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Tiekoties ar iedzīvotājiem, skatīti daudzi jautājumi
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8

Ciblas novada
pašvaldība
aicina uzņēmējus
un zemniekus
uz sabiedrisko
apspriešanu
par ceļu sakārtošanu
Lauku atbalsta programmā 2014. - 2020.
gadam pasākumā
"Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana
lauku apvidos".
Apspriešana notiks
š.g.18. martā pl. 14:00
Blontu administratīvajā centrā 1. stāvā.

Februārī Ciblas novada
pašvaldības dome organizēja kopumā 6 tikšanās
ar iedzīvotājiem. Tās nebija kupli apmeklētas.
Tomēr cilvēki varēja saņemt informāciju par

novadā paveikto un darbiem, kas ieplānoti šajā
un turpmākajos gados.
Reizēm saruna vērsās itin
emocionāla, pašvaldībai
nācās atbildēt gandrīz uz
retoriskiem jautājumiem

par itin visu, kas
nav labi dzīvē iekārtots.
Šajā numurā lielākā
daļa no rakstiem
tapuši, iedzīvotāju
rosināti. Piemēram,
Zvirgzdenes pagastā
bija jautājums par
zvejas tiesībām Cirmas ezerā, par sabiedriskās kārtības
traucētājiem u.c.. Pie
domes pārskata par
paveikto nekavēsimies, jo ir bijusi informācija pirmajos šī
gada „Ciblas Novada
Ziņas” numuros. Arī
lielākā daļa plānoto darbu
ir aprakstīta.
Visi sapulcēs izskanējušie jautājumi un ierosinājumi ir piefiksēti un laika
gaitā tiks risināti.
(Turpinājums 2. lpp.)

Iecirk ņa polic isti pārzina situāciju novadā
Saruna domē
Valsts policijā strādā
divi iecirkņa inspektori,
kuru atbildības zonā ir
Ciblas novada pagastu
teritorijas: Kārtības policijas nodaļas inspektors, leitnants Vadims
BUFALS un Kārtības
policijas nodaļas jaunākais inspektors, kaprālis
Aigars KOZLOVSKIS.
Viņu amata pienākums ir
fiksēt notikumus un nodrošināt sabiedrisko kārtību.
Leitnants Bufals ir
atbildīgs par Ciblas un
Līdumnieku pagastiem,
kaprālis Kozlovskis – par

Blontu, Pušmucovas un
Zvirgzdenes pagastiem.
Policistiem nav noteiktas kādas pieņemšanas dienas pagastos, viņus iespējams satikt Ludzā, Stacijas
ielā 46, Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes
Ludzas iecirkņa 107. kabinetā (1. stāvs).
Darbadienās no plkst.
8.00 līdz 16.30 Vadimu
Bufalu var sazvanīt pa tālruni 26144887, Aigaru
Kozlovski – pa tālruni
28653577. Pārējā laikā
(vakaros un brīvdienās) ir
jāzvana uz vienoto Valsts
policijas tālruni 110.

V. Bufals un A. Kozlovskis, tāpat kā citi iecirkņa policisti, tiek norīkoti
arī dežūrās – mēnesī 3 vai
4 nakts maiņas.
Ludzas pārvaldē strādā
10 iecirkņu inspektori, kuru
atbildības zonā ir mūsu
Ciblas novada pagastu un
vairāku Ludzas novada
pagastu teritorijas. Visiem
10 policistiem ir iespējas
darbā izmantot tikai 2 dienesta automašīnas, turklāt
netiek izmaksāta atlīdzība
par sava personīgā transporta lietošanu dienesta
vajadzībām (tas arī netiek
izmantots).
(Turpinājums 4., 5. lpp.)
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No pašvaldības budžeta
aizliegts finansēt privātā
biznesa intereses
Pašvaldībā vērsās Felicianovas ciemata iedzīvotājs,
kurš bija satraucies par
publikāciju kādā no avīzēm –
tajā tika apgalvots, ka ciematā
atrodas bīstamu vielu noliktava un ka pašvaldība ir
vainīga, ka 11 gadu laikā nav
sakārtota bijusī ražotne.
Ciblas novada pašvaldība
nevar uzņemties atbildību šajā
situācijā. Tā ir privāta atbildība, kas jāuzņemas un no kā
neatsakās ēku īpašnieki – AS
EMFEL.
Pašvaldība ir informēta par
situāciju, sadarbojusies gan ar
vides aizsardzības institūcijām,
gan ar AS BAO, gan ar SIA
EMFEL un seko notikumu
attīstībai.
Neviena institūcija, nedz arī
iesaistītie uzņēmumi pašvaldību
nav informējuši, ka minētās
vielas ir bīstamas un cik tās
bīstamas. Tāpēc nevar apgalvot,
ka tās apdraud vidi un cilvēkus.
Ja noliktavas ar tās saturu būtu
bezīpašnieka manta, tad pašvaldībai vajadzētu šo problēmu
risināt, piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas speciālistus, meklējot finansējumu, pirmkārt, analīzēm.
Gadījumā ar EMFEL noliktavu
un tās saturu – īpašnieks ir zināms un no atbildības neizvairās. Tāpēc pašvaldībai nav
tiesību veikt finansiālus ieguldījumus šī īpašuma sakārtošanā.
Likumdošana aizliedz ar pašvaldību līdzekļiem finansēt privātā biznesa problēmu risināšanu. Līdzīgi, piemēram, pašvaldība nevar finansēt kādas
vietējās kokapstrādes firmas
darbības, uzlabojot ugunsdrošības sistēmu. Tāpat nevar
ieguldīt līdzekļus arī kāda
privāta uzņēmuma teritorijas,
piemēram, stāvlaukumu un piebraucamo ceļu, sakārtošanā.
Savukārt attiecībā uz sodu
piemērošanu personai, kas vainojama vides piesārņošanā un
piegružošanā, likumdošana nosaka – tā ir Vides aizsardzības
valsts iestāžu kompetence un atbildība (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.p. un 231. p.).
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Tiekoties ar iedzīvotājiem, skatīti daudzi jautājumi
(Sākums 1. lpp.)

Tas interesēja daudzus!
Bija informācija, ko iedzīvotāji kāri tvēra, uzdodot
papildjautājumus.
Pirmais – par pabalstiem
kurināmā iegādei. Trūcīgām
personām (GMI līmenis) no
valsts tiek maksāts 80 eiro
liels apkures pabalsts. Bet no
Ciblas novada pašvaldības
budžeta 80 eiro pabalsts malkas iegādei šogad tiek maksāts vientuļajiem pensionāriem, I grupas invalīdiem,
represētām personām, Otrajā
pasaules karā mobilizētajām
personām; 40 eiro pabalsts –
II grupas invalīdiem. Pabalsts
pienākas reizi gadā vienai
mājsaimniecībai.
Otrs – saskaņojot ar pašvaldību iedzīvotāji var savā
īpašumā izcirst kokus un
krūmus gar pašvaldības
ceļiem vismaz 2 metru attālumā no ceļa malas (likums
paredz 9,5 m nodalījuma
joslu no ceļa vidus attīrīt no
aizaugumiem). Ja tas netiks
izdarīts, aizaugumus izcirtīs
pašvaldība ar mērķi pasargāt
savus ceļus no bojāšanas, bet
tad malka aizies pašvaldības
vajadzībām. Tātad – pasteidzieties sakopt savu īpašumu
šķērsojošo pašvaldības ceļu
malas! Ciršanas atļaujas nav
nepieciešamas, tikai obligāti
nepieciešams saskaņojums ar
pašvaldību.
Trešais – parādi par komunālajiem pakalpojumiem. Sapulcēs kļuva pilnīgi
skaidrs, ka parādus krāj arī
tie cilvēki, kas varētu maksāt,
bet nemaksā, jo „tie citi taču
arī nemaksā!” Nākas atzīt, ka
parādi par komunālajiem
pakalpojumiem ir sasnieguši
tādu apmēru, ka tad, ja visi
šopavasar norēķinātos par
saņemto ūdeni, par dzīvokļa
īri vai apsaimniekošanu, naudas būtu tik daudz, ka varētu
saremontēt pāris daudzdzīvokļu māju jumtus. Uzreiz
pēc sanāksmēm gandrīz 100
personām tika izsūtītas ierakstītas vēstules, kurās iedzīvotāji tiek aicināti segt parādus

Uz tikšanos ar Ciblas novada pašvaldības vadītājiem un
deputātiem ieradās 17 iedzīvotāji no Ciblas un Felicianovas.

vai vienoties par to nomaksu,
pretējā gadījumā lieta par
parādiem tiks nodota tiesu
izpildītājiem (tā tas jau izdarīts ar Nekustamā īpašuma
nodokļa lielākajiem parādniekiem).
Informācija, kas
pārsteidza
Vairākās sapulcēs tauta
vien noelsās, izdzirdējusi, cik
daudz naudas no budžeta
pašvaldība atvēl savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām, kuru skolās
mācās novada bērni un jaunieši. Piemēram, Ludzas novada skolās mācās 70 Ciblas
novada iedzīvotāji (tā būtu
skaitliski viena skola!). Ludzas pašvaldībai pērn par šo
bērnu izglītošana samaksāti
65 tūkst. eiro. Ap 20 000 eiro
– Kārsavas, ap 7 000 eiro –
Rēzeknes pašvaldībai.
Ciblas novada pašvaldība
dara gandrīz neiespējamo, lai
skolēnu skaits Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā nesamazinātos. Ar 5
autobusiem ik darbdienu pa
novadu tiek pārvadāti skolēni
un bērnudārzu audzēkņi. Ir
brīvpusdienas visiem bērnudārzu un 1. – 4. kl. audzēkņiem. Visādi tiek atbalstīta
arī interešu izglītība.
Vecākiem, kuri savas atvases sūta mācīties ārpus novada, būtu jāzina, cik daudz
pašvaldībai nākas tērēt savstarpējos norēķinos. Piemēram, par Ludzas PII audzēkni

– 113 eiro, par ģimnāzijas –
41,60 eiro, mūzikas pamatskolas – 43,4 eiro mēnesī.
Ir ideja, kas pārrunāta arī ar
kādas autoskolas vadību,
Ciblas vidusskolā atvērt autoapmācības klasi, kur jaunieši
varētu iegūt autovadītāja
tiesības (būs nepieciešams
līdzfinansējums) un vēl kādu
noderīgu profesiju.
Ir parakstīti visi līgumi
Ciblas vidusskolas renovācijas darbu uzsākšanai. Projekts paredz, ka vismaz 5
turpmākos gadus nevar mainīt skolas statusu (vidusskolas klases būs noteikti!). Slēgšana nedraud arī
Pušmucovas skolai (baumas
sapulcēs gan dzirdējām!).
***
Turpmākajos „Ciblas Novada Ziņu” numuros rakstīsim arī par citiem jautājumiem, kas tika skatīti sanāksmēs. Piemēram, par sakopšanas talkām, par ūdens kvalitāti ciematos u.c..
Ir vērts atzīmēt, ka sanāksmēs piedalījās tikai četri
pašvaldības deputāti. Visās
sanāksmēs bija domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
un deputāts Aleksejs Ivanovs.
3 sanāksmēs – Aldis Tihovskis, 1 – Aivars Rikums.
Iecerēts arī rudenī (oktobrī
vai novembrī) atkal rīkot
tikšanās ar iedzīvotājiem
pagastos. Vienmēr ir vērts
tikties un runāt. Svarīgi arī
secinājumi un turpmākās
darbības. Lai visiem veicas!
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P a r z v e j a s r ī k u n o m a s l i m i t i e m C i b l a s n o v a d a e ze r o s
Tikšanās laikā ar iedzīvotājiem Zvirgzdenes pagastā
izskanēja jautājums par
zivju zveju Cirmas ezerā.
Iedzīvotāji, kuru mājas
atrodas pie šī lielā ezera,
vēlas tajā zvejot ar tīkliem
vai murdiem pašpatēriņam.
Diemžēl tas nav iespējams.
Cirmas ezerā mūs pašvaldībai ir piešķirts tikai zušķērāju
limits. Nozvejas limitu vai
zvejas rīku skaita limitu visos
Latvijas ezeros un upēs nosaka Ministru kabineta noteikumi nr.796, kas izdoti 2014.
gada 23. decembrī – Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos.
Saskaņā ar šiem noteikumiem Ciblas novada dome
var iznomāt šādus zvejas
limitus:
* Zivju tīkla limits Zilezerā – 200 metri, Zvirgzdenes
ezerā – 380 metri. Zvejniecības likuma 7. pants nosaka,
ka no 2015. gada 1. janvāra

iekšējos ūdeņos (publiskie
ezeri), iznomājot zvejas tiesības, priekšroka tiek dota tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas
darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīti ar
komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus. Pašvaldība ir tiesīga daļu no
zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām
personām, kuru deklarētā
dzīvesvieta vai kurām piederošais nekust. īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot
nosacījumus, ka publiskajos
ūdeņos šai zvejai var iedalīt
tikai zivju murdu limitu;
* Zivju murdu limits Lielajā Ludzas ezerā – 110 murdi. Gada laikā pašvaldība
saņem ap 70 iesniegumus,
kuros iedzīvotāji lūdz izno-

māt tiem rūpnieciskās zvejas
nomas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lielajā Ludzas ezerā.
Nomas tiesības ir ikvienai
fiziskai un juridiskai personai
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, bet zvejai tikai ar 1
murdu ar ne vairāk kā 30
metru lielu sētas garumu vai
spārnu atvērumu pašpatēriņam. Maksa – 9,96 eiro gadā
par murdu.
* Zušķērāju limits no Cirmas ezera iztekošajās ūdenstecēs: Muizinieku grāvī 1,4
km no ezera, Muizinieku grāvī 0,9 km no ezera, Poguļankas strautā 0,1 km no ezera.
* Trīsuļodu kāpuru ieguves limits Lielajā Ludzas
ezerā – 2 tonnas.
Cirmas ezerā ir noteikts
tikai zušu murdu limits (30
gb.). Šo zvejas tiesību nomu
jākārto Ludzas novada pašvaldībā.
Informē
Mārīte Romanovska,
Attīstības nodaļas vadītāja

Aleksejs Ivanovs – par sapulcēm un saviem mērķiem
Deputāts Aleksejs Ivanovs ir vienīgais no pašvaldības deputātiem, kas piedalījās visās sapulcēs, ko februārī pagastos organizēja dome. Jautājām: – Kāpēc piedalījāties? – Lai dzirdētu, ko
runā cilvēki. Tiesa, neko
īpašu nedzirdēju, – bija atbilde. Secinājums esot, ka sapulces bijušas „nekādas”, jo
rīkotas sliktā laikā – plkst.
10.00, bet vajadzēja sestdienās, kad strādājošie ir brīvi
no darba. Sapulcēs bijis maz
aktīvu cilvēku. Arī daudzi no
klātesošajiem esot baidījušies izteikties, jo strādā algotu darbu no pašvaldības budžeta finansētās iestādēs.
Ivanovs deputāta statusā
ir kopš pēdējām pašvaldības
vēlēšanām. Nācis ar mērķi
panākt pārmaiņas. Viņš uzskata, ka situācija pašvaldībā
ir mainījusies uz labo pusi.
Kā piemēru A. Ivanovs min
pašvaldības zemju nomas
tiesību izsoles, ceļu uzturēšanu.
– Uzlabojumi ir, ja sāc ko
kast. Es uz pašvaldības darbu

skatos kā uzņēmējs, kam
pašam jānopelna un pašam
jāsavelk gali. Esmu ļoti kritiski noskaņots. Es apzinos,
ka, izrādīdams interesi par
pašvaldībā notiekošo, esmu
kļuvis par ienaidnieku un
skandalētāju, – saka A. Ivanovs, – Esmu pastudējis
likumdošanu par pašvaldībām u.c. jautājumiem, esmu
runājis ar juristiem. Ir jāzina
deputāta pienākumi un arī
tiesības. Skaidroju to arī
citiem deputātiem. Viņi visi
ir labi cilvēki, bet kā deputāti... Katram savs darbs vai
bizness, bet interese par pašvaldībā notiekošo maza. Es
viņus informēju, stāstu, kā
viss patiesībā notiek, un mudinu būt aktīvākiem. Ko mēs
varam lemt? Par murdiem,
par zemes nomu… Budžetu
uz papīra ar tā skaitļiem saņemam un, godīgi sakot,
neko taču neapjēdzam, bet
lemjam, balsojam lielā vienprātībā. Es arī nesaprotu tos
budžeta skaitļus! Tikai vēlāk
varu sekot, kā tiek pildīts,
kas tiek darīts. Neesmu slē-
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pis, ka vēlēšanās startēju ar
mērķi nomainīt vadību. Tas
ir mans mērķis arī tagad.
Vājākais punkts pašvaldībā
ir domes priekšsēdētājs –
pārāk ilgi strādājis, viņam
jau viss ir vienalga. Jānāk
cilvēkiem ar jaunu domāšanu, jānāk jaunām sejām. Un
laikam citas iespējas nav –
neviens deputāts, ar ko esmu
runājis, nevēlas uzņemties
domes vadību – tāpēc esmu
gatavs stāties vadībā. Jā, man
ir tikai vidējā izglītība, bet
pietiekami liela pieredze.
Man ir nepieciešamas 4 deputātu balsis, lai varētu virzīt
jautājumu par domes priekšsēdētāja vēlēšanām.

Pēdējā domes
sēdē lemtais
26. februārī notika Ciblas
novada pašvaldības domes
sēde. Tajā piedalījās visi
deputāti. Tika lemts par
kopumā 15 darba kārtības
jautājumiem.
Tiek uzsākta Ciblas
vidusskolas renovācija. Šī
projekta finansējuma nodrošināšanai tika nolemts ņemt
291251 eiro lielu aizdevumu no
Valsts Kases uz 15 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu no 2015. gada 1. oktobra
saskaņā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžetu.
Apstiprināts Ciblas novada
pašvaldības projektu konkursa
„Jaunieši novadam 2015” nolikums.
Izsniegta (pagarināta) tirdzniecības atļauja IK „Kristal
plus” tirdzniecībai ar svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem no
automašīnas mēneša katru otro
trešdienu četros novada ciematos: Felicianovā (plkst.13.20),
Ciblā (13.40), Blontos (14.00),
Pušmucovā (14.10).
Nolemts atdalīt no kāda ne-kustamā īpašuma zemes vienību 4,6 ha platībā un piešķirt
tai jaunu nosaukumu.
Apstiprināts pārskats „Par
komunālās saimniecības darbību 2014. gadā”.
Apstiprinātas pašvaldības
pamatpakalpojumu summas.
Tās nemainās, bet summās tiek
nošķirts PVN. Līdz šim bija apstiprinātas kopējās summas. Lēmums nepieciešams, uzsākot
komunālo pakalpojumu parādu
piedziņu.
Pašvaldības zemju
iznomāšanas jautājumi
Ir noslēgusies izsole, kurā
tika izsolītas pašvaldības zemes
nomas tiesības (18,3 ha Pušmucovas pag.). Izsolē piedalījās
divi pretendenti. Sēdē tika apstiprināts izsoles rezultāts un
nolemts zemes gabalu no š.g. 1.
marta uz 10 gadiem iznomāt
z.s. „Pērles” (Tridņa, Ciblas
pag.). Nomas maksa — 5,1%
no kadastrālās vērtības gadā.
(Turpinājums 4.lpp.)
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I e c i r kņ a p o l i c i s t i p ā r z i n a

(Sākums 3.lpp.)

Nolemts piešķirt nomā uz 10
gadiem pašvaldībai piekritīgas
trīs zemes vienības (platība – no
0,24 līdz 6,6 ha)
Nolemts kādam uzņēmumam
pārtraukt zemes nomas tiesības
uz 5 zemes vienībām (pamats –
šī uzņēmuma iesniegums).
Tiks piedzīti NĪN parādi
Atklāti un vārdiski balsojot,
ar 8 balsīm par un deputātam
Aleksejam Ivanovam atturoties,
dome nolēma no 4 personām
bezstrīdus kārtībā piedzīt
Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) parādus, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo
īpašumu.
Lemj par zivju resursiem
Deputāti nolēma atbalstīt
iesniegšanai Zemkopības ministrijas izsludināto projekta
pieteikumu konkursā projektu
“Zvirgzdenes ezera zivju krājumu papildināšana” (projekta
kopējais apjoms – EUR 4598).
Sēdē tika apstiprināts projekta
līdz-finansējums no pašvaldības
speciālā budžeta 10 % apmērā
no projekta attiecināmajām
izmaksām, t.i., 380 eiro.
Deputāti apstiprināja arī PVN
apmaksu, kas sastāda 789 eiro
(projektā PVN nav attiecināmās
izmaksas).
8 personām nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības ar
murdiem pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā.
Nolemts nodot nomā SIA
„BL Invest” rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai
2015. gadā. Zvejas limits – 1
(viens) zušķērājs Muizinieku
grāvī 0,9 km no Cirmas ezera.

Domes sēžu protokoli
publicēti
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv

Uz sarunu pie domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska tika aicināti
iecirkņu inspektori: Kārtības policijas nodaļas inspektors, leitnants Vadims
Bufals un jaunākais inspektors, kaprālis Aigars Kozlovskis.
(Sākums 1. lpp.)

Ludzā pēc plkst. 16.30
un brīvdienās strādā tikai
viena policijas ekipāža un
viens dežurējošais iecirkņa
inspektors. Lai gan, liekas,
tieši vakari un brīvdienas ir
visbīstamākais laika periods, kad notiek dažādi negadījumi. Ja ir kāds nopietns noziegums, nekavējoties tiek iesaistīta arī kriminālpolicija.

Cīņa ar „točkām”
Pēc mūsu iecirkņu policistu teiktā, patlaban nav
neviena iesnieguma no iedzīvotājiem par nelikumīgu
alkohola tirdzniecību Blontos un Pušmucovā. Pārējo
novada pagastu iedzīvotāji
ir ziņojuši par tām. Policisti
atgādina, ka točku apkarošana notiek vienīgi, ja ir
saņemts iesniegums no iedzīvotājiem. Tajā var arī
ierakstīt teikumu „Vēlos
palikt anonīms”, kas garantē anonimitāti. Ziņotāju
sargā likums.
2014. gadā Ciblas novadā tika atklātas 6 točkas un
ierosināta 1 krimināllieta.

Skandāli
Nereti policistiem jāiesaistās ģimenes konfliktu
risināšanā. Strīdi parasti
izceļas tad, kad ir pārmērīgi
lietots alkohols.
Ko var darīt iecirkņa
policists? Pirmkārt, tiek
izvērtēta situācija – cik tā
smaga. Policists pieņem
iesniegumu no cietušā un
runā ar konfliktā iesaistītajiem, cenšoties panākt mieru.
Reti, bet gadās, ka bērni
no konfliktējošās ģimenes
jānogādā pie radiem vai
vecvecākiem.
Parasti turpmākajās dienās pēc skandāliem cietusī
puse vēršas policijā ar lūgumu tomēr pažēlot skandalētāju. Policijai adresētais
iesniegums, kurā strīda karstumā lūgts piemērot visstingrāko sodu, tiek ņemts
atpakaļ. Pretenziju neesot.
Līdz nākamajai reizei.
Iespējams, situācija nedaudz uzlabosies tagad, kad
Ludzā tiks atvērta atskurbtuve. To apņēmušās līdzfinansēt vietējās, t.sk. arī
Ciblas novada, pašvaldības.

Kautiņi
Policisti neatceras gadījumu, kad Ciblas novadā nācies izšķirt kādu lielāku
kautiņu. Ja arī kāda dūru
vicināšana notikusi, policijas palīdzība nav lūgta.
Rīkojot ballītes un diskotēkas vietējos klubos, policisti kārtības nodrošināšanai
netiek iesaistīti. Citādi ir
gadījumos, kad tiek rīkoti
lielāki sabiedriski pasākumi, tad organizētājiem savlaicīgi jāinformē Valsts
policija (to paredz likums).
Iecirkņa policisti labi
pazīst personas, kam ir problēmas ar likumu ievērošanu. Piemēram, tos, kas regulāri rīko iedzeršanas un
trokšņo, traucējot kaimiņus.
Bet reāli ietekmēt šādus
nekārtību cēlājus ir grūti –
nav piespiedu ārstēšanas no
alkoholisma, grūti piedzīt
kādu soda naudu par administratīvu pārkāpumu, jo šīs
personas parasti ir bez darba
un ienākumiem. Tomēr ir
jāziņo par nekārtībām, tiek
sākta kārtējā administratīvā
lietvedība, piemēroti tādi
sodi kā piespiedu darbs.
(Turpinājums 5.lpp.)
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situāciju novadā
(Nobeigums)

Aizvadītā gada laikā
Ciblas novadā pret 5 personām sodi tika piemēroti pēc
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 167.
panta (sīkais huligānisms)
un pēc 1672. panta – (maznozīmīgi miesas bojājumi).

Pārkāpumi uz ceļiem
Ikviens policists, arī mūsu iecirkņa inspektori, ir
tiesīgi fiksēt ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumus un
piemērot sodus. Tātad iedzīvotāji var informēt arī
iecirkņa policistu.
Pušmucovieši, 16. februārī tiekoties ar pašvaldības
vadību, stāstīja, ka viņu
ciemā regulāri jaunieši bez
tiesībām brauc ar auto, ka
viens no tiem ar kvadraciklu izbraukā privātos dārzus
u.tml.. Iesniegumu policijā
par šiem gadījumiem nav.
– Par pārkāpumiem ir
jāziņo uzreiz, kad notiek
notikums, nevis pēc dienas
vai nedēļas, – skaidro leitnants Bufals. – Piemēram,
kad svešinieks bez atļaujas
brauc pa jūsu privāto dārzu, policijai jāzvana uzreiz.
Kad fiksēts konkrētas personas nodarījums, varam
ierosināt administratīvo
lietu un uzlikt sodu.
Runāt protam skaisti un
daiļrunīgi, bet vai esam gatavi paši iestāties par savām
tiesībām? Attiecībā uz bojātu puķu dobi vai citu nelielu nodarījumu privātīpašumam – policija var palīdzēt fiksēt nodarījumu, bet
īpašniekam pašam jāgriežas
tiesā, pašam ir jāpierāda, ka
konkrēta persona ir vainīga.
Un to ir grūti pierādīt.
Ja kāds kaitējums īpašumam vai zādzības ir nopietnākas, izmeklēšanu veic
kriminālpolicija. Kriminālprocesu var ierosināt arī
iecirkņa inspektori, to vēlāk
turpmākai izmeklēšanai nodod kriminālpolicijai, un,

kad ir savākta pietiekama
pierādījumu bāze, lieta tiek
virzīta uz prokuratūru un
tālāk uz tiesu.
Valsts policija veic kopīgus pasākumus ar Valsts
robežsardzi, par ko šīs institūcijas ir oficiāli vienojušās. Tā mūsu novada iecirkņa policisti un robežsargi
pierobežā veic kopīgus
reidus. Robežsargi pārbauda sastapto personu dokumentus, policisti – ceļu
satiksmes noteikumu un
citu likumu ievērošanu.

Svarīga ir sadarbība
Protams, mums labāk
patiktu, ja iecirkņa policistiem būtu vairāk pilnvaru,
ja policistu būtu vairāk un
tie varētu nekavējoties ierasties ikvienā diennakts
stundā. Bet … Valsts policija ir reāli novājināta, tai
trūkst resursu. Tomēr policijā ir jāgriežas, vienīgi tā
Latvijas valstī garantē likumību un kārtību.
– Esam ieinteresēti ciešāk sadarboties ar iedzīvotājiem, lai novērstu nelikumības, – saka iecirkņu policisti. – Informējiet par
“točkām”, par sabiedriskās
kārtības traucētājiem! Mūsu pienākums gan ir tikai
fiksēt notiekošo, bet varam
piesaistīt pārējās Valsts
policijas struktūras iedzīvotāju tiesību sargāšanā.
Savukārt novada pašvaldība ir gatava būt kā sava
veida starpnieks. Juris
Dombrovskis, pašvaldības
vadītājs, saka:
– Mēs nevaram ietekmēt
situāciju uz ceļiem, novērst
avārijas, ko izraisa agresīvi
braucēji, bet esam ļoti ieinteresēti sabiedriskās kārtības uzturēšanā. Tāpēc gadījumā, ja iedzīvotāji nevēlas sniegt informāciju policijai, var vērsties arī pašvaldībā. Mēģināsim kopīgi
risināt problēmas.
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Pērn uzsākti 50 kriminālprocesi par
novadā veiktiem noziegumiem
Valsts policija ir sniegusi statistikas datus par noziedzību Ciblas novada teritorijā 2014. gadā:
 Reģistrēti 399 notikumi.
 Izbeigtas 14 krimināllietas.
 Atklātas 27 krimināllietas.
 Atteikts uzsākt 60 kriminālprocesus.
 Sastādīts 91 administratīvais protokols.
Pērn uzsākti 50 kriminālprocesi par novadā notikušiem noziegumiem pēc dažādiem Krimināllikuma (KL)
pantiem.
KL 109.p. (Patvaļīga koku ciršana) – 1 Blontu, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 130.p. (Tīšs viegls miesas bojājums) – 1 Ciblas, 1
Pušmucovas pag.,
KL 172.p. (Nepilngadīgā iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā) – 1 Ciblas pag.,
KL 175.p. (Zādzība) – 4 Ciblas, 1 Pušmucovas, 4 Zvirgzdenes pag.,
KL 179.p. (Piesavināšanās) – 1 Ciblas pag.,
KL 180.p. (Zādzība, piesavināšanās nelielā apmērā) – 3
Ciblas, 1 Līdumnieku, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 185.p. (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) – 2
Ciblas, 1 Pušmucovas, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 186.p. (Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības) – 1 Blontu, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 193.p. (Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem) – 1 Ciblas, 1 Zvirgzdenes
pag.,
KL 221.p. (Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un
realizācija) – 1 Ciblas pag.,
KL 233.P. (Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas
enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas
ietaišu neatļauta izgatavošana, remontēšana, iegādāšanās,
glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, realizēšana
un realizēšanas noteikumu pārkāpšana) – 1 Blontu, 1 Ciblas,
1 Zvirgzdenes pag.,
KL 253.p. (Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta
izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana) – 2 Zvirgzdenes pag.,
KL 260.p. (Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana) – 1 Blontu, 1
Pušmucovas, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 262.p. (Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē) – 2 Pušmucovas, 1 Zvirgzdenes pag.,
KL 312.p. (Izvairīšanās no soda izciešanas) – 1 Pušmucovas pag.,
dažādas KL nodaļas — 1 Blontu, 2 Ciblas, 2 Līdumnieku, 3 Zvirgzdenes pag..
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Mūsu skolu audzēkņi sekmīgi startē
mācību priekšmetu olimpiādēs
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Ciblānietes — starp labākajiem dabas pētniekiem

Turpinām informēt par novada skolu audzēkņu sniegumu
Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs.
29. janvārī notika fizikas olimpiāde 9. - 12. klasēm. Piedalījās 2 jaunieši no Ciblas vsk. 10. kl. (pedagoģe Dace RUŠKO):
Lauris VONOGS – 2. vieta (15,8 p.), Guntars ĻAGUŠNIKS –
7,5 punkti.
11. februārī notika ķīmijas olimpiāde vidusskolniekiem.
No Ciblas vsk. piedalījās 3 skolotājas Rūtas TRUKŠĀNES
audzēkņi. Kopā startēja 15 jaunieši no 9. klasēm, 6 – no 10., 2 –
no 11., 1 – no 12. klases. Tikai 6 pārvarēja 10 punktu robežu, 3
neieguva nevienu punktu. Skumji… Mūsējie uz šī fona ir startējuši ļoti labi. Pušmucovietis Arvis ŠMATS ieguva 2. vietu (11
p.) 9. kl. grupā. 10. kl. grupā Guntars ĻAGUŠNIKS (11,5 p.)
ieguva Atzinību – puspunkta pietrūka līdz 3. vietai. Lauris VONOGS ieguva 7,5 p..
20. februārī notika matemātikas olimpiāde 5. – 8. klasēm.
Piedalījās 3 Pušmucovas psk. pedagoģes Sandras LAGANOVSKAS audzēkņi un vairāki Ciblas vsk. skolēni: 3 no 5.kl. (ped.
Renāte MIKASKINA) un 3 pedagoģes Ināras EVERTOVSKAS
audzēkņi.
Sekmīgi startēja Ciblas vsk. 5 - klasnieces: Elīza Paula IVANOVA – 1.v. (30 p.), Vlada SEIMUŠKINA (26 p.) un Amanta
TUTINA (25 p.) – 2.v..
6.kl. grupā 1.vietā – pušmucoviete Madara DOMARKA (29
p.), ciblānietēm Izabellai STELIKOVAI – Atzinība (16 p.),
Amandai PLUCEI – 8 punkti.
7.kl. grupā piedalījās pušmucoviete Kristiāna DAUKSTE –
10 p..
8.kl. grupā 2.vietu ieguva pušmucovietis Maksims KAIROVS
(25 p.), ciblānietim Linardam SADOVSKIM – 14 punkti.
24.februārī notika mūzikas olimpiāde 5. – 12. klašu
audzēkņiem, tajā nepiedalījās Kārsavas novada skolas. Ciblas
vsk. pedagoģes Dzidras TOPORKOVAS audzēkne no 8. kl.
Daiga ABRAMĀNE ieguva 2. vietu (47 p.). Pušmucovas psk.
pedagoģes Ināras DOVGIALLO audzēknes no 6. kl: Iluta JAKOVĻEVA – 3. vietu (39 p.)., Madara DOMARKA – Atzinību
(37 p.). Olimpiādē piedalījās arī Ciblas vsk. audzēknes Diāna
JEGOROVA (33 p.) un Santa SOLOVJOVA (20 p.).
25. februārī notika ģeogrāfijas olimpiāde vidusskolniekiem. Renātes MIKASKINAS audzēkņu rezultāti: Linda SADOVSKA – 2.vieta (60,3 p.), Mārtiņš PAVLOVS (50,3 p.) un
Līga ŠMATE (49 p.) – Atzinības. Olimpiādē piedalījās arī Ineses
BOĻŠEVIČAS 10.kl. skolnieki Lauris VONOGS (42,8 p.) un
Guntars ĻAGUŠNIKS (34,8 p.).

S v a i g ā k ā s zi ņ a s
par Ciblas vidusskolu —
w w w. d r a u g i e m . l v

Šajā mācību gadā Latvijas Dabas muzejs organizē
jau 8. konkursu “Cielavas
gudrības”. Ciblas vidusskolas pedagoģe Renāte MIKASKINA informē, ka
divas viņas skolnieces Elīza
Paula
IVANOVA
un
Amanta TUTINA pārstāvējušas skolu šajā konkursā.
Viņas abas piedalījās spēlē
„Kalni” 7. februārī, bet
Elīza Paula arī spēlē
„Tuksneši” (6. decembrī).
R. Mikaskina ir 5. klases
audzinātāja, viņa palīdzēja
meitenēm sagatavoties konkursam. Viņa stāsta:
– „Cielavas gudrības” ir
tematisks jautājumu – atbilžu
konkurss 5. un 6. klasēm.
Piedaloties tajā, gan skolēniem, gan vecākiem un skolotājiem nācās meklēt atbildes uz āķīgiem jautājumiem.
Katrā spēlē 10 vispareizāko
atbilžu autori tiek uzaicināti

uz atlases spēli muzejā. Priecājamies, ka Elīza un Amanta
iekļuva labāko desmit dabas
pētnieku pulkā.
7. februāra spēle bija veltīta kalniem. Skolēni "ceļoja"
pa augstākajām virsotnēm,
iepazina kalnu augus un
dzīvniekus. Konkursa jautājumi un uzdevumi bija dažādi. Dalībnieki prezentēja arī
savus mājas darbus – īsus
stāstus par kādu kalnu masīvu. Elīza bija sagatavojusi
stāstu par Andu kalniem, bet
Amanta – par Himalajiem.
Piedaloties konkursā, tika
iegūtas ne tikai jaunas zināšanas, Atzinības raksti un
balvas, bet arī liela pieredze.
Liels paldies par padomiem un atbalstu skolotājām
Inārai Kuzņecovai un Dainai
Purinai, kā arī abu skolnieču
vecākiem. Pateicamies Ciblas
novada pašvaldībai par atbalstu tālajā ceļā uz Rīgu.

B ērnu žūri j a fi n i šē
18. februārī Ciblas bibliotēkā notika „Bērnu žūrijas
2014” lasītāju noslēguma pasākums, kurā tika apkopoti rezultāti un sveikti visi lasīšanas eksperti. Katrs dalībnieks saņēma
dāvanu un Pateicības rakstu, bet noslēgumā mielojās ar svētku
kliņģeri.
Bērnu žūrijas grāmatas lasīja un vērtēja 24 dalībnieki.
1. - 2. klašu grupā: Vanesa Beatrise Ļagušņika, Agnese
Fedišina, Aivis Savickis; 3. - 4.klašu: Antra Toporkova, Raitis
Gudakovskis, Sanda Augustova, Dženeta Gucāne; 5. 7.klašu: Santa Fedišina, Elīza Paula Ivanova, Egita Kozlovska, Ritvars Kozlovskis, Diāna Ozoliņa; 8. - 12.klašu: Amanda Pluce, Izabella Stelikova, Laura Žagņevska, Alīna Žagņevska, Daiga Abramāne, Laura Daliba, Viktorija Leščinska, Veronika Ļagušņika; Vecāku: Līga Ļagušņika, Inita Ļagušņika,
Zenta Bule.
Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijā.
Informē Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne
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Lucmuižā atvadījās no ziemas
Svētdien, 22. februārī,
Lucmuižas ciematā pulcējās vietējie iedzīvotāji, lai
svinētu senus slāvu tautu
svētkus Masļenicu. Tradīcijas tika ievērotas iespējami labi: bija jautras
rotaļas, bija pašu ceptas
pankūkas un noslēgumā
tika dedzināta salmu lelle,
kas simbolizē ziemu.
Svētku organizētāja Jolanta PRĪDĀNE, Lucmuižas
bibliotēkas vadītāja, saka
lielu paldies Veltai Seimuškinai un Zentai Tutinai,

kuras palīdzēja sarīkot svētkus.
– Liels paldies visiem
mūsu ciema ļaudīm – lieliem un maziem, kuri piedalījās mūsu Masļenicā, –
saka Jolanta Prīdāne.
Svētku sarīkojums notika
pērn ierīkotā atpūtas vietā
(īstenots projektu konkurss
„Jaunieši novadam 2014”).
Lucmuižas jauniešu grupa
iesniedza projektu, Ciblas
novada pašvaldības dome
piešķīra 300 eiro, iedzīvo-

tāji saviem spēkiem labiekārtoja teritoriju un izbūvē-

ja atpūtas vietu Lielā Ludzas ezera krastā.

struktūra un sociālā joma,
objektam jābūt publiski pieejamam, projektu jāīsteno
pašu iedzīvotāju spēkiem.
No 16. marta līdz 24. aprīlim projektu var iesniegt
personīgi pašvaldības domē
Blontos vai pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu
konkursam „Jaunieši novadam”” (adrese: „Domes
nams”, c. Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, LV-

5706).
Līdz 11. maijam iesniegtie
projekti tiks vērtēti komisijā,
kuru vadīs deputāts Viesturs
Rancāns. Tad tiks piešķirts
finansējums. Līdz 30. septembrim projekti jāīsteno.
Līdz 15. oktobrim jāiesniedz
projekta pārskats.
Pērn analoģiska konkursa
rezultātā tika īstenoti 5 jauniešu projekti.
Lai veicas 2015. gadā!!!

Jauniešu projektiem – 400 eiro katram
26. februārī domes sēdē
tika apstiprināts Ciblas
novada pašvaldības projektu konkursa „Jaunieši novadam 2015” nolikums.
Paredzēts 2000 eiro liels
kopējais finansējums (tas var
tikt palielināts) no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt
līdz 400 eiro lielu summu
inventāra, pamatlīdzekļu un
materiālu iegādei u.c.. Jaun-

iešu grupa var iesniegt vienu
projekta iesniegumu. Netiks
atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu finansējumu.
Uz finansējumu var pretendēt jauniešu grupa, kurā ir
vismaz trīs Ciblas novada
jaunieši vecumā no 18 līdz
29 gadiem.
Ir trīs nosacījumi finansējuma piešķiršanai: projektam
jāuzlabo pašvaldības infra-

Lauksaimniekiem – reģionālā konference
19. martā Rēzeknē notiks Zemkopības ministrijas reģionālā konference. Tiekam aicināti pulcēties Rēzeknes pilsētas kultūras namā
(Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē). Darba kārtība:
10.30 – Konferences dalībnieku reģistrācija.
11.00 – Konferences atklāšana. Ministra uzruna.
11.10 – Tiešie maksājumi 2015. Gadā.
11.50 – Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.g. pasākumi,.
12.30 - 13.00 – Ministra atbildes uz jautājumiem. Diskusija.
Pagastos – semināri par aktualitātēm
24. martā Blontu Tautas namā, 30. martā Ciblas TN, 1. aprīlī
Pušmucovas TN notiks LLKC Ludzas nodaļas rīkotie informatīvie
semināri par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz
lauku un mežu apsaimniekošanu.
Blontos seminārs sāksies plkst. 10.00 – par aktualitātēm platībmaksājumu ieviešanā informēs LAD pārstāve Marina Sumarokova. No
plkst. 11.30 – par aktualitātēm nodokļu likumdošanā informēs VID
speciāliste Irina Markova. No plkst. 13.00 – par aktualitātēm meža
likumdošanā skaidrojumu sniegs Ludvigs Karvelis no SIA „Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs” .
Informē Agris Trukšāns, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" (Tālr. 28612349. e-pasts: agris.truksans@llkc.lv www.llkc.lv).

Paldies par ziedojumiem!
Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība,
kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz
citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesaista draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums
nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav
nekādu saistību un no kuriem mēs neceram neko
saņemt.
Jau vairākus gadus uz Ciblas novada Felicianovas
sociālo māju, Ciblas un Līdumnieku pagasta sociālo dienestu tiek sanestas noderīgas lietas, kuras
pašiem vairs nav vajadzīgas (apģērbs, apavi, gultas
veļa, trauki, rotaļlietas), bet citiem sagādā prieku.
Mēs, Ciblas pagasta sociālā dienesta darbinieki,
sakām lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ziedoja dažādas vajadzīgas lietas. Tas, kurš dara labu
citam, vēl vairāk dara labu pašam sev – ne tajā
nozīmē, ka viņu par to sagaida balva, bet gan tajā,
ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi
sniedz lielu prieku. Mēs neviens neesam tik bagāti,
lai novērstu trūkumu vai nelaimes, bet kopā mēs
spējam to visu mazināt un dot kādu cerību un pārliecību, ka visas mūsu vajadzības un vēlmes tiks
piepildītas.
Zinaīda Bule un Antoņina Hindogina
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Novada mēroga kultūras
notikumi 2015. gadā
3.maijs
30. maijs

LR Neatkarības atjaunošanas
dienai veltīts sarīkojums

Deju kopa EversS
kopā ar draugiem

Ciblas TN

aicina uz kopīgu koncertu

Bērnu un jauniešu talantu svētki Zvirgzdenes estrāde

“Večerinka Eversmuižā”
Ciblas TN

7. jūnijs

Bērnības svētki

Zvirgzdenes estrāde

1.—4. jūlijs

Novada svētki

Pagastos

21. augusts

Pilngadības svētki

22. augusts

Bērtuļdiena

14. martā plkst. 19.00.

Pušmucovas TN
Līdumnieki

26. septembris

Tautas muzikantu saiets

Pušmucovas TN

10. oktobris

Dziedošo ģimeņu svētki

Blontu TN

17. novembris

LR proklamēšanas dienai
veltīts pasākums

28. novembris

“Skeču parāde”

Blontu TN

28. novembris

Stipro ģimeņu vakars

Ciblas TN

26. decembris

Pušmucovas TN

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas Blontu TN
vecuma bērniem

F e b r uā r i s Lī d u m n i e k o s — a i z r a u j o š s !
Februāris, tautā saukts
sveču mēnesis, arī meteņa
mēnesis, ir pagājis. Kaut
arī, pēc kalendāra, ir tikai
ziemas vidus, dabā jūtama
pavasara tuvošanās.
Līdumnieku pagastā februāris sākās ar vairākiem
pasākumiem.
Bibliotēkā varēja apskatīt
izstādi „Neparastas sveces un
svečturi”. Gan sveces, gan
svečturus atnesa novada iedzīvotājas: Erna, Vija, Ināra,
Ineta. Izstāde bija neparasta.
Paldies viņām par to! Sveču
dienā radošajā darbnīcā lējām sveces, ar kurām papildinājām izstādi.
Dzimtās Valodas dienai
bija veltīta viktorīna „Kur tu
teci, valodiņa”. Jaunieši izveidoja trīs komandas. Uzvarēja, protams,stiprākie. Tomēr galvenais nav uzvarēt,
bet piedalīties. Malači, jau-

nieši, jo zināšanu nekad nav
par daudz!
Februārī neiztikām arī bez
kārtīgas lustēšanās Aizgavēņos. Pasākumu vadīja Aizgavēņu saimnieks, kuram palīgā bija ieradušies Aizgavēņa
bērni jeb čigāni: pats Aizgavēnis, sportiskākā Ciblas
novada Kaziņa, visu laiku
labākā zīlētāja Čigāniete,
Muzikants Pajaco, Līdumnieku nacionālais varonis
Zaļais Pūķis. Pasākums noritēja ar jautrām atrakcijām,
spēlēm un rotaļām, vizināšanos ar kamanām (paldies
Inetai Kalvānei). Noslēgumā
kopīgi mielojāmies ar Aizgavēņa pankūkām.
Bet mēneša beigās sanācām uz radošo darbnīcu
„Spilvens dāvanai”. Biedrības namā regulāri darbojas
audējas. Organizējot pasākumus, sadarbojamies ar bied-

Ciblas Tautas namā līdz 12. martam
skatāma izstāde, kas veltīta
Starptautiskajai kaķu dienai.

Kolektīvu un Tautas namu jubilejas
6. aprīlī — deju kopai “Kaprīze” 1 gada jubileja
(Blontu TN);
20. jūnijā — grupai “Rauši” 30
(Kapukalna estrāde);
19. septembrī — Blontu folkloras kopai 30
(Blontu TN);
24. oktobrī — Pušmucovas Tautas namam 25
(Pušmucovas TN);
30. decembrī — Blontu Tautas namam 5
(Blontu TN).

r ī b u
„Darba un
kultūras
centrs
Līdumnieki” un
Ciblas
novada
sporta
organizatori Inetu,
kura mūs
māca gan
nūjot, gan
papildina
pasākumus ar jautrām, interesantām
spēlēm un atrakcijām.

Paldies visiem sadarbības partneriem.

Pasākumi martā, iespējams, būs tikpat aizraujoši:
Monētu dienas bibliotēkā – no 3. līdz 24.martam;
Radošā darbnīca „Lakatu iznāciens” – 13. martā;
Jauno grāmatu apskats un izstāde – līdz 14. martam;
Izstāde „Joprojām noslēpumainā Aspāzija” – no 12. līdz 18.martam;
Pasākums „Turpinām veselīgu dzīvesveidu ar nūjošanu” – 24. martā;
Amatniecības pasākums „Satiec savu meistaru” – 28. martā.
Informē Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova
un Kultūras darba organizators Ēriks Pavlovs

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.

