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Saņemta palīdzība no Bodenteihas luteriskās draudzes
Šajā izdevumā:
Izsludināts konkurss “Sakoptākā
sēta 2015”

2

Jaunieši novadā
īstenos piecus
projektus

3

Novada iedzīvotājiem — pabalsti
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Tiks pētīts Ķīšukalns.
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Veronikai Lotānei — 6
85 gadi!
Ciblāniešu sekmes
skatuves runas
konkursos

7

Meklējam jaunos
talantus!

8

16. maijā pl. 11.00
Līdumniekos —
Ģimenes dienai
veltīts sarīkojums
“Ģimeņu spēks”
kopā ar “Brālīti un
Karlsonu”.
Aicinātas piedalīties
apvienotās ģimeņu
un draugu
komandas no
5 dalībniekiem.
Plkst. 22.00 —
Zaļumballe.
Spēlēs Valdis.

11. maijā Ciblas novadā nonāca labdarības akcijā
vāktas mantas no Vācijas. Sadarbība turpinās!
11. maijā Ciblas novada
pašvaldības pārstāvji sagaidīja draugus no Vācijas
sadraudzības pilsētas Bodenteihas. Pieci vietējās luterāņu
draudzes pārstāvji, t.sk. arī
draudzes mācītājs, bija veikuši simtiem kilometru garu
ceļu no Vācijas ar divām
automašīnām un piekabēm,
lai Ciblas un arī Kārsavas
novada iedzīvotājiem atvestu
dažādas mantas. Par to, kas
mūsu puses ļaudīm vajadzīgs, vācu draugus informēja pašvaldības Sociālais
dienests.
Bodenteihas sv. Pētera

evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze garākā laika
posmā vāca dažādas mantas,
kas tika arī šķirotas pēc
lietderības un kārtīgi iesaiņotas. Tas nav viegls darbs,
ko vadīja Ulrike Bornovska
un Krista Marija Kāhlere.
Palīdzības grupu vada Harro
Blunks, bijušais Bodenteihas
vidusskolas direktora vietnieks, kas ir atbildīgs par
kontaktiem ar Latviju un organizatorisko darbu Vācijā.
Mūsu novadā bija ieradies
Harro Blunks, elektroinženieris Ekarts Korthals,
kas ir atbildīgs par trans-

portu un nakšņošanu ceļā
Polijā, tāpat VW ražotnes inspektors Jurgens Kāhlers,
kas ir atbildīgs par mantu savākšanu, pakošanu un montēšanu un vēl divi cilvēki.
Uz veco ļaužu māju, kas
iekārtota Cirmas skolā, tika
atvestas daudzas kastes ar
lietotām drēbēm un gultas
veļu, tāpat divas aprūpes
gultas, dušas krēsliņš un
dažas citas mantas, kas noderēs vecu un nespēcīgu
cilvēku aprūpei. Ciblas novada pašvaldības Sociālais
dienests vēl pārskatīs saņemto humāno palīdzību un
sadalīs to maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
Vācu draugiem ceļš līdz
Ciblas novadam izmaksāja
vairāk nekā bija rēķināts, jo
nācās papildus maksāt par
braucienu pa autobāņiem Polijā. Tomēr ceļa grūtības neesot tik lielas kā rūpes par
kravas komplektēšanu. Visas
raizes tiek kompensētas ar
prieku sniegt palīdzību. Vācu draugi saka, ka brauks pie
mums tik ilgi, cik mums tas
būs nepieciešams.
Grupas vadītāji un Ciblas
novada domes pārstāvji pauda prieku par tikšanos. Sadarbība turpināsies!
Paldies vācu draugiem par
labdarību!

Domes sēdē lemtais
23. aprīlī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde, kurā
piedalījās visi 9 deputāti. Tika skatīti 16 darba
kārtības jautājumi, kas
jau bija izdiskutēti komiteju sēdēs.
Tika veikti grozījumi
pašvaldības budžetā, kas

galvenokārt ir nepieciešami, īstenojot Ciblas vidusskolas siltināšanas projektu.
Tika apstiprināti kāda
pašvaldības zemes gabala
(13,8 ha) nomas tiesību
izsoles rezultāti. Izsole
notika 22. aprīlī. Uz 10
gadiem zemes gabals iznomāts privātpersonai

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas maksu 13 % apmērā
no tā kadastrālās vērtības
gadā.
Mainīti piecu zemes
īpašumu lietošanas mērķi.
Ar šādu lūgumu domē
vērsās zemju īpašnieki.
(Turpinājums 2. lpp.)
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„Swedbank” apņemas
uzstādīt bankomātu
arī Ciblas novadā

Lai veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas novados un veiktu virkni
pasākumu, kas ļautu reģionos attīstīties uzņēmējdarbībai, 27. aprīlī Latvijas
Pašvaldību savienība un AS
“Swedbank” parakstīja sadarbības memorandu.
“Swedbank” apņemas līdz šī
gada beigām uzstādīt 15 bankomātus novados, kuros šobrīd
nav nevienas bankas bankomāta. Tajā skaitā – arī Ciblas
novadā. Visdrīzāk tas tiks
uzstādīts Ciblas ciematā, kur ir
vairāk iedzīvotāju.
Tāpat sadarbībā ar pašvaldībām plānots meklēt piemērotāko modeli, kā panākt
bankas darbinieku regulāru
klātbūtni visos Latvijas Nacionālajā attīstības plānā noteiktajos attīstības centros. Papildus tam Swedbank atbalstīs
ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos Latvijas novados, piedāvājot kreditēšanas pakalpojumus, kas ir īpaši pielāgoti
novadu uzņēmēju un iedzīvotāju prasībām. Tāpat 2015.
gadā Swedbank apņemas atbalstīt vismaz 600 skolēnu
mācību uzņēmumu izveidi, lai
dotu iespēju skolas vecuma
jauniešiem gūt pirmo pieredzi
uzņēmējdarbībā.
Savukārt Latvijas Pašvaldību
savienība apņemas aicināt
pašvaldības sadarboties finanšu pakalpojumu nodrošināšanā
un iedzīvotāju apmācībā –
ierādot telpas bankomātiem,
organizējot seminārus uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kā
arī savos informācijas resursos
izvietojot informāciju par bankomātu atrašanās vietām un
bankas
darbinieku
vizīšu
laikiem.
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2. lappuse

Domes sēdē lemtais
(Sākums 1. lpp.)

Izpildot „Adresācijas sistēmas noteikumu” prasības,
mainīta un piešķirta adrese
diviem īpašumiem.
Kādam individuālajam
komersantam nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
komerczvejai Zvirgzdenes
ezerā līdz 2017. gada 31.
decembrim, t.sk. 2015. g.
130 m no kopējā zivju tīkla
limita.
4 privātpersonām nodotas
nomā rūpnieciskās zvejas
tiesības pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā 2015.
gadā, piešķirot zvejas limitu
– pa 1 zivju murdam (līdz
30 m sētas garums vai spārnu atvērums).
Pamatojoties uz 4 privātpersonu iesniegumiem, no
tiem piederošiem nekusta-

majiem īpašumiem atdalīti
zemes gabali, kam piešķirti
jauni nosaukumi.
Divām privātpersonām
nomā uz 10 gadiem piešķirti nelieli zemes gabali (no
0,1 ha līdz 0,6 ha).
Anulēta kāda vīrieša deklarētā dzīvesvieta Zvirgzdenes pagastā, jo viņš ir zaudējis tiesības dzīvot šajā
dzīvesvietā (2009. gadā
šķirta laulība un vīrietis
faktiski tur nedzīvo).
Apstiprināts aktualizētais
Attīstības programmas
2012. – 2018. gadam Rīcības plāns (ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv).
Apstiprināt ‘’Noteikumi
nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst

izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālās izglītības iestādēs’’ (plašāks
skaidrojums sniegts iepriekšējā „Ciblas Novada
Ziņas” numurā, kā arī pašvaldības mājas lapā).
Biedrībai „Saucēji” iznomātas Zvirgzdenes Tautas
nama telpas, nosakot nomas maksu 1 eiro apmērā
mēnesī.
Apstiprināts pašvaldības
konkursa „Ciblas novada
Sakoptākā sēta 2015” nolikums un tā komisija:
priekšsēdētājs J. Dombrovskis, komisijas locekļi Attīstības nodaļas vadītāja M.
Romanovska, Lauku attīstības speciāliste M. Barkāne,
deputāts A. Tihovskis, neatkarīgais eksperts Ināra
Mikijanska – Jakupāne.

Ciblas novada pašvaldības konkursa
„Ciblas novada Sakoptākā sēta 2015” nolikums
1.Nolikums nosaka konkursa „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2015” mērķus,
nominācijas un norises
kārtību.
2. Konkursa mērķi ir:
2.1. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par
sava īpašuma sakārtošanu;
2.2. aktivizēt un mudināt
novada iedzīvotājus savas
darba un dzīves vietas sakopšanā;
2.3. popularizēt laukus kā
dzīves vietu labi sakārtotā
vidē;
2.4. ar novada interneta
mājaslapas
(www.ciblasnovads.lv) un
izdevuma "Ciblas novada
ziņas” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju
pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursā var piedalīties ikviens Ciblas novada
māju īpašnieks, nomnieks
vai apsaimniekotājs, kā arī
uzņēmumu iestādes.

4. Konkursā nevar piedalīties pagājušā gada uzvarētāji.
5. Konkursā tiek noteiktas sekojošas nominācijas:
5.1. Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
5.2. Sakoptākā lauku
sēta;
5.3. Sakoptākais uzņēmums.
6. Konkurss norisinās
no 2015. gada 5. maija
līdz 2015. gada 4. jūlijam.
7. Pieteikšanās konkursam — līdz 12. jūnijam.
8. Pieteikt dalībniekus var
arī jebkurš līdzcilvēks, saskaņojot ar pretendentu,
kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu pretendentu.
9. Objektu vērtēšana dabā
notiek no 15. līdz 26. jūnijam.

10. Konkursa dalībniekus
vērtē konkursa žūrija, kas
sastāv no 5 locekļiem, to
apstiprina Ciblas novada
dome.
11. Konkursa uzvarētāji
tiek apbalvoti Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā – 2015.gada 4.jūlijā.
12. Visiem 1.,2.,3.vietas
ieguvējiem tiek pasniegtas
pašvaldības balvas.
13. Vērtēšanas kritēriji:
13.1.kopskats;
13.2.mazās arhitektūras
formas;
13.3.zāliens, celiņi;
13.4. augu kompozīcijas;
13.5. ēkas;
13.6. „īpašā odziņa”.
14. Konkursa finansēšanas kopējais fonds tiek noteikts līdz 400 EUR.
Ciblas novada
domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis
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Lielajā talkā Ciblas novadā piedalījās aptuveni 280 cilvēki

Lielajā talkā, kas visā Latvijā notika
25. aprīlī, Ciblas novadā bija reģistrētas 15
talkas, kurās piedalījās ap 280 cilvēki.
Ar dažādiem atkritumiem un drazām tika
pielasīti 1000 zilie maisi un ap 140 sarkanie
maisi, kas bija palikuši no 2014. gada

Lielās Talkas.
„Paldies visiem talku atbildīgajiem par labi
novadītām talkām, paldies visiem talciniekiem! Gatavosimies nu jau 2016. gada Lielajai talkai!” aicina A.Tihovskis, Lielās
talkas novada koordinators..

Novada iedzīvotājiem pieejami dažādi pabalsti
Ciblas novada pašvaldība gandrīz 200 tūkstošus eiro
no sava budžeta atvēl sociālajai palīdzībai. Par pieejamajiem pabalstiem un pakalpojumiem informē Sociālā
dienesta vadītāja Inta SENKĀNE.
Ciblas novadā ir pieejami vairāku veidu pabalsti. Lielākā
grupa – sociālās palīdzības pabalsti, kas tiek piešķirti, izpildot Latvijas Republikas likumus un MK noteikumus.
Otra grupa – ar domes lēmumiem noteikti pašvaldības pabalsti, kas tiek maksāti konkrētās dzīves situācijās novada
iedzīvotājiem neatkarīgi no to ienākumiem, turīguma utt..
No Ciblas novada budžeta pabalstus ir tiesīgi saņemt tikai
iedzīvotāji, kas savu dzīvesvietu deklarējuši Ciblas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Sociālā palīdzība –
trūcīgajiem
Ciblas novada domes
saistošie noteikumi nr. 1
„Par sociālās palīdzības pabalstiem” (pieņemti 2014.g.
23. janvārī) nosaka, kāda
finansiāla palīdzība ir pieejama trūcīgām personām
(ģimenēm). Definēti 8 pabalstu veidi.
Pabalsts Garantētā minimālā ienākuma (GMI)
nodrošināšanai tiek piešķirts, stingri ievērojot vairākus Ministru kabineta noteikumus, tajā skaitā – izvērtējot atbilstību trūcīgās
ģimenes/personas statusam.
Piemēram, personu nevar
atzīt par trūcīgu, ja tās īpa-

šumā ir 10 un vairāk ha
zemes vai 5 un vairāk ha
meža, vai māja, kas netiek
izmantota pašu dzīvošanai,
vai ražošanas ēka, kura tiek
izmantota ienākumu gūšanai utt.. Tiek slēgts līgums
par līdzdalības pienākumu
pildīšanu (parasti – 5 dienas sabiedriskos darbos).
Pabalstu var izmaksāt naudā daļēji vai pilnībā, to var
arī aizstāt ar pabalstu materiālā veidā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par
dažādiem ēdināšanas izdevumiem un par komunālajiem pakalpojumiem.
2014. gadā GMI pabalstam no pašvaldības budžeta izlietoti gandrīz 29000

eiro, šogad plānots 40
tūkst.eiro.
Dzīvokļa pabalsts 80
eiro apmērā trūcīgai personai/ģimenei tiek piešķirts
kurināmā iegādei reizi gadā. Kurināmā iegāde jāapliecina ar dokumentiem. Šo
pabalstu tiesīgs pieprasīt
dzīvokļa vai mājas īpašnieks uz savu vienu mājsaimniecību.
2014. gadā šim pabalstam
no budžeta izlietoti gandrīz
12,8 tūkst.oši eiro, šogad
plānots 15 tūkst. eiro.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts tādos gadījumos kā
ugunsgrēks, stihijas postījumi u.c. saskaņā ar likumdošanu. Pabalsta apmērs –
līdz 500 eiro, atkarībā no
zaudējumu apjoma. To var
izmaksāt naudā daļēji vai
pilnībā aizstāt ar pabalstu
materiālā veidā. Ja ārkārtas
situācijā vainojams pats
cietušais, pabalsts netiek
maksāts. Pērn šim pabalstam izlietoti 895,87 eiro,
šogad rezervēti 1000 eiro.
(Turpinājums 4. lpp.)
(Sākums 3. lpp)

3. lappuse

Jaunieši īstenos
piecus projektus
26. februārī Ciblas novada
domes sēdē tika apstiprināts
pašvaldības projektu konkursa „Jaunieši novadam
2015” nolikums. Konkursā
tika pieteikti 6 projekti. Deputāta Viestura Rancāna vadītās komisijas sēdē 7. maijā
tika atbalstīti 5 projekti.
Felicianovas ciematā tiks
atbalstīta bērnu laukuma
„Saules zaķi” izveide. Projektu iesniedza Jolanta Rutkovska. Līdz šī gada septembrim iedzīvotāji apņēmušies ierīkot bērnu laukumu, izmantojot vecās konstrukcijas, ko neviens šobrīd
neizmanto, un piepērkot ko
jaunu klāt. No pašvaldības
budžeta tiks piešķirta līdz
400 eiro liela naudas summa.
Blontu ciematā līdz 15.
jūnijam tiks ierīkota ugunskura vieta un uzstādīti soliņi.
Projektu iesniedza Rasma
Sprudzāne. Projekta budžets
– 400 eiro.
Lucmuižā tiks īstenots
projekts „Papardes zieds”,
līdz augustam uzstādot koka
šūpoles pie lapenes (ierīkota
pērn jauniešu projektā). Projekta vadītājs – Edgars Prīdāns. Budžets – 365,90 eiro.
Līdumniekos jaunieši nolēmuši papildināt brīvā laika
pavadīšanas iespējas, izveidojot smilšu kasti un iepērkot nūjošanas inventāru.
Projekta vadītājs – Ēriks
Pavlovs, īstenošanas termiņš
– 31. jūlijs, budžets – 400
eiro.
Ciblā līdz 20. jūlijam jaunieši pacentīsies ierīkot strītbola laukumu. Projekta vadītāja – Linda Sadovska, budžets – 400 eiro.
Netika atbalstīts Ludmilas
Barkānes iesniegtais projekts
”Izjūti spēles garšu”, kas paredzēja Lucmuižā ierīkot āra
galda tenisa vietu. Šis projekts tiktu atbalstīts, bet,
komisijas ieskatā, tenisa
galda izvietošanai tomēr
nepieciešamas telpas un
pieskatīšana.
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Ciblā Neatkarības
atjaunošanas svētki
pulcē tautu
Pagājuši 25 gadi kopš 1990.
gada 4. maija, kad tautas
vēlēti LPSR Augstākās padomes deputāti pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarību. Par godu
šiem svētkiem Ciblas novadā
tika sarīkots svētku koncerts.
Par sarīkojumu stāsta Ciblas
TN direktore Sandra Beļavska.
Koncertu iesākumā visi noskatījāmies dokumentālus kadrus, kas uzņemti 1990. gada 4.
maijā – brīdi, kad AP deputāti
pēc balsojuma iznāca pie tautas. Sekoja Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētāja Jura
Dombrovska uzruna un himna.
Novada amatierkolektīvi aicināja ieskatīties un ieklausīties priekšnesumos, atskatoties
uz tautas pagātni un iedvesmojoties nākotnei. Uzstājās pašdarbnieki no visiem Ciblas
novada pagastiem.
No Blontu pagasta – sieviešu
vokālais ansamblis „Lāses” un
bērnu vokālais ansamblis (vadītāja Jana Barkāne), kā arī
sieviešu deju kopa „Kaprīze” (vad. Dainis Jezupovs).
No Ciblas – sieviešu deju
kopa „EversS” (vad. Anda
Sprūža).
No Līdumnieku pagasta –
meiteņu vokālais ansamblis
(vad. Valdis Naglis).
No Pušmucovas – etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” un
vīru vokālā grupa „Pušmucovas piecīši” (vad. Ināra Dovgiallo).
No Zvirgzdenes pagasta –
folkloras kopa „Saime” (vad.
Valentīna Ruciņa), solists Juris
Ruciņš, instrumentālais duets
Elīna Reinika (vijole) un Evelīna Griņova (akordeons).
Koncerts noslēdzās ar domu
– ja mēs paši mīlēsim Latviju,
vairosim pozitīvo, atgādināsim
paši sev un citiem, cik Latvija
skaista, tad laimiņa dāvās
mums laimes atslēdziņu. Tas
izskanēja dziesmas “Laimiņa”
pirmatskaņojumā (teksta un
mūzikas autors Valdis Naglis).
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4. lappuse

Novada iedzīvotājiem pieejami dažādi pabalsti
Apbedīšanas pabalsts
115 eiro apmērā tiek piešķirts tikai mirušās trūcīgās
personas tuviniekiem, ja
mirušajam nav likumīgu apgādnieku un nav tiesību uz
valsts apbedīšanas pabalstu.
Pabalsts bērnu ēdināšanas apmaksai izglītības
iestādēs pilnā apmērā tiek
maksāts trūcīgām ģimenēm,
kam pienākas GMI, ja bērni
mācās novada skolās.
Pabalsts bāreņiem tiek
izmaksāts, kad bārenis vai
bez vecāku gādības palicis
bērns sasniedz pilngadību.
Uzsākot patstāvīgu dzīvi,
bāreņiem tiek izmaksāti
vienreizēji pabalsti: 130
eiro un 250 eiro sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (vai tiek
iegādātas šīs mantas). Ja
jaunietis turpina sekmīgi
mācīties vispārējās vidējās
vai profesionālās izglītības
iestādēs, ik mēnesi viņam
tiek maksāti 65 eiro.
Pabalsts audžuģimenēm
– bērna uzturēšanai audžuģimenē ik mēnesi tiek maksāts 110 eiro pabalsts (līdz
18 g. vec.) un ik ceturksni
60 eiro pabalsts apģērba un
mīkstā inventāra iegādei.
Ciblas novadā ir tikai viena
audžuģimene, kurā tiek aprūpēti 3 bērni. Tai pērn samaksātā pabalsta apmērs
nedaudz pārsniedza 4 tūks.
eiro.
Pabalsts veselības aprūpei līdz 100 eiro var tikt
piešķirts trūcīgai personai
(GMI līmenis), kam jāapmaksā ambulatori veikti
diagnostiskie izmeklējumi,
operācijas un transporta
pakalpojumi līdz ārstniecības iestādei.
Lai saņemtu minētos pabalstus, Sociālajā dienestā
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
rakstisks iesniegums un, ja
nepieciešams, jāiesniedz arī
citi dokumenti. Piemēram,
jāsniedz ziņas par ģimenes

locekļu ienākumiem pēdējo
3 mēnešu laikā.

Pašvaldības pabalsti –
dažādās situācijās
Ir vairāki pabalsti, ko pašvaldība piešķir, lai gan to
neparedz valsts.
Lielākā daļa no tiem –
vienreizēji pabalsti: sakarā
ar bērna piedzimšanu (150
eiro), no ieslodzījuma atbrīvotām personām (30 eiro),
Černobiļas AES avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem (30 eiro), Afganistānas kara dalībniekiem (20
eiro).
Pabalsts sakarā ar bērna
piedzimšanu tiek maksāts
naudā vai materiālā veidā,
ja viens no bērna vecākiem
ir deklarējis savu dzīvesvietu Ciblas novadā pēdējos
vismaz 12 mēnešos un ja arī
bērns tiek deklarēts mūsu
pašvaldībā. Pērn izmaksāti
kopumā 4350 eiro.
Ir pabalsti, ko piešķir
svētku reizēs: politiski represētām personām 18. novembra svētkos (20 eiro),
Otrā pasaules kara veterāniem maijā (20 eiro), dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā
(15 eiro 80, 85, 90 un 95
gadu un 150 eiro 100 gadu
jubilejā),
Veselības uzlabošanai ir
pieejami šādi pabalsti:
personām, kam nepieciešamas hemodialīzes procedūras, astmas slimniekiem,
onkoloģijas slimniekiem,
Černobiļas AES avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem ir tiesības saņemt pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju,
ambulatori veiktu diagnostisko izmeklējumu apmaksai un transporta pakalpojumu – 100 eiro gadā.
Pabalsts ēdināšanas apmaksai pilnā apmērā tiek
maksāts: 1) daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās
Ciblas novada izglītības
iestādēs un PII.; 2) skolu 4.

klašu audzēkņiem (1. – 3.kl.
maksā valsts); 3) novada
bērnudārzu audzēkņiem.
Pērn brīvpusdienām izlietoti 4865,45 eiro, šogad
rezervēta nedaudz lielāka
summa.
Pabalsts kurināmā iegādei tiek maksāts reizi gadā
80 eiro apmērā – vientuļajiem pensionāriem (vienai
mājsaimniecībai), personām
ar 1. grupas invaliditāti, represētajā personām un Otrajā pasaules karā mobilizētajām personām; 40 eiro apmērā – personām ar 2. grupas invaliditāti.

Cita palīdzība
No pašvaldības budžeta
tiek maksāts par sociālās
aprūpes pakalpojumiem, ko
sniedz iestādes (pansionāti,
slimnīcu aprūpes nodaļas)
Kārsavā, Ludzā, Zilupē.
2014. gadā tam izlietoti
7739,47 eiro, šogad rezervēti 10 tūkst. eiro.
Pašvaldības Sociālais dienests darbspējīgām personām palīdz noformēt dokumentus rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā Jūrmalā (Dubultos). To iespējams saņemt par valsts līdzekļiem.
Novada domes Sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņa par to, ka
nepieciešama rehabilitācija.
Pašvaldībā tiek noformēti
nepieciešamie dokumenti
un iesniegti rehabilitācijas
centrā Dubultos. Bet ir aptuveni divi gadi jāgaida līdz
pakalpojums ir pieejams, jo
tas ir ļoti pieprasīts.

Ciblas novada
Sociālā dienesta
tālrunis —
65700870
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Tiks pētīts un „atdzīvināts” Ķīšukalna pilskalns
Ciblas novada pašvaldība
Valsts kultūrkapitāla fondā
(mērķprogramma „Latvijas
valsts mežu atbalstīta Latgales kultūras programma
2015” iesniedza projektu
„Seno latgaļu mantojums –
Ķīšukalna pilskalns, Ludza
pirms Ludzas”. Projekts tika
apstiprināts, tiesa, ar mazāku finansējumu nekā bija
pieprasīts – 3000 eiro.
Novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, kura ir atbildīgā par šo projektu, informē: -- Ir paredzēts sakopt
un izveidot publiski pieejamu nozīmīgu vēstures pieminekli – Ķīšukalna pilskalnu. Tas ir atzīts par vienu no
vērtīgākajiem Latgales pilskalniem, Ludzas dzimšanas
vieta. Projekta pieteikumā
akcentējām tā nozīmi mūsu
senvēsturē, kas projekta
gaitā tiks „atdzīvināta” ar
vairākiem pasākumiem.
Taps pētījumu grāmata
„Ķīšukalns. Ludza pirms
Ludzas”. Tiks izveidots

jauns tūrisma produkts un
dzīvās arheoloģijas skola.
Vasarā plānots labiekārtot
Ķīšukalna apkārtni un izveidot atpūtas vietu. Līdz
septembrim iecerēts izveidot tūrisma piedāvājumu
šim objektam, skolām tiks
piedāvāta „Vēstures stunda
– senie latgaļi Ludzas apkaimē”.
Grāmatu par Ķīšukalnu,
kas klajā nāks rudenī, apņēmies sagatavot arheologs,
vēsturnieks profesors Juris
Urtāns. Viņš ir pētījis Latvijas pilskalnus, kulta vietas, senkapus un uzrakstījis
vairāk kā 20 grāmatas par
to. Projekta ietvaros Ķīšukalnā tiks veikti arheoloģiskie izrakumi, pētnieciskie
darbi, informācijas apkopošana par kalnu un tā saistību ar Ludzu, tā lomu pasaulē – līdz ar to veidosies
zinātnisks pamats grāmatai.
Iecerēts, ka tādējādi taps
būtisks senvēstures izglītojošs materiāls par Latgali.
Projekta izmaksas ir šā-

Atradām bedrīšakmeni un slēpņošanas kapsulas
5. maijā Līdumnieku novadpētnieku grupa devās
uz Ustinovu meklēt bedrīšakmeni, par kuru tika rakstīts “Ciblas Novada Ziņas” Nr. 6. Tas nebija tik
vienkārši, jo apkārtne ir samērā aizaugusi. Atrast akmeni mums izdevās.
Mājupbraucot meklējām
un atradām arī kapsulas,
kuras izvietotas pa visu
Latvijas pierobežu ar nolūku iepazīt Latviju, sagaidot
tās jubileju. Mūsu pagastā
kapsulas izvietotas Ustinovā, Vindrižos, Krupišos,
Kozusolā un Klešnikos.
Visā pasaulē pazīstamais
"geocaching" (GC), latviskojot – slēpņošana, ir ārkārtīgi interesanta nodarbe
brīvā dabā ar interneta,
GPS vai citu navigācijas
iekārtu palīdzību. Slēpņošanas mērķis ir atrast šifrē-

tus punktus, kur paslēpts
kāds trauks ar vēstulīti atradējam no iepriekšējiem
veiksminiekiem. Zinot, kādā reģionā meklētājs atradīsies, mājaslapā var iegūt informāciju, cik ir punktu šajā rajonā. Taču, lai viss nebūtu tik vienkārši, par šiem
punktiem ir dotas mīklas,
izgudroti dažādi rēbusi.
Dažkārt nepieciešamas vēstures un valodu zināšanas,
spēja noteikt debesspuses,
pazīt koku sugas, atrast,
piemēram, akmeņu izkārtojumu vai noteiktu koku lapotnes formu pret debesīm
u.tml., lai apvidū spētu orientēties un atrast pareizo
virzienu. Ja tas kādu interesē, griezieties pie Ciblas
novada pašvaldības tūrisma
organizatora Ērika Pavlov.
Informē Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova

Š.g. 17. aprīlī Ķīšukalnā profesors J. Urtāns tikās ar
Ciblas novada pašvaldības vadītāju J. Dombrovski un
Ludzas TIC speciālisti L. Kondrāti.
das: jauno arheologu skola
– 1200 eiro (maksātājs –
Rīgas dome), grāmatas
izdošana – 4471,17 eiro,
t.sk. 2 500 – no Kultūrkapitāla fonda (KKF), koka
konstrukcijas atpūtas vietās
– 1700 eiro, t.sk. 500 eiro –
no KKF. Tādējādi no pašvaldības budžeta Ķīšukalna
pilskalna kā vēstures pieminekļa sakārtošanai tiks atvēlēti vairāk kā 3 tūkstoši
eiro. Projektu īstenojam,

pateicoties Latgales reģionālās attīstības aģentūrai, kas
ik gadu izsludina šādu projektu konkursu.
Projekta īstenošanā iesaistījušies arī Līga un Ēriks
Kondrāti no Ludzas Tūrisma
un informācijas centra (TIC),
kam Latgales vēstures izzināšana ir sirdslieta. Viņi
projekta ietvaros veidos jaunus tūrisma produktus, Ķīšukalna pilskalnu iekļaujot tūrisma maršrutos.

FOTOKONKURSS
Ir izsludināts fotokonkurss «Ciblas novads».
Tas norisināsies līdz 31. oktobrim.
Balvu fonds – 200 eiro. Fotoattēli tiks vērtēti 5
grupās, labākajam katrā no tām tiks piešķirta 30 eiro
balva, var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un publicēts
pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv.

VIEDOSIM BLONTU BIBLIOTĒKAS LOGO!
Izsludināts Blontu pagasta bibliotēkas logo konkurss.
Darbi jāiesniedz līdz 29. maijam Blontu pagasta
bibliotēkā vai sūtot pa e-pastu blontibiblio@ inbox.lv
Trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas,
būs arī iedzīvotāju simpātiju balva.

Informācija pieejama www.ciblasnovads.lv
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Kapusvētki 2015
LUDZAS katoļu draudzes
kapsētās:
6. jūnijā: Cilviču k. – 12.00,
Melešku k. – 13.00.
13. jūnijā: Vērņu k. – 12.00,
Lauču k. – 13.00.
20. jūnijā: Utičevas – 12.00,
Rudzīšu k. – 13.00.
27. jūnijā: Eipļu k. – 12.00,
Zapanu k. – 13.00.
4. jūlijā: Skradeļu k. – 12.00,
Franapoles k. – 13.00.
11. jūlijā: Kaļvu k. – 12.00,
Bleivu k. – 13.00.
18. jūlijā: Dzerkaļu – 12.00,
Tutinu k. – 13.00.
25. jūlijā: Zvirgzdenes – 12.00,
Meža k. – 13.00.
1. augustā: Seļekovas – 12.00,
Sondaru k. – 13.00.
8. augustā: Soidu k. – 12.00,
Ludzas k. – 13.00.
BĒRZGALES draudzes
kapsētās:
27. jūnijā: Viecinānu – 15.00;
25. jūlijā: Grebēžu k. – 15.00,
Litaunieku k. – 16.00;
8. augustā: Bērzgales – 13.00.
SARKAŅU draudzes
kapsētās:
24. maijā: Ancižu k. – 15.00,
Kleperu k. – 16.00;
5. jūlijā: Bižu k. – 14.00;
11. jūlijā: Vasarānu k. – 16.00;
19. jūlijā: Sarkaņu k. – 14.00;
26. jūlijā: Lešku k. – 14.00,
Ceplīšu k. – 15.00.
STIGLOVAS draudzes
kapsētās:
30. maijā: Mežarnieku – 15.00,
Dziervju k. – 16.00;
20. jūnijā: Pudinovas – 14.00,
Šalaju k. – 15.00;
2. augustā: Vecpirogovas – 14.00.
***
Nākamjos ‘Ciblas Novada
Ziņas” numuros publicēsim
informāciju par kapusvētkiem
Aizpūres, Eversmuižas un
Pušmucovas draudžu kapsētās
(tiklīdz prāvests sagatavos
kapusvētku sarakstu).
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Ģimenei un darbam veltīts mūžs
Pirms 85 gadiem – 1930. gada 11. maijā Mērdzenes apriņķa Vecpirogovā kā
sestais bērns Zoses un Antona Rasimu
ģimenē piedzima meitiņa, kam deva skanīgu vārdu Veronika. Bērnība pagāja
vecāku mājās. Skolas gaitas – Stiglovas
pamatskolā.
1949. gadā Veronika apprecējās ar Franci Silkānu. Pēc
pāris gadiem piedzima pirmā
meitiņa – Marija. Viņai sekoja Regīna un Zinaīda.
Kopš 1949. gada jaunā
ģimene dzīvoja Vilceņu sādžā. Darbs vietējā kolhozā,
bet arī savā saimniecībā, kas
bija visai prāva – govis, zirgi,
aitas, teļi…
Šajā laikā piedzīvota vīra
Franča nāve. Veronika palika
ar 3 pusaugu meitām. Bet
1969. gadā apprecējās otrreiz
– ar Florianu Lotānu, piedzima meita Dzintra.
Kolhozā Veronikas darbs
bija saistīts ar dzīvniekiem.
Sākumā – ar zirgu kopšanu,
vēlāk viņa kopa teļus un
aitas. Pēc 6 darba gadiem
Veronika pārspēra Cabuļu
fermas slieksni, te aizvadīti
turpmākie vairāki desmiti
gadi smaga darba – 30 lopkopes, 6 (līdz 1990. gadam)
sarga amatā.
1981. gadā Veronika Lotāne pārcēlās uz dzīvi Blontu
ciematā, kolhozs viņai piešķīra dzīvokli. Bijis grūti 3
reizes dienā izstaigāt no Vilceņiem uz Cabuļu fermu
Blontos. Gribējusi pamest
darbu, bet vadībai paticis Veronikas godprātīgais darbs.
Viņai uzticēti gan jauni zirgi,
gan šķirnes teles – viss labākais, ko Blontu kolhozā
audzēja arī eksportam. Vairāk kā 40 darba gadi saistīti
ar lopkopību. Vai gan iespējams aprakstīt apstākļus, kādos strādāts pēckara periodā?
Bet jubilāre saka: „Darbs
man patika, tas deva spēku!
No fermas atnākusi, atvilku
elpu un ķēros pie mājas darbiem.”

Prieks rasts
mājās, kur
auga meitas
un tāpat bija
jākopj savs
dārzs un sava
kūts.
Bet atlika
laiks arī rokdarbiem –
adīšanai un
aušanai, kuru
Veronika Lotāne 11. maijā
vēl bērnībā
svinēja 85 gadu jubileju. Viņu
ierādījusi vecākā māsa
godinām gan kā māti, gan kā
Ladja (dzimusi
kuplas ģimenes simbolu.
1920.g.).
Goda vietā bijusi
„Nazkod dūmuoju – nu kur
arī kopš bērnu dienām ieauas
taida puokšoja!” – atminodzinātā ticība Dievam. Veroties laikus, kad dzima un
nika ir palīdzējusi daudziem
pavadīt pēdējā gaitā tuvinie- auga meitas, teic jubilāre. Bet
kus, bijusi izslavēta psalmu nu ir labi, jo mazu un lielu
bērnu pulciņš vienmēr ir tudziedātāja. Tautasdziesmas
skanēja talkās un lielākos go- vumā. Dienas nav jāvada
dos, ko savulaik ciemos rīkoja skumjā vientulībā. Kuplā
pulkā dzimta tiekas lielākajos
itin bieži.
gada svētkos – Lieldienās,
Veronikai veikusies arī godu Ziemassvētkos, arī Veronikas
galdu klāšana – kā saimniece dzimšanas dienā.
viņa aicināta uz kāzām, jubileNo Rasimu ģimenes nākuši
jām. Te vislabprātāk darbojudaudzi
ilgdzīvotāji. Veronisies ar gaļas ēdieniem, pati
kas
vecmāmiņas,
piemēram,
kautķermeni dalījusi un gatapiedzīvojušas garum garu
vojusi.
mūžu: mātes māte mirusi
Mūža novakars aizrit Blon- 103, tēva māte – 97 gadu
tos. Sirmās māmuļas labā vecumā. No 7 Rasimu bērsirds ir atvērta priekam, ko niem sirmas vecumdienas
gūst no attiecībām ar tuvinie- līdz ar Veroniku piedzīvojuši
kiem un paziņām. Vistuvākais arī stigloviete Juzepata, kurai
cilvēks pēdējos gados ir jaun- šogad aprit 90, Koļa (dz.
ākā meita Dzintra, kura strādā 1928. g.) un Regīna (dz.
vietējā bērnudārzā. Meita Mā- 1936. g.), kuri dzīvo Rīgā,
ra dzīvo Rīgā, bet, kad vien Bolderājā.
iespējams, ciemojas pie māRokas un kājas garajā un
tes. Tāpat meita Zina, kura
darbīgajā mūžā ir pagurušas.
dzīvo Kārsavas novada Mežvidos. Diemžēl meita Regīna Reti Veronika iziet ārpus
sava dzīvokļa. Dienas aizrit,
jau ir mirusi.
piepildītas ar skaistām atmiVeronikai ir 12 mazbērni un ņām, raizēm par mīļajiem
patlaban jau 11 mazmazbērni. tuviniekiem un lūgšanām.
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Skatuves runas konkursos gūti panākumi
Ciblas vidusskolas audzēkņi
aktīvi piedalās
konkursos, kur
demonstrē savas
runas dāvanas.
Tā šopavasar
Izabella Stelikova, Daiga Abramāne, Agita Stolere, Dairis
Smirnovs piedalījās pat divos
konkursos, bet
Lauma Kuzņecova, un Tomass
Savickis katrs
vienā konkursā.
Sekmes ir ļoti
labas.

Ciblas vidusskola var lepoties ar labiem skatuves runas
meistariem. Attēlā (no labās puses): Daiga Abramāne, Lauma
Kuzņecova, Dairis Smirnovs, Izabella Stelikova un Agita
Stolere konkursa “Vuolyudzāni”laikā.

Latvijas mēroga konkurss. Reģionālajā līmenī — 1. pakāpes diploms
24. martā Ludzas novada
Bērnu un jauniešu centrā
(BJC) notika Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu
izglītības iestāžu skolēnu
skatuves runas un mazo
formu uzvedumu konkurss.
Tajā piedalījās 49 skatuves
runas dalībnieki. Mūsu
skolu pārstāvēja Tomass
Savickis, Daiga Abramāne,
Izabella Stelikova, Agita
Stolere, Dairis Smirnovs.
Skolēnu sniegumu vērtēja
J. Soikāna Ludzas mākslas
skolas direktore Sandra
Vorkale, jauniešu teātra
„Artava” režisors Stass
Astaševs, BJC pedagoģe
Svetlana Rimša.
Konkursa otrajai kārtai
tika izvirzīti 19 runātāji,
starp tiem 4 mūsu skolas
audzēkņi. Maksimālais
punktu skaits, ko varēja
nopelnīt, – 50. 3. vieta tika
piešķirta 2 dalībniekiem, 2.
vieta – 12 dalībniekiem, to
ieguva arī 3 Ciblas vidusskolas audzēkņi: Agita Stolere (40,5 p.), Tomass Sa-

vickis (40,2 p.), Dairis
Smirnovs (39,5 p.).
Izabella Stelikova ieguva
1. vietu (41,5 p.) un tika
izvirzīta dalībai reģionālajā
skatuves runas un literāro
uzvedumu konkursā. Kopā
tika izvirzītas 5 dalībnieces
– visjaunākā konkursa dalībniece sešgadīgā Laine
Kučāne, Ludzas 2. vidusskolas audzēkne Kamilla
Jepremjana, Ludzas pilsētas
ģimnāzijas skolniece Kristiāna Kučāne, Istras vidusskolas audzēkne Daina
Mandrikina un Ciblas vidusskolas skolniece Izabella Stelikova.
Reģionālais skatuves runas un literāro uzvedumu
konkurss notika 8. aprīlī, to
sadarbībā ar ARPC „Zeimuļs” rīkoja Valsts izglītības satura centrs (VISC).
Konkursa mērķis – sekmēt
bērnu un jauniešu interesi
par latviešu un pasaules
literatūras mantojumu, īpaši
akcentējot izcilo latviešu
dzejnieku Raiņa un Aspazi-

jas daiļradi un devumu latviešu nacionālās kultūras
veidošanā.
Dalībniekus vērtēja žūrija
no VISC: režisore un skatuves runas pedagoģe Dace
Liepeniece, režisore Anna
Jansone, VISC speciāliste
teātru jomā Dace Jurka
(šādā sastāvā žūrija vērtē
skatuves runas dalībniekus
visos Latvijas novados).
Žūrija atzina, ka dalībnieku
sniegums bija profesionāls,
spilgts, atmiņā paliekošs.
Vienīgais, ko ieteica vērtētāji, vairāk piedomāt pie
repertuāra izvēles. Žūrija
augsti novērtēja skolēnu
sniegumu, par to liecina
piešķirtās pakāpes. Jaunākajā grupā (1.-6. kl.) tika
piešķirtas tikai 1. un 2. pakāpe. No 20 dalībniekiem 9
tika piešķirta 1. pakāpe.
Varam lepoties ar Ciblas
vidusskolas 6. klases skolnieces Izabellas Stelikovas
sniegumu, jo arī viņa ieguva 1. pakāpes diplomu
(45,2 p.).

7. lappuse

K o n k u r s s
„Vuolyudzāni”
Var teikt, ka par tradīciju
Ciblas vidusskolas skolēniem ir kļuvis piedalīties
skatuves runas konkursā
„Vuolyudzāni”. Tas notiek
jau 15 gadus, vairāku gadu
garumā mēs esam tā aktīvi
dalībnieki. Šajā konkursā
dzeja un proza tiek runāta
latgaliešu valodā. Arī pats
konkurss ir daudz sirsnīgāks,
„dvēseliskāks”, tajā tik ļoti
nejūt sacensības garu.
18. aprīlī Rēzeknes 1. vidusskolā pulcējās 86 dalībnieki no dažādām Latgales
skolām. Turp devās arī 5
mūsu skolēni: Lauma Kuzņecova, Izabella Stelikova,
Daiga Abramāne, Agita Stolere, Dairis Smirnovs. Dalībniekus vērtēja dzejniece Anna Rancāne, politiķis Juris
Viļums, režisore Māra Zaļaiskalns, mūziķis Guntis
Rasims, dzejnieces Līvija
Līpdruviete un Ineta Urtāne.
Skolēni saņēma pateicības,
atzinības rakstus un diplomus. Kā tad veicās mūsu
skolas audzēkņiem? Atzinības šoreiz ieguva Lauma un
Agita. Pamatskolas grupā 3.
vieta piešķirta Izabellai Stelikovai, 2. vieta – Daigai Abramānei. Vidusskolas grupā
Dairis ieguva 1. vietu.
Informē pedagoģe Ināra
KUZŅECOVA, kas jauniešus gatavoja konkursiem.

Finālā — 2. vieta!
Iepriekšējā “Ciblas Novada Ziņas” numurā informējām par novada skolu folkloras kopu panākumiem.
Kļuvis zināms, ka Ciblas
vidusskolas audzēknis Artis
Rimša, 26. aprīlī piedaloties tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziesmu
dziedu, kāda bija" finālā
Rīgā, ieguva II pakāpes
diplomu! Artis ir Ciblas
vsk. folkloras kopas
„Ilžeņa” dalībnieks. Konkursam viņu gatavoja skolotāja Dzintra Toporkova.
Apsveicam!

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Brīnums pēc brīnuma
Ir pienācis ziedošais pavasaris.
Neviens pavasara
atnākšanu tā neraksturo kā Jānis
Jaunsudrabiņš:
“Pavasaris pielīdzināms agram
rītam
dienas
griežos, kad zeme rasota un
gaisi skan. Pielikts cilvēka mūžam, tas
atbilst bērnībai un jauneklības posmam. Sirdī prieks,
līksme un ticība raženam
mūžam. Augšā saule, apkārt
vējš, ziedi, smaržas, sasiluša gaisa viļņošana, zem
kājām zaļa zeme”.
Un šajā skaistajā laikā
mēs svinējām Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.
gadadienu. Par godu tai
Ciblas novada ļaudis tika
aicināti piedalīties pasākumā “Iepazīsim Ciblas novada dabu un vēsturi nūjojot”,
jo lielās dzimtenes iepazīšana taču sākas ar savas dzimtas vietas iepazīšanu.
Uz pulcēšanās vietu Kapukalnā ieradās 15 dalībnieki no Ciblas, Felicianovas,
Līdumniekiem, kā arī no
citiem Latvijas novadiem,
kuru dzimtas saknes ir Cibla
un Līdumnieki. Nūjošanas
maršruts: Eversmuižas tūrisma taka. Pārgājiena gaitā
pašvaldības sporta organizatore Ineta Miklucāne mācīja
nūjošanas tehniku tiem, kas
nūjoja pirmo reizi, kā arī
dažādus iesildīšanās vingrinājumus. Pašvaldības tūrisma speciālists Ēriks Pavlovs
stāstīja par Kapukalnu un
Eversmuižu, kā arī par enerģētiskajiem akmeņiem, kuri
atrodas upes krastos. Sevišķu interesi izraisīja saliņa
Ilžas upē, kuru zintnieks
Māris, kurš 2014. gada vasarā pabija Ciblā, nosauca
par Zintnieka laivu un vēl
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8. lappuse

Meklējam Ciblas novada jaunos talantus!
30. maijā plkst. 15.00 Zvirgzdenes estrādē notiks
Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki.

par mīlestības saliņu. Saliņa
ar tādu enerģētiku ir vienīgā
Latvijā.
Pārgājienu noslēdzām pie
lapenes, kur arī atrodas vairums enerģētisko un dziedniecisko akmeņu, pie kuriem var relaksēties un, pēc
zintnieka vārdiem, arī paārstēt kādu kaiti. Labu laiku
pēc esošiem materiāliem
meklējām attiecīgos akmeņus, kā arī relaksējamies.
Pasākuma gaitā, dzerot tēju
un cienājoties ar līdzpaņemtajiem našķiem, klausījāmies Ināras Miezītes lasītās
teikas par Kapukalnu un
Ilžas upi no teiku un nostāstu grāmatas “Baltās pēdas”.
Ineta bija sagatavojusi dažādus konkursus: šautriņu
mešana mērķī, mēmais šovs
– tēma par pārgājienu, kā
arī ar “antenu” uztvēra dalībnieku domas mūzikas
valodā. Nemanot paskrēja
laiks, un dalībnieki pilni
pozitīvu emociju devās mājup.
Nobeigumā arī gribu citēt
Jaunsudrabiņu, jo šie vārdi
izsaka visu pārgājiena būtību: “Visus mūs vienoja dabas varenums un skaistums,
saule, gaiss, zeme un ūdens,
kas mūžam atjaunojas un
atjauno”.
Pasākumu organizēja Ciblas novada sporta organizatore I.Miklucāne, tūrisma un
kultūras organizators Ē.Pavlovs un šo rindu autore —
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova.

Pašvaldība aicinām pieteikties dalībniekus vecumā no 7
līdz 25 gadiem. Dziesmu, deju, muzicēšanas, žonglēšanas
un citu talantu izpausmes priekšnesumā (vēlamais ilgums
– 5 minūtes) dalībnieks var izmantot instrumentus, palīgus un nepieciešamo inventāru. Lai pieteiktos, līdz 23.
maijam jāaizpilda un sava pagasta Tautas nama vadītājai
jāiesniedz pieteikuma anketa, var nosūtīt arī elektroniski: rucinavalentina@inbox.lv/. Anketu var saņemt pagastu pārvaldēs un TN, tā publicēta internetā
www.ciblasnovads.lv/.
Tālruņi papildus informācijai – 28660279 (V. Ruciņa) vai
29285284 (S. Beļavska).

Galda spēlēm novadā – 3 gadi
1. maijā Felicianovas
sporta kompleksā notika 3
pasākumu turnīri: dambretē, novusā, galda tenisā.
Vislielākais dalībnieku
skaits bija galda tenisā – 7,
tajā skaitā 3 dāmas: Laura
Šendo, Marina Brencēna un
Natālija Polovinska. Sacensības notika pēc apļa sistēmas.
Uzvarētāji tika noskaidroti
pēdējā kārtā. Godalgoto vietu ieguvēji piedzīvoja pa 1
zaudējumam, bet savstarpējās spēlēs labāko setu starpību panāca Natālija Polovinska, viņai – 1. vieta. Endijs
Romanovs izcīnīja 2. vietu,
Kaspars Urtāns – 3. vietu.
Dambretes sacensībās pie-

dalījās tikai 4 dalībnieki.
Katrs spēlēja 2 partijas. Iepriekšējo divu gadu uzvarētājs Elvis Tihovskis, Ludzas
pilsētas ģimnāzijas 7. b klases audzēknis, savstarpējā
cīņā zaudēja Endijam Romanovam. Abi ieguva pa 4 punktiem. 3. vietā – Kaspars
Urtāns.
Novusa sacensībās – 6 dalībnieki. 1. vietu ieguva Ilmārs Rivčs (nezaudēja nevienu partiju), 2. vietā – Endijs
Romanovs, 3. vietā – Edgars
Mizāns.
Vecākais sacensību dalībnieks bija Roberts Rivčs.
Galvenais tiesnesis – Anatolijs Stepkāns.

DZIMTSARAKSTU ZIŅAS
Blontu pagastā reģistrēta meitenītes Līgas dzimšana
(dzimusi 9. aprīlī).
Laulības nav reģistrētas.
Ciblas novada Dzimtsarakstu nodaļā š.g. aprīlī reģistrēti
6 miršanas gadījumi:
Blontu pagastā: Staņislava Senķāne (dzimusi 1919. g., mirusi 17. aprīlī);
Ciblas pag.: Oļģerts Pozņaks (dz. 1948. g., miris 13.aprīlī),
Jāzeps Poļakovs (dz. 1934. g., miris 21. aprīlī), Svetlana Kutenkova (dz. 1967. g., mirusi 23. aprīlī);
Līdumnieku pag.: Ārija Matvejenko (dz. 1955. g., mirusi
20. aprīlī);
Pušmucovas pagastā: Vitalijs Sviklans (dz. 1940. g., miris
5. aprīlī).
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