arī pieteikšanās kārtību, Ludzas novada
pašvaldībā varat vērsties pie projekta koordinatores Ineses
Romanovas (Ludzā, Raiņa ielā 16, 214. kab.,
e-pasts inese.romanova@ludza.lv, tālr nr. 29429537).
Aicinu arī Ciblas novada iedzīvotājus izmantot
projekta sniegtās iespējas!
Projekta koordinatore Inese Romanova
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LPR pasniedz pateicības rakstus 11 Latgales pašvaldību jauniešiem
6. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā projekta „L.A.B.S.”
ietvaros notika Latgales brīvprātīgo forums, kurā piedalījās vairāk kā simts
jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāvji, jauniešu līderi un aktīvie jaunieši no
11 Latgales pašvaldībām.
Foruma ietvaros, projekta brīvpratigie.lv koordinators Ints Teterovskis dalījās par mājas lapas brivpratigie.lv iespējām, Daugavpils novada Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča informēja par pieredzi savā pašvaldībā ar
projekta norisi „Brīvprātīgs un atzīts”,
bet noslēgumā grupās tika diskutēts un
meklētas atbilde, kas tad ir Brīvprātīgam
darbam draudzīga pašvaldība.

Īpašs pārsteigums foruma ietvaros gaidīja
jauniešus no Latgales plānošanas
reģiona (LPR), kas
godināja aktīvākos
jauniešus, izsniedzot tiem PATEICĪBAS RAKSTUS par ieguldījumu pilsoniskas
sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu brīvprātīgā darba
popularizēšanu un veikšanu Latgales
reģionā.

Pateicības rakstus saņēma 19 aktīvākie
brīvprātīgie jaunieši no 11 pašvaldībām.
Starp viņiem arī Viktorija Leščinska un
Artis Rimšs (Ciblas novads).

Ekskursija uz Rīgu bija ļoti vērtīga
Mēs, Pušmucovas pamatskolas 4. - 9.
klašu skolēni, 3. oktobrī braucām mācību vizītē uz Rīgu, kur apmeklējām
lidostu „Rīga”, Eiropas Savienības
māju un Nacionālo bibliotēku.
Lidostā uzzinājām, kas jādara, pirms
sēsties lidmašīnā, ko nedrīkst ņemt līdzi
bagāžā, kā to nodot un saņemt, izgājām
cauri drošības kontrolei. Ar lidostas autobusu mūs veda pa lidlauku, kur redzējām gan pasažieru, gan kravas lidmašīnas, kā tās nolaižas un paceļas debesīs.
Mums paveicās redzēt, kā nolaižas militārā lidmašīna. Tas šajā lidostā notiekot
reti. Noslēgumā gids mums uzdāvināja
atslēgu piekariņu ar lidmašīnu, tas bija
ļoti jauki.
Tad mēs devāmies uz Eiropas Savienības māju. Tur mūs laipni sagaidīja Dārta
Ošeniece un Jolanta Bogustova, kuras
iesaistīja mūs interaktīvās nodarbībās un
interesanti pastāstīja par Eiropas Savienību, Eiropas parlamenta darbību, Latvijas vietu Eiropā un deputātiem, kas pārstāv Latviju parlamentā, par tā nozīmi
mūsu valsts dzīvē. Mēs spēlējām lomu
spēli: citi iejutās deputātu, citi – uzņēmēju, citi – tautas pārstāvju vietā un
pieņēma lēmumu. Mēs sapratām, cik
grūti ir atrast kompromisu un pieņemt
labāko lēmumu. Noslēgumā katrs saņēma dāvanu: jaunākie skolēni - krāsojamo
grāmatu, vecākie – informatīvo bukletu
par Eiropas Savienību, bet aktīvākie –
flash atmiņas.
Esam pateicīgi Eiropas Savienības
mājas darbiniekiem par jauko uzņemša-

nu un par to, ka apmaksāja degvielas
izdevumus šai ekskursijai.
Noslēgumā apmeklējām mūsu Gaismas pili – Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Mēs dalījāmies 2 grupās – jaunāko klašu
un vecāko klašu skolēni. Abas grupas
tika iepazīstinātas ar iespējām, ko sniedz
bibliotēka, jo mūsdienās tā nav tikai
grāmatu izsniegšanas vieta. Izrādās grāmatas uz mājām netiek dotas, bet
bibliotēkā tiek piedāvātas dažādas lasītavas. Mēs redzējām, ka tās daudzi izmanto. Jaunāko klašu skolēni vienā no lasītavām individuāli klausījās pasaku, ko
paši varēja izvēlēties. Vecāko klašu skolēni varēja pārbaudīt savas fizikas zinā-

šanas pie FIZMIX stenda. Redzējām arī
slaveno Dainu skapi. Ļoti iespaidoja arī
tas, ka daudzas sienas, arī lifta, ir no
stikla. Tiem, kam bail no augstuma, tas
ir īsts pārbaudījums, bet, ja pārvar bailes
un tiek līdz 11. stāvam, tad skats uz Rīgu ir apbrīnojams un burvīgs.
Kaut gan mājās nokļuvām naktī un ļoti
noguruši, bet bijām priecīgi par redzēto
un piedzīvoto. Paldies mūsu novada
pašvaldībai, kas nodrošināja ar transportu!
Skolēnu domas apkopoja skolotāja
Aija Katkeviča
Foto – Aija Jonikāne
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Rikšotāji zelta rudenī
Ar rudenīgu salnu pārvītajā 21. oktobra pēcpusdienā Krāslavas novada
Robežnieku pagastā notika ilgi gaidītās rikšotāju zirgu sacensības, kurās
piedalījās dalībnieki no 6 Latvijas
novadiem (Ciblas, Ludzas, Dagdas,
Krāslavas, Gulbenes un Rēzeknes).
Ilgi gaidītas tās bija tāpēc, ka sacensību organizatori nevarēja atbilstoši sagatavot skrejceļu ilgstošo lietavu dēļ. Spēcīgais lietus šogad ietekmēja ne tikai
ražas novākšanu, bet daudziem braucējiem un rikšotāju sacensību organizatoriem lika aizdomāties par kvalitatīvu
skrejceļu izveidi, lai varētu sacensības
rīkot pat nelabvēlīgos laika apstākļos.
Tieši tāpēc arī Pušmucovā šogad rudenī
nevaram vērot ikgadējo “Latgales kausa
izcīņu”, jo puse no skrejceļa ir zem
ūdens. Taču mūsu novadnieces – Sandra
Soikāne un Ilze Rudzīte, kā arī Ludzas
novada braucēja Ilona Malahova spēja
sarežģītajos laika apstākļos labi sagatavot savus zirgus.
Sacensību skatītāji varēja vērot Robežnieku skrejceļā deviņus spraigus braucienos. Sakarā ar to, ka skrejceļš bija
dubļains un pasmags, tad rezultāti nebija
tie labākie. Ātrākais laiks 1600 m distancē bija 2.16,50 min. Sandra un Ilona
sacensībās startēja ar diviem zirgiem,
savukārt Ilze piedalījās ar savu loloto
Krievijas rikšotāju šķirnes kastrātu Tornado, ar kuru braucienā izcīnīja 4. vietu.
Daudzu Ciblas novada skatītāju simpātija Ilona piedalījās ar abām savām
Amerikas rikšotāju šķirnes ķēvītēm –
Stellu un Salamandru. Diemžēl Salamandrai todien nebija īsti labs garastāvoklis un nebija īstā cīņas spara, jo visu
notiekošo uztvēra kā diezgan mazsvarīgu. Jā, diemžēl arī zirgiem tā ir. Līdz ar
to Ilona ar Salamandru ierindojās savā
braucienā tikai trešajā vietā. Savukārt
Stella parādīja sevi no labākās puses, un,
neskatoties uz to, ka konkurents visu laiku mina
uz papēžiem, spēja finiša
pēdējos metros saglabāt
savas līderpozīcijas un
ieguva 1.vietu braucienā
(foto).
Pats lielākais pārbaudījums Robežnieku trasē
bija Sandrai, jo viņa pirmo reizi piedalījās ar nesen iegādātajiem Amerikas rikšotāju šķirnes zirgiem Jam Star O (8 gadi)
un Victory Boy T.G. (6
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gadi) no Norvēģijas. Abi zirgi ir cītīgi
startējuši Norvēģijas hipodromos, kur
laika rezultāti ir daudz augstāki nekā
Latvijā. Taču Skandināvijas valstīs hipodroma zirgu karjera šajā vecumā parasti
arī beidzas, jo nāk jauni konkurenti, kuru ir ļoti daudz. Taču Latvijā prasības
nav tik augstas un arī līmenis šajā sporta
veidā ir daudz zemāks, līdz ar to šāda
vecuma zirgi ir konkurētspējīgi. Treniņu
laikā Sandra bija jau paspējusi aprast ar
zirgiem, tomēr līdz pēdējai minūtei
pirms starta valdīja neziņa – ko tad zirgi
spēj parādīt uz skrejceļa, vai ir stabili un
nepāries lēkšos. Pirmie distances metri
Sandrai bija pārbaudījums, taču, jau
sākoties otrajam aplim, zirgi saprata, ka
tās ir sacensības un jādara viss, kā ierasts - jārikšo arvien ātrāk. Ar abiem
zirgiem Sandra pamatbraucienos ierindojās pirmajās vietās, un ar zirgu Jam
Star O kvalificējās arī finālbraucienam.
Finālbraucienā piedalījās trīs braucējas
(Dagdas, Ciblas un Gulbenes nov.). Pirmajā distances aplī Sandra bija pārliecinošā vadībā, tomēr finiša taisnē viņa
neriskēja un nelaida zirgu uz “visu banku”, tādējādi ļaujot uzvarēt savai sāncensei no Gulbenes novada – Inesei Bergai ar zirgu Atonas. S.Soikāne ar zirgu
Jam Star O – godpilnajā II vietā.
Ciblas un Ludzas novada braucējas
uzskata sacensības par veiksmīgām, jo
mājās tika pārvesti visu iespējamo vietu
kaisi – trīs I vietas, viena – II, viena – III
un viena – IV. Kādam veiksme vairāk
stāvēja blakus, kādam – paveiksies citreiz labāk, bet visi noturējās godam līdz
beigām. Iespējams, ka tās šogad bija
pēdējās sacensības. Vēl tiek plānotas
rikšotāju sacensības Dagdas novadā, uz
ZS “Čadi” skrejceļa 9. decembrī. Bet tas
vēl ir uz lielas jautājuma zīmes, jo nezinām, vai būs piemēroti laika apstākļi.
Apsveicam meitenes ar godam noslēgto sezonu un lai veicas arī turpmāk!
Inese Ruskule

7. lappuse

Latgales Radio
pirmdienās
plkst. 11:05 un
18:05
(atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas” ar pašvaldības
sniegtu aktuālu informāciju.
Esiet ar mums, klausoties Latgales
Radio!

Pateicība par jauko pasākumu
Jau pagājis laiciņš, kopš Ciblas tautas
namā notika novada senioriem veltīts
pasākums “Virši iezied atvasaru”, bet
mēs, Ciblas pagasta seniori, vēl esam
emociju pārpildīti. Ļoti jauks, emocijām
pārpildīts pasākums.
Ciblas TN vadītāja Sandra bija padomājusi par pasākuma telpu rudenim atbilstošu, skaistu noformējumu. Paldies
novada domes priekšsēdētājam J. Dombrovskim par labajiem novēlējumiem.
Paldies arī Ciblas novada sociālajām
darbiniecēm, kas bija parūpējušās par
sveikšanu ar vienkāršiem rudens ziedu
un viršu pušķiem. Jaukais koncerts, kuru
sniedza folkloras kopa “Ilža”, mazie
dalībnieki no Ciblas bērnudārza, deju
kopa “EversS”, kā arī Līdumnieku amatierteātris, priecēja pasākuma dalībniekus. Arī par izklaidi Sandra bija ļoti piedomājusi – mūs ļoti iepriecināja dažādi
jautri uzdevumi, dziesmas, dejas. Un
mēs, Ciblas pagasta seniori, vēlamies
par šo jauko pasākumu pateikt viņai
mīļu paldies: – Sandra, lai Tev arī turpmāk viss izdotos un vēlam Tev vēl daudz
enerģijas, izdomas un daudz, daudz radošu darba gadu.
Paldies Valdim par jauko muzicēšanu
un izklaidi.
Paldies arī Ciblas novada sociālajiem
darbiniekiem par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā. Bet mēs, Ciblas
pagasta seniori, vēl sakām lielu paldies
mūsu sociālajai darbiniecei Antoņinai,
kura vienmēr atrod sirsnīgus vārdus katram no mums, paaicina piedalīties dažādos senioriem rīkotajos pasākumos, nerunājot par tiem darbiem ikdienā, par
kuriem neviens pat neiedomājās pateikt
vienkāršu, cilvēcisku – paldies.
Ciblas pagasta senioru vārdā:
I. Pavlova, A. Zbaraščuka, E. Laurāne,
L. Zujeva, A. Beitāne
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Veikti remonti pašvaldības ēkās
Pašvaldības budžetā ir ieplānoti līdzekļi dažādiem
remontiem daudzdzīvokļu mājās. Lielākie darbi saistīti ar
māju jumtu remontu vai nomaiņu, tie jau ir noslēgušies.
Šogad remontēti divu daudzdzīvokļu māju jumti Ciblas pagastā. Jūlijā bitumena segums uzklāts uz mājas jumta Ciblā,
Skolas ielas ielā nr. 2 („Pumpuri”). Rudenī – Felicianovas
ciemā Dzirnavu ielā nr. 4 („Austriņi”). Darbus veica SIA „HB
Service” no Siguldas. Pašvaldības budžetā šo divu māju jumtu remontam bija atvēlēti 35 tūkstoši eiro. „Austriņu” jumta
remonts izmaksāja gandrīz 17 tūkstošus eiro (bez PVN).
Oktobrī noslēdzās remonts trīsstāvu daudzdzīvokļu mājā
„Zvārguļi” Līdumniekos, kur atrodas pagasta pārvalde,
feldšerpunkts un bibliotēka. Te par pašvaldības līdzekļiem ir
saremontētas abas kāpņutelpas, vējtveri, lieveņi, uzlikti jauni
lieveņu jumti un nobruģēti laukumiņi pie ieejām. Remontu
veica pašvaldības komunālais dienests, piesaistot bezdarbniekus no NVA projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Kopējā tāme – 3 518,83 eiro.
Jau sācies darbs pie 2018. gada budžeta, arī tajā tiks plānoti
līdzekļi namu apsaimniekošanai, tajā skaitā neatliekamiem
darbiem, lai novērstu avārijas situācijas daudzdzīvokļu namos. Dzīvokļu īpašniekiem būtu jāinteresējas savā pagasta
padomē vai novada domē par iespējām veikt remontu konkrētā mājā, pirms tam noslēdzot mājas apsaimniekošanas līgumu
ar pašvaldību.
Informē Ciblas novada pašvaldības
izpilddirektore Ināra Sprudzāne

Zemes nomas maksas termiņš — 15.novembris
Ciblas novada pašvaldība aicina personas, kas nomā no
pašvaldības tai piekritīgas zemes vienības, savlaicīgi norēķināties. Par zemes nomas maksas parādu tiks piemērota kavējuma nauda 0,01 % apmērā no kavētās maksājuma summas
par katru nokavēto dienu, sākot ar šī gada 15. novembri.

LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu
Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra ir uzsācis izmaksāt
Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1. novembra. LAD plāno, ka līdz oktobra beigām tos saņems aptuveni 75 procenti lauksaimnieku.
Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību
maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros
ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma. Vienotā platību maksājuma finansējums 2017. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 68 eiro/ha
(avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 47 eiro/ha),
kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.
Plašāka informācija par izmaksu grafiku un likmēm ir skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas termiņi”.

2017. g. 30. oktobrī

8. lappuse

Svinēsim kāzu jubilejas!
Turpinot tradīciju godināt ģimenes vērtību saglabāšanu, Ciblas novada pašvaldība arī šogad rīko
pasākumu, kurā tiks cildināti pāri, kuri laulībā
nodzīvojuši 25 un vairāk gadus.
Ciblas novada ģimenes, kuras šogad svin Sudraba
(25), Pērļu (30), Koraļļu (35), Rubīna (40), Safīra (45),
Zelta (50), Smaragda (55) un Briljanta (60) kāzu jubilejas, tiek aicinātas piedalīties pasākumā „Mīlestība –
krāšņais zieds”, kas notiks 25. novembrī plkst. 19.00
Ciblas Tautas namā.
Sandra Beļavska, Ciblas TN vadītāja, aicina kāzu
jubilārus līdz 17. novembrim pieteikt savu dalību
pasākumā pa tālruni 29285284 vai, rakstot uz epastu: ciblastn@inbox.lv/. Kāzu jubilārus svinībām
var pieteikt arī bērni, mazbērni, kaimiņi un draugi,
šādi sagādājot patīkamu pārsteigumu gaviļniekiem.

4. novembrī –
„OSOKA - 2017”
Tiek rīkotas makšķerēšanas sacensības
spiningošanā „OSOKA - 2017”. Tās notiks 4. novembrī Kurjanovas ezerā
(Līdumnieku pagasts, Ciblas novads).
Pulcēšanaš Kurjanovaš ēzēra auštrumu
pušē, Daina Romancana zēmēš īpašuma.
Sacēnšību dalībniēku rēģištracija šakšiēš
4. novembrī no plkst. 7:30 līdz plkst. 8:00.
Sacēnšībaš notikš līdz plkšt.13:00.
Sacēnšībaš aicinati piēdalītiēš viši makškērēšanaš športa ēntuziašti. Dalībniēki
nētikš dalīti vēcuma vai dzimumu ģrupaš,
buš individuala konkurēncē.
Sacēnšību uzvarētajš tikš notēiktš individualaja iēškaitē pēc višu nokērto zivju kopēja švara. Tikš apbalvoti trīš šacēnšību
dalībniēki. Iēšpējamaš papilduš balvaš.
Sacēnšību tiēšnēši: Aldiš Tihovškiš un
Ivarš Lēšcinškiš.
Dalībaš makša – 5 ēiro, kaš jaiēmakša
rēģištrēšanaš laika.
Sacēnšībaš rīko: Ciblaš novada pašvaldība, biēdrība „STRAUTS”, jauniēšu cēntrš
„IMPULSS”, IK „LANAS 777”.
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