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Latvija,
Kad domāju par tevi,
Tad sapņi plaukst un atveras kā ziedi;
Zūd smagums viss, gaist sāpes, skumju biedi,
Un dvēsele izplešas līdz bezgalībai…
(O. Zanders)

Sveicam ikvienu Latvijas Republikas svētkos –
LR Satversmes sapulces sasaukšanas 100. gadadienā
un LR Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!
Lai dzimtās zemes mīlestība un atbildība par savu
valsti ir lielākās sabiedriskās vērtības, ko kopt un
nodot nākamajām paaudzēm!
Ciblas novada pašvaldība
Ciblas novada pašvaldība pašreizējos
Covid 19 krīzes apstākļos nerīko publiskus pasākumus. Bet aicinām ikvienu
gan privāti, gan kopā ar ģimeni un tuvākajiem atzīmēt Latvijas valstij nozīmīgos svētkus maijā!
4. maijā vairākus gadus esam pulcējušies kultūras namos uz Baltā galdauta
svētkiem, šogad Baltā galdauta svētki
var būt dziļi individuāli. Piemēram, pie
TV ekrāna vai radio kavēties atmiņās
par Atmodas gadiem, vai, šķirstot ģimenes albumu, atcerēties savas dzimtas
svarīgākos notikumus.
Tāpat 8. maijā ziedu nolikšana pie
kritušo karavīru kapiem, pieminot Otrā
pasaules kara upurus, noritēs īpaši klusi
un individuāli. Brāļu kapi pašvaldības
teritorijā tiek uzturēti labā kārtībā, ikvienam ir iespēja atnākt, lai varētu godināt kritušos ar ziediem un lūgšanām.
Latvijā maijs ir Satversmes mēnesis.
Šogad atzīmējam divas būtiskas jubilejas:
1. maijā – 100 gadus kopš Latvijas
Satversmes sapulces sasaukšanas jeb
dienas, kad sāka darboties pirmais vēlētais Latvijas Republikas parlaments;
4. maijā – 30 gadus kopš deklarācijas
„Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu” pieņemšanas, līdz ar
valsts neatkarības de facto atjaunošanu
visā Latvijas teritorijā atjaunota arī Satversmes darbība.

Pirms gadsimta 1. maijā darbu sākušās Satversmes sapulces jeb parlamenta
pamatuzdevums bija jaunās valsts tiesisko pamatu sagatavošana, vispirms
jau – Satversmes izstrādāšana un pieņemšana. Mūsu tautas pirmie priekšstāvji, kas Satversmes sapulcē tika ievēlēti pēc Brīvības cīņām 1920. gada aprīlī, Latvijas pamatlikumam deva īpašu,
atšķirīgu un latvisku apzīmējumu – Satversme. Tā tika pieņemta 1922. gadā.
Savukārt 30 gadus senie notikumi vēl
spilgtā atmiņā ir daudziem novada iedzīvotājiem. 1990. gada sākums līdz pat
18. martam aizritēja aktīvā politiskā
darbā, gatavojoties Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām. Priekšvēlēšanu kampaņa bija ļoti saspringta, tomēr arī toreizējā Ludzas rajona iedzīvotājiem izdevās AP vēlēšanās uzvaru
nodrošināt Latvijas Tautas frontes kandidātiem Aleksejam Grigorjevam un
Marijai Kārklai. Lai ideja par LR neatkarības atjaunošanu gūtu iespējami plašāku tautas atbalstu, 1990. gada 21.
aprīlī Rīgā, “Daugavas” stadionā, tika
sarīkota Vislatvijas tautas deputātu sapulce, kurā piedalījās gan jaunievēlētie
AP deputāti, gan visu līmeņu vietējo
padomju deputāti. Starp dalībniekiem
bija arī 177 deputāti no Ludzas rajona.
No 8086 sapulces dalībniekiem 8003
deputāti nobalsoja par Aicinājumu atjaunot Latvijas neatkarību. Šis fakts tika

iestrādāts arī Neatkarības deklarācijas
tekstā.
Augstākā Padome sanāca 3. maijā, šī
diena aizritēja, risinot neatliekamus
organizatoriskus jautājumus, bet viss 4.
maijs tika veltīts galvenajam uzdevumam – Neatkarības deklarācijas pieņemšanai. Lai tā iegūtu juridisku spēku,
bija vajadzīgas ne mazāk kā 134 deputātu balsis (vismaz ar divas trešdaļas
balsu no kopskaita). Bija šaubas, vai tas
izdosies, jo Latvijas Tautas frontes frakcijā oficiāli bija tikai 131 deputāts. Tauta laukumā pie AP ēkas skaļām ovācijām uzņēma katru balsi, kas tika nodota
par deklarāciju. Mēs balsošanai sekojām pie radiouztvērējiem. Beidzot vakarā bija zināms rezultāts: par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu
nobalsojuši 138 deputāti! Priekiem nebija gala!
Pateicoties šim drosmīgajam AP deputātu balsojumam, mēs varam dzīvot
brīvā Latvijā – neatkarīgā demokrātiskā
republikā (kā to nosaka Satversmes 1.
pants) – un paši veidot mūsu valsts nākotni.
No sirds sveicu katru Ciblas novada
iedzīvotāju gaidāmajos
Latvijas Republikas svētkos!
Juris Dombrovskis,
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Pašvaldības iestāžu darbs COVID 19 krīzes periodā
Līdz 12. maijam Latvijā pagarināts termiņš ārkārtas
situācijai, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības
Covid-19 izplatību.
Arī Ciblas novadā joprojām ir izmaiņas visu pašvaldības iestāžu darbā.
Atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi, pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, sporta nodarbības un citas norises. Joprojām apmeklētājiem ir slēgtas visas pašvaldības
iestādes, izņemot pašvaldības administrāciju Blontos un pagastu pārvaldes. Darbojas sociālais dienests, bāriņtiesa un
feldšerpunkti, kā arī komunālais dienests.

Izglītības iestādēs –
attālināts mācību process
Katrā pirmsskolas izglītības iestādē (Blontos un Ciblā)
darbojas dežūrgrupa. Daļa audzinātāju un viņu palīgu ir devušies atvaļinājumā. Cerot uz ārkārtas stāvokļa atcelšanu,
tiek plānots, ka dārziņi strādās visu vasaru. Tiek veikti remonti, kas nebūtu iespējams, ja iestādes strādātu uz pilnu
slodzi.
Skolās, kā zināms, mācību process organizēts attālināti.
Audzēkņi skolas neapmeklē, mācās attālināti, izmantojot
elektronisko vidi. Pedagogi var izvēlēties – strādāt skolas
telpās vai attālināti, skolā lielākā daļa iegriežas pēc kādiem
mācību materiāliem. Šādos apstākļos ir noteikti konkrēti
darba pienākumi tehniskajam personālam: tāpat kā līdz šim
ir telpu uzkopšana (pēc nepieciešamības), puķu laistīšana,
bet arī skolas un Ciblā – arī internāta apkārtnes kopšana,
puķu dobju sakārtošana.
Visās izglītības iestādēs notiek dažādi nelieli, pārsvarā –
kosmētiskie, remonti.

Komunālajam dienestam darba netrūkst
Komunālais dienests strādā ikdienas ritmā, ievērojot krīzes
laika ierobežojumus.
Ir ikdienas santehniskie izsaukumi – kādam aizsērējusi
kanalizācija, kādam jānomaina ūdens krāns u.tml., kā arī
plānotie remonti. Starp ikdienas darbiem – arī automašīnu
un traktoru sagatavošana kārtējām Tehniskajām apskatēm.
Šomēnes, tiklīdz bija atvests materiāls bedrīšu lāpīšanai,
Komunālā dienesta vīri uzsāka pašvaldības grants ceļu remontu.
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns
informē, ka 17. aprīlī bija arī neparedzēti darbi – bija jānovāc spēcīgā vēja gāztie koki Ciblā un Ozupines apkaimē (te
bija steidzami jāatbrīvo ceļš).
Zvirgzdenes pagasta Ezersalā šopavasar veikts kādas
daudzdzīvokļu mājas remonts. Nomainītas notekcaurules,
saremontēta siena, veikts viena dzīvokļa pamatīgāks kosmētiskais remonts, tajā skaitā nomainīta grīda.
Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki piedalās teritorijas uzkopšanā – piemēram, Ciblas
pagastā sakārtota Plena muižas teritorija Felicianovā. Tāpat
tiek gatavo kurināšanai nākamajā sezonā malku – no meža
atvestie koki jāgriež, jāskalda, jāsakrauj. Vidusskolai malka
jau pilnībā sagatavota.
Šos darbus iespējams organizēt tādejādi, ka cilvēki strādājot var ievērot drošo 2 metru distanci.
Savukārt Zvirgzdenes pagastā algotajos pagaidu sabiedris-

kajos darbos iesaistītie bezdarbnieki pabeiguši Meža kapu
žoga un jaunu kapsētas vārtu uzstādīšanu. Nedaudz kavējās
darbi Seļekovas kapsētā, kur tiks uzstādīts jauns žogs, jo vēl
bija jāsagaida firma, kas izzāģēs vecos kokus. Šo kapu teritorija tika paplašināta. Pašvaldība atpirka zemi tās tuvumā,
ierīkoja automašīnu stāvvietu, tiek uzstādīts arī jauns žogs.
Starp citu, pašvaldība uzmanību Seļekovas kapsētas paplašināšanai un stāvvietas izbūvei pievērsa pēc kādas tikšanās ar
iedzīvotājiem Blontos. Mazās Mediševas iedzīvotājs A. Lubāns vērsa uzmanību, ka bēriniekiem mašīnas jāatstāj uz
autoceļa, pa kuru ir diezgan intensīva kustība, un tas nav
droši.

Uz ceļiem – ikdienas darbi
Pavasarī pašvaldības autoceļi ir apsekoti, lai iespējami
operatīvi novērstu atklātos bojājumus. Pašlaik uz ceļiem ir
tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi: greiderēšana, bedrīšu
labošana, nodalījuma joslas sakopšana (krūmu un koku noņemšana autoceļu nogāzēs un grāvjos). Līgums par pašvaldības grants autoceļu greiderēšanu noslēgts ar Pēteri Bērziņu,
komersantu no Salnavas pagasta.
Divi Zvirgzdenes pagasta ceļi: Lauči - Vasarāni - Lītaunieki
un Kušnerova - Mjakinki - Veserova (kopējais garums 12,8
km) šopavasar atbrīvoti ceļa nodalījuma joslā augošajiem
kokiem un krūmiem. Šis apaugums ietekmēja ceļu kvalitāti,
lēni žuva ceļa virsma, krājās lapas un zari.
Pašlaik noslēdzies konkurss un iepērkam ceļu remontam
nepieciešamo materiālu. Ziemas periodā ietaupītos līdzekļus
izmantosim ceļu uzturēšanai un remontam vasaras sezonā.

Kultūras iestādēs – atvaļinājumi
Pašlaik Ciblas novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītāji
un pašdarbības kolektīvu vadītāji devušies kārtējos atvaļinājumos. Cerams, jau vasarā būs vismaz daļēji atcelti ierobežojumi, kas noteikti Covid19 krīzes laikā, tad varēsim priecāties svētku sarīkojumos. Scenāriji tiem jau tagad raisās domās. Piemēram, 18. jūlijā plānots rīkot Ciblas novada svētkus, uzaicināti arī viesmākslinieki. Jūnijā Zvirgzdenes pagasta estrādē jānotiek novada Bērnības svētkiem (cerams, tā
arī būs!), mākslinieki sarunāti.
– Cerams, būsim tik stipri, ka valstī izdosies pārvarēt
Covid-19 krīzi, tuvākajā laikā, – saka Valentīna Ruciņa,
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes un vietējo pašdarbības kolektīvu vadītāja. – Nezinām, kad varēsim atkal uzstāties, bet
prātā jau izdomāti svētku scenāriji, folkloras kopas repertuārs, ko gatavot novembrī plānotajai skatei… Gaidām pirmo
iespēju! Esam jau uzaicināti uz Mērdzeni Jēkaba dienā, kur
jubileju grib svinēt vietējā folkloras kopa.
Diemžēl pēdējās prognozes attiecībā uz ierobežojumu termiņu tomēr ir ļoti piesardzīgas. Vasarā visā valstī daļa ierobežojumu varētu tikt atcelti, tomēr lielāki publiski pasākumi
– koncerti, festivāli u.c. – šogad visdrīzāk nenotiks.
Tātad kultūras iestādes apmeklētājiem ir slēgtas. Tomēr tās
tiek uzturētas kārtībā un remontētas. Piemēram, aprīlī tika
nomainīta koka grīda Ciblas Tautas nama zālē.
Bēdīgākā ziņa kultūras jomā – uz nākamo gadu pārcelti
Skolu jaunatnes dziesmu svētki. Tiem bija gatavojušies mūsu skolu audzēkņi: Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs
„Māra” un Ciblas vidusskolas folkloras kopa „Ilžeņa”.
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Feldšeres nodrošina pacientu aprūpi
Ciblas novada Feldšeru un vecmāšu punkti (FVP) darbojas. Pacienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta,
izvērtējot ambulances apmeklējuma nepieciešamību. Pacientam iepriekš jāsazinās ar mediķi telefoniski.
Hronisku slimību gadījumā pacientu aprūpe tiek nodrošināta attālināti. Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana tiek veiktas pēc iespējas telefoniski.
Šajā ārkārtas situācijas periodā feldšeres biežāk dodas mājas vizītēs.
Kontakti:
Alla Stabrovska – Blontu FVP un Lucmuižas FVP –
65700843 un 28642827.
Zoja Policāne – Ciblas FVP un Līdumnieki – 65729013 un
26121854.
Tatjana Skrule – Pušmucovas FVP – 65729125 un
26474664.

Bibliotēkās – attālināts pakalpojums
Sākoties krīzei, pagastos tika slēgtas bibliotēkas. Daļa bibliotekāru devās atvaļinājumā, bet citi turpināja darbu. Visai
drīz kļuva skaidrs, ka pastāvīgajiem lasītājiem ļoti pietrūkst
bibliotēkas grāmatu krājumu. Tāpēc visās bibliotēkās tika
uzsākta bezkontaktu grāmatu izsniegšana bibliotēkās.
Lasītāju apkalpošana notiek pēc iepriekšējās sazināšanās,
vienojoties par grāmatu saņemšanas laiku. Telefoniski varat
pieprasīt vēlamās grāmatas, kuras bibliotekāre pati atlasīs un
sagatavos tās izsniegšanai. Bibliotēkas durvis ir slēgtas, tāpēc par ierašanos jāpaziņo iepriekš piezvanot.
FOTO: Ciblas bibliotēkas lasītājiem sagatavotās grāmatas.
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Informācija lauksaimniekiem

M. Barkāne konsultācijas sniedz Blontos un Pušmucovā
Ciblas novada pašvaldības algoti lauksaimniecības konsultanti palīdzē iedzīvotājiem sagatavot iesniegšanai
pieteikumu platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Konsultanti karti palīdz zīmēt telpās, kas sagatavotas
konsultāciju sniegšanai Covid19 krīzes apstākļos:
Marina BARKĀNE (tālr. – 26403122).
pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās
pašvaldības administratīvajā centrā Blontos (1. st. zālē),
otrdienās – Pušmucovas TN telpās.
Agris TRUKŠĀNS (tālr. – 28612349) – Ciblas pagasta
pārvaldes zālē.

Konsultēšanai obligāti jāpiesakās vismaz 1 dienu
iepriekš un jāierodas konkrētā laikā.
Vienotais iesniegums jāiesniedz līdz 15.06.2020, bet LAD
aicina to pacensties iesniegt līdz 22.05.2020.

Vienlaicīgi var pieteikties
akcīzes degvielas saņemšanai!

Tālruņu kontakti iepriekšējai saziņai:
Blontu bibliotēka, Inta Vonoga: 28786334
Ciblas bibliotēka, Rita Trukšāne: 26256516
Felicianovas bibliotēka, Lilita Šendo: 26305593
Līdumnieku bibliotēka, Santa Litinska: 28303472
Pušmucovas bibliotēka, Ilga Bazileviča: 29390771
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka, Jolanta Prīdāne: 26132372
Reģistrētie bibliotēkas lasītāji var izmantot iespēju reģistrēties elektronisko grāmatu lasīšanai e-GRĀMATU b-kā!

Dokumentus pašvaldībai aicinām iesniegt
elektroniski, nosūtot uz e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv
vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts,
Ciblas novads, LV-5706,
vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā
kastē pašvaldības domes ēkā Blontos.

Līdz 1. jūnijam LAD klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai –
ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas par 2019. gadu.
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras
produkcijas ražošanas atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par
iepriekšējo taksācijas gadu. Ja līdz šim, piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi, bija jānodrošina
vismaz 285 eiro par ha, tad 2020. gadā tie ir 350 eiro par ha.
Sertificētām bioloģiskajām saimniecībām – 210 eiro par ha
līdzšinējo 200 eiro vietā.
Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grūtības lauksaimniecības produkcijas ražotājiem,
dienests tiem lauksaimniekiem, kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību maksājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 2020. gadā, sākot ar šā gada 1. maiju, ir tiesīgs piešķirt
dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020 saimnieciskajā
gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.
Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā.
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Aicinām finansiāli atbalstīt savu draudzi!

GAIDĀM BIZNESA IDEJAS!

Ierobežojumi, kas ieviesti, lai pēc iespējas aizkavētu Covid
-19 izplatīšanos, ietekmē dažādas sfēras, to skaitā – arī katoļu Baznīcu. Lai nodrošinātu iespēju turpināt garīgo kalpojumu, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vēršas pie ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem atbalstīt Baznīcas darbību, izmantojot pieejamās iespējas.
“Baznīcas misiju lielākoties ir nodrošinājuši ziedojumi,”
raksta arhibīskaps Stankevičs. “Līdz šim cilvēki, kas apmeklē dievkalpojumus un vēlas ziedot savas draudzes un Baznīcas kopumā uzturēšanai, visbiežāk to ir darījuši klātesot
dievnamos. Tagad, kad dievkalpojumi nevar notikt ar ticīgās
tautas dalību, ir svarīgi atbalstīt Baznīcu, lai tā varētu turpināt savu garīgo kalpojumu ticīgajiem un sabiedrībai.”
Atbalsts nepieciešams arī Ciblas (Eversmuižas) sv. Andreja Romas katoļu baznīcas uzturēšanai. Mūsu draudzes ticīgie
jau vāc ziedojumus un nodot tos draudzes prāvestam Antonam Justam.
Aicinām ikvienu finansiāli atbalstīt Baznīcu!
Lai Dievs jūs bagātīgi atalgo!
Ciblas katoļu draudze

Līdz 8. maijam var iesniegt pieteikumus Ciblas novada
jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā.
Tā ir lieliska iespēja īstenot savu ieceri uzņēmējdarbības jomā. Aicinām pastrādāt, nopelnīt, ar jaunu produktu vai pakalpojumu darīt bagātāku saimniecisko vidi
Ciblas novadā!
Konkursa īstenošanai 2020. gadā piešķirts 3 000 EUR liels
finansējums no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Biznesa idejas īstenošanas termiņš – līdz 2020. gada
27. novembrim.
Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt fiziskas un juridiskas
personas, kas gatavas uzsākt komercdarbību/saimniecisko
darbību vai pilnveidot uzņēmējdarbību Ciblas novada administratīvajā teritorijā. Prasības fiziskai personai: ne jaunāka
par 18 gadiem un deklarēta Ciblas novadā ne mazāk kā 12
mēneši. Prasības juridiskai personai: atbilstība Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo komersantu statusam.
Viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vienu biznesa
idejas pieteikumu, kurai maksimāli pieļaujamais pašvaldības
atbalsta apmērs – līdz 1500 EUR.

Izabellai konkursā – Augstākā pakāpe
Valsts
izglītības
satura
centrs
sadarbībā ar
pašvaldībām,
pašvaldību izglītības
pārvaldēm un
izglītības iestādēm organizē
skolēnu skatuves runas konkursu ar mērķi veicināt bērnu
un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā lietpratību.
Ciblas vidusskolas skolēni
katru gadu izmēģina savus
spēkus skatuves runas mākslā. Šogad mūsu skolu pārstāvēja 11. klases skolniece
Izabella STELIKOVA.
Izabella šo gadu laikā nav
izlaidusi nevienu konkursu.
Šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs, jo Izabella iekļuva 10

Plašāka informācija par nosacījumiem – nolikumā.
To, kā arī projekta pieteikuma veidlapu un informāciju par
konkursa norisi var saņemt Ciblas novada pašvaldības
Attīstības nodaļā vai lejuplādēt Pašvaldības interneta vietnē
www.ciblasnovads.lv.

Aktuālākais par LIELO TALKU

labāko runātāju vidū skatuves runas konkursā Ludzā,
iegūstot iespēju pārstāvēt
skolu reģionālajā konkursā
Rēzeknē.
10. martā Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrā
“Zeimuļs” pulcējās runātāji
no visas Latgales. Šī konkursa īpatnība – žūrijas sastāvs
nemainīgs visos Latvijas novados. Patiešām liels prieks,
ka kompetentā žūrija novērtēja Izabellas veikumu, piešķirot Augstāko pakāpi.
Ināra KUZŅECOVA,
Ciblas vsk. pedagoģe

Ciblas novada pagastu pārvaldēs 23. aprīlī piegādāti Lielās
Talkas maisi. Ikviens, rīkojot sakopšanas talku, sava pagastu
pārvaldē var saņemt zilos (plastmasai) un baltos maisus
(citiem atkritumiem). Tos būs jānogādā uz konkrētu vietu
pagastā, kur pēc Lielās Talkas maisi tiks savākti nodošanai.
Pašvaldība aicina rīkot talkas arī sabiedriskās vietās!
Lielā Talka šogad 16. maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Talkosim šādi:.
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu
vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji”, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai
paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!
Talkas koordinators Ciblas novada pašvaldībā –
Aldis Tihovskis (tālr. 26622066).
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saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

