
Publicitātes atskaite par 2020. gadu  

 
Projekta nosaukums, identifikācijas 

Nr. 
„Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” 

Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 
      Būvdarbus 2018.gadā par kopējo summu 201 447 EUR Ciblas vidusskolas stadionā veica 

komandītsabiedrība „Austrumu būvnieks Plus”.  Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības 

“Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes 
novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45 000,00 EUR. 

 

     Diemžēl sakarā ar Covid-19 pandēmiju un to ierobežojošiem notikumiem, tika atcelti vairāki 

plānotie pasākumi. Tomēr oktobrī norisinājās futbola sacensības.  

     Stadionu sportošanai var izmantot jebkurš interesents. Ciblas novada Ciblas pagastā dzīvo 92 bērni 

un jaunieši (vecumā no 0 līdz 17 gadiem), kopā Ciblas novadā dzīvo 336 bērni un jaunieši (vecumā no 

0 līdz 17 gadiem). 

     Ciblas vidusskolu apmeklē 110 skolēni (laika posmā, kad mācība notika klātienē). Siltā laikā skolas 

stadionā notiek sporta stundas, pulciņu nodarbības, civilās aizsardzības apmācības, skolas pasākumi. 

Stadionu un āra trenažierus izmanto gan bērni un jaunieši ārpus mācībām aktīva brīvā laika 

pavadīšanai, gan vietējās iniciatīvas grupas un futbola komandas treniņiem. 

     2020.gadā tika veikts garantijas remonts, ko būvnieks veica par saviem līdzekļiem. Vienā vietā bija 

ieplīsis segums, jo apakšā iet noteces caurules un nebija pareizi izlīdzināta pamatne. Problēma 

novērsta. Zāliens tiek regulāri laistīts un barots, lai nodrošinātu tā kuplo, skaisto zaļumu. Zāliena 

uzturēšanu veic skolas darbinieki un izmaksas ir no skolas budžeta.  

      Projekta labuma guvēji 2020.gadā ir 200 personas. 

 

 
 

Publikācija Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” Nr. 13 (177) 

numurā: „Ciblas skolas stadions – šogad nepiedzīvo lielu sportistu plūsmu” – 7. lappusē. 

 

Informācija publiskota Ciblas novada pašvaldības interneta vietnē ciblasnovads.lv un sociālā tīkla 

Facebook pašvaldības profilā @Ciblasnovads 

 
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības 

programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
Vairāk informācijas un foto: http://www.ciblasnovads.lv/ 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 
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