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"Ziemas prieki
lieliem un maziem"
17. februārī, pl. 11.00
pie Felicianovas
sporta kompleksa
Programmā:
* Ziemas braucamrīku
parāde (ņemt līdzi
pašgatavotu /vēlams/
braucamrīku, izdomāt
tā nosaukumu).
* Ģimeņu, komandu un
individuālās
aktivitātes.
* Konkurss bērniem
Zīmējumi sniegā.
* Baskāju skrējiens (līdzi
ņemt siltas zeķes!).
Būs silta tēja ...

2018. gads Ciblas novadā reģistrētajam Rikšotāju braucēju sporta klubam “Pegazs”
ir bijis diezgan veiksmīgs, jo tā braucēja Sandra Soikāne ir izcīnījusi uzvaras
finālbraucienos visās trijās Latvijas nozīmīgākās rikšotāju zirgu sacensībās – Ciblas
kauss, Krāslavas kauss un Gulbenes kauss. Savukārt Ilona Malahova otro reizi pēc
kārtas pagājušā gadā izcīnīja ceļojošo balvu Dzimis Latvijā. Viennozīmīgi, ka bija
patiess prieks arī par Sandras 2. vietu lielākajās Lietuvas sacensībās ziemā – Sartai
2018, kur mūsu braucējas piedalījās pirmo reizi.
Šī gada sākumā visas trīs braucējas (Sandra Soikāne, Ilona Malahova un Ilze
Rudzīte) jau startēja sacensībās Lietuvā. Tad pusi janvāra, neskatoties uz lielo
aukstumu un dziļajiem sniegiem, noritēja intensīva gatavošanās sacensībām Sartai
2019, kas notika Lietuvas pilsētā Dusetos 2. februārī.
(Turpinājums 4. lappusē)

Iedzīvotāju sapulces Ciblas novadā
Ciblas novada pašvaldība rīko iedzīvotāju sapulces pagastos:
18. februārī plkst. 10:00 Blontos – Domes nama zālē 1.stāvā;
19. februārī plkst. 11:00 Pušmucovā – Tautas nama zālē;
20. februārī plkst. 10:00 Ciblā – pagasta pārvaldes telpās;
20. februārī plkst. 12:00 Līdumniekos – pagasta pārvaldes telpās;
22. februārī plkst. 14:00 Zvirgzdenes pagastā – Ezersalas internātpamatskolas
aktu zālē.
Aicinām iedzīvotājus apmeklēt šīs sapulces, kur būs iespēja tikties ar novada
pašvaldības un pagastu pārvalžu vadītājiem un pārrunāt dažādus aktuālus
jautājumus.
Juris DOMBROVSKIS, Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Iedzīvotāju ievērībai!
2018. gada 7. augustā pieņemtie MK noteikumi
Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi” vairs nenosaka, ka par katru saņemto skaidrās naudas maksājumu
jāizsniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts.
Līdz ar to, visās pagastu pārvalžu kasēs pēc 2019. gada
1. marta par nodokļu, nodevu un maksas pakalpojumu
iemaksu jums tiks izsniegta grāmatvedības datorprogrammā sagatavota kvīts.
Katrā pagasta pārvaldes kasē tai būs sava unikāla
numerācija. Kvītis tiks izdrukātas uz A4 formāta lapas.
Informē Ciblas novada pašvaldības
grāmatvedības speciālisti

Malnavas koledžā – apmācības
Malnavas koledža piedāvā iegūt
Augu aizsardzības līdzekļu
profesionālo lietotāju apliecību.
* Pamatapmācība 2. reģ. klases augu
aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāju
apliecību iegūšanai. Mācības notiks:
25. un 26. februārī; 6. un 7. martā.
Kopējās izmaksas – 50,65 eiro.
* Zināšanu atjaunošana 2. reģ. klases AAL lietotāju
apliecību pārreģistrēšanai. Konsultācija – 7. martā pl. 9:00.
Kopējās izmaksas – 27,65 eiro.
Malnavas koledžā notiek pieteikšanās
profesionālās pilnveides kursiem
„Bioloģiskā lauksaimniecība”
(180 stundas).
Mācību sākums 22.02.2019.
Nodarbības plānotas piektdienās un sestdienās (aptuveni
3 – 4 mēneši).
Mācību maksa: 180 eiro.
Tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides
izglītību.
Iepriekšējā pieteikšanās uz šīm apmācībām un kursiem:
personīgi koledžā vai zvanot uz tālr. 65733274.
Ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.
Plašāka informācija: www.malnava.lv

Š. g. 12. februārī
Maltas Kultūras namā
notiks seminārs
gaļas liellopu audzētājiem.
Pārraugiem tiks piešķirtas kvalifikācijas celšanas stundas.
Dalība seminārā EUR 15,00 (GLAB biedriem bezmaksas).
Pieteikšanās līdz 08.02.2018., zvanot uz tālruni:
28628983; 25433033 vai rakstot: nva.glab@gmail.com
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Pasākumi jauniešiem Ciblas novadā 2019. gadā
Barikāžu atceres diena – 21. janvāris – Ludzas un Ciblas
novadu jaunsargu vienībā ir īpaša, jo šajā dienā jaunsargu
rindas papildinās. Svinīgo solījumu šogad deva 32 jaunsargu
kandidāti, starp tiem 13 Ciblas vidusskolas un 4 Pušmucovas
pamatskolas skolēni. Pie ugunskura pulcējās arī apsveicēji:
klasesbiedri, pedagogi, pieredzējušie jaunsargi. Aukstajā
ziemas dienā skaļi un pārliecinoši skanēja valsts himna un
svinīgā solījuma vārdi.
Turpmākie pasākumi šogad:
15. februārī – volejbola sacensības jauniešiem un
jaunsargiem Felicianovas SK.
21. februārī – ekskursija jaunsargiem Sventē (Daugavpils n.)
6. aprīlī – volejbola turnīrs Felicianovas SK.
11. aprīlī – sacensības „Pakaļ pavasarim” Ciblas ciemā.
15. jūnijā – pludmales volejbola turnīrs „Zeltiņi – 2019”
Ciblas peintbola laukumā.
17. augustā – ekstrēmās sacensības „Styprūs skriejīņs”
Ciblas peintbola laukumā.
27. decembrī – florbola sacensības „Jaunagada kauss 2019”
Felicianovas SK.
Pasākumu plānu izstrādājis Aldis TIHOVSKIS, jauniešu
centra „Impulss” vadītājs. Plāns gada laikā tiks papildināts,
iespējamas izmaiņas. Tālrunis informācijai – 26162066.

Eiropas atbalsts trūcīgākajiem palielinās
Pēc Labklājības ministrijas (LM) ierosinājuma ir
papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto
pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību
piederumu paku saņemšanai. Tagad šo paku
saņēmēju loks būs plašāks.
Grozījumi Darbības programmas „Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas
noteikumos paredz, ka no 2019. gada janvāra Eiropas
Atbalsta fonda atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātās
personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz 242 eiro (pērn – 188 eiro). Pašvaldībās, kurās
maznodrošinātās personas vai ģimenes ienākumu līmenis
noteikts mazāks par 242 eiro, fonda vistrūcīgākajām
personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās
personas vai ģimenes.
Izmaiņas turklāt nosaka, ka turpmāk visām pilngadīgām
personām būs iespēja saņemt ne tikai fonda līdzfinansētās
pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim
varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt
ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs
izvēlēties vienu no fonda higiēnas preču pakām, kurā ir
autiņbiksītes mazuļiem no 5 līdz 9 kg vai no 7 līdz 18 kg.
Tiks nodrošināti arī fonda sociālās iekļaušanas papildu
pasākumi.
Plašāka informācija — pašvaldības Sociālajā dienestā
un pagastu pārvaldēs.
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Domes sēdē lemtais
24. janvārī notika kārtējā – 2019. gadā pirmā – Ciblas
novada pašvaldības domes sēde, uz kuru pulcējās visi
deputāti. Darba kārtībā bija 7 jautājumi.
Tika apstiprināts pašvaldības amatu saraksts un amatalgas
2019. gadam, tajā nav izmaiņu, salīdzinot ar 2018. gadu.
Vienīgās izmaiņas – deputātu darba stundas likme: 6,68
eiro, komisijas locekļu darba stundas likme: 2,78 eiro.
Nosakot deputātu atalgojumu, domei ir jāievēro Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma prasības. Šī likuma 5. panta pirmajā daļā ir konkrēti
noteikts, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst
pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kam
piemērots attiecīgs koeficients: pašvaldības domes
deputātam – līdz 1,2. Mēnešalgas aprēķinā ņem vērā
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikā paziņoto
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba
samaksas apmēru pilnos eiro, piemērojot attiecīgu
koeficientu. Līdz ar to alga mainās līdz ar vidējo darba
samaksu valstī.
Noraidīts V.V. lūgums anulēt O.V. deklarēto dzīvesvietu
tāpēc, ka O.V. iesniegumā minētajā adresē nedzīvo. Dome
secināja, ka nav sniegtas nepatiesas ziņas, deklarējot
dzīvesvietu, un ka O.V. ir tiesības būt deklarētai minētajā
adresē uz laulības pamata.
Izskatot SIA „LUDZAS MAIZNĪCA” iesniegumu par
izbraukuma tirdzniecību, nolemts atļaut šim uzņēmumam
veikt izbraukuma tirdzniecību novada teritorijā ar pārtikas
precēm,
tabakas
izstrādājumiem,
alkoholiskajiem
dzērieniem, saimniecības precēm no diviem transporta
līdzekļiem pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
dažādās Ciblas novada pagastu apdzīvotās vietās.
Lemts par zvejas tiesību nomu un zivju tīklu limita sadali
pašpatēriņa zvejai Franapoles ezerā un Zilezerā 2019.
gadam. Šajos ezeros zvejas tiesības pieder valstij, un
pašvaldībai ir tiesības tās iznomāt (valsts deleģēta funkcija).
Franapoles ezerā pašpatēriņa zvejai var izmantot tīklus, un
to kopējais limits ir 75 metri. Domes sēdē trim personām
nodotas nomā zvejas tiesības, iedalot pašpatēriņa zvejai 30
m, 30 m un 15 m no kopējā zvejas tīklu limita. Zilezerā
pašpatēriņa zvejai var izmantot murdus. Domes sēdē vienai
personai nodotas nomā zvejas tiesības pašpatēriņam un
iedalīts 1 murds no kopējā limita.
Domes sēdē tika apstiprināta Ciblas vidusskolas Nolikuma
jaunā redakcija. Kā sēdē skaidroja skolas direktore Sarmīte
Leščinska, jaunā redakcija izstrādāta, iekļaujot tajā pēdējos
gados veiktos grozījumus.
Domes sēdē tika skatīts tikai viens zemes jautājums. Tika
atļauts kādai privātpersonai no sava īpašuma Pušmucovas
pagastā atdalīt 3,8 ha un 3,7 ha lielas zemes vienības, kam
noteikts zemes lietošanas mērķis (lauksaimniecība un
mežsaimniecība).
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Aicinām lauksaimniekus nekavēties
ar augsnes agroķīmisko izpēti
Lai saimniekotu ekonomiski un
ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri
sekot līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā
arī veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI).
Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo augu
barības vielu nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums veselīgu augu un augstas
ražas ieguvei. AAI rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas līdzekļu lietošanu.
Jau 2009. gadā ir spēkā stājušies Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1056
“Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas,
uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles
kārtība”. Noteikumos ietvertais nosacījums par augsnes
agroķīmisko izpēti vai augsnes agroķīmiskajām analīzēm
jāpilda katram integrētās lauksaimniecības produkcijas
audzētājam, bet finanšu resursu trūkuma dēļ ne vienmēr tas
izdarāms visai platībai uzreiz.
Tādēļ
audzētājiem,
kuri
vēl
nav
reģistrēti
Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā
un kuri neapsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi
īpaši jutīgajā teritorijā, augsnes agroķīmiskā izpēte
gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās
platības. Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI vai
augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu ne mazāk kā 60
procentos apsaimniekotās platības līdz 2019. gada 31.
decembrim, un arī nosacījums, ka augsnes kartes nebūs
vecākas par septiņiem gadiem.
Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 31. decembrim bija
jābūt veiktai augsnes izpēte ne mazāk 45 procentos
apsaimniekotās platības, lai līdz 2019. gada 31. decembrim
tā būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās
platības, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 75
procentos apsaimniekotās platības, līdz 2021. gada
31. decembrim – ne mazāk kā 90 procentos apsaimniekotās
platības, tādējādi līdz 2022. gada 31. decembrim noteikumu
nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot visā apsaimniekotajā
platībā.
Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar AAI un augsnes
agroķīmisko analīžu veikšanu!
Rūta Rudzīte, ZM Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesniegumus AAI veikšanai var iesniegt:
* personīgi vai sūtīt pa pastu: VAAD Augšņu agroķīmiskās
izpētes daļa, Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV–1006;
* personīgi VAAD reģionālo nodaļu birojos;
* sūtīt elektroniski: info@vaad.gov.lv.
AAI iesnieguma veidlapa ir publicēta VAAD mājas lapas
sadaļā http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augsnuagrokimiska-izpete.aspx
Iesniegumam jāpievieno lauku robežu plāna kopija,
jānorāda atbilstošie kadastra numuri un
jāiezīmē AAI paredzētā platība.
Plašāka informācija —
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/augsnuagrokimiska-izpete-lielakam-razam
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Rikšotāju braucēju sporta kluba “Pegazs” aktualitātes
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Dramatiskās cīņas Sartai 2019
Sartai 2019 startēja Sandra un Ilona. Abas ir iekļuvušas
visaugstākajā reitingā (A), pateicoties pagājušā gada vasaras
rezultātiem, līdz ar to šogad konkurenti bija daudz
spēcīgāki. Sacensībās katrā no 7 braucieniem devās 6 – 8
rikšotāji, bija jāveic 1609 un 2400 metrus gara distance.
Sacensībās piedalījās vairāki braucēji no Latvijas (no
Dagdas, Gulbenes un Garkalnes novada), izcīnot divas
godalgotās vietas: 3. vietu savā braucienā ieguva Tatjana
Martinsone ar Fors Fortis Cass un Sandra Soikāne ar
Victory Boy T. G..
Līdzjutēji no Latvijas ar nepacietību gaidīja VI braucienu,
kur startēja trīs sportistes no Latvijas (Ilona, Sandra un
Tatjana Martinsone) un trīs braucēji no Igaunijas, kuri
regulāri piedalās arī Zviedrijas un Somijas sacensībās. Pie
tam šajā braucienā dalībniekiem bija jāveic visgarākā šīs
dienas distance – 2400 metri.
Protams, tas mūsu sporta kluba meitenēm bija liels
izaicinājums un pārbaudījums. Jau pašā brauciena sākumā
vadībā izvirzījās sportisti no Igaunijas, taču Sandra ar Ilonu
neatpalika, un Sandra visa brauciena laikā tā arī saglabāja
trešās vietas pozīciju.
Taču pie finiša Sandrai ar Victory Boy T.G. bija
vislielākais pārbaudījums, jo viņus mēģināja apsteigt
braucējs no Igaunijas. Uzreiz pēc brauciena tiesnesis
nosauca divus pirmo vietu ieguvējus, kas bija Igaunijas
braucēji, bet apmēram 5 minūšu ilgs klusums valdīja līdz
varēja nosaukt bronzas medaļas ieguvēju. Visu izšķīra foto
finišs un ātrāks izrādījās Victory Boy T.G ar Sandru (laika
rezultāts 3.17,21 min, 2400 m distancē, jāpiebilst, ka laika
ziņā Sandra no uzvarētājiem atpalika tikai par 1 sekundi).
Pēc šī paziņojuma bija dzirdamas daudzu līdzjutēju ovācijas
un prieka gaviles.
Tā arī šogad Sandra ieguva godalgoto vietu, bet līdz tai
bija daudz grūtāks ceļš nekā pagājušajā gadā, jo reitings bija
visaugstākais un konkurenti visnopietnākie. T. Martinsone
šajā braucienā ierindojās 5. vietā (3.18,65 min) un Ilona ar
zirgu Salamandra 6. vietā (3.25,39 min).
Nedaudz par
balvām: godalgoto
vietu ieguvēji
saņēma rozetes,
medaļas un
lielākas naudas
balvas; visi
pārējie, kas
finišēja, - 50 eiro
balvu. Dažādos
braucienos bija
atšķirīgs kopējais
balvu fonds:
no 2100 līdz 4000
eiro.
Victory Boy T.G.
balva – 570 eiro.

Ilona ar Ilzes
Rudzītes zirgu
Upsala D’Isop
(attēlā) piedalījās
I braucienā, kur
starp 7 braucējiem
bija vēl viens
braucējs no
Latvijas – Jānis
Ruskulis (Dagdas
novads). Cīņa bija
spraiga līdz
pēdējiem finiša
metriem, un mūsu Ilona spēja noturēt 4. pozīciju šajā
braucienā, uzrādot laika rezultātu 2.10,17 min (1609 m
distancē).

Nākamais starts – atkal Lietuvā
Jau nākamnedēļ – 16. februārī ir plānots piedalīties arī
vienās no lielākajām rikšotāju sacensībām Lietuvā – Lazdijai
pilsētā. Tradicionāli šis pasākums tiek rīkots par godu
Lietuvas neatkarības dienai. Sandrai un Ilonai tās būs
nozīmīgas sacensības, tāda paša līmeņa pasākums kā
“Sartai”.
Iespējams, ka ziemas sezonā vēl pāris reizes mūsu
braucējas startēs arī Širvintos (Lietuva) rīkotajās sacensībās.
Pagaidām par to ir grūti spriest, jo viss ir atkarīgs no tā, cik
labvēlīgi laika apstākļi būs turpmāk.

Vasarā ieplānotas vairākas sacensības
Vasarā, protams, „Pegazs” plāno piedalīties sacensībās pēc
iespējas biežāk. Cerams, ka šogad sacensības arī tiks rīkotas
arī Krāslavas, Gulbenes un Dagdas novadā.
Ciblas novada Pušmucovas pagastā sacensības plānotas
šogad 6. jūlijā plkst. 13.00 (Ciblas novada kausa izcīņa) un
augusta sākumā (Latgales kausa izcīņa).
Neapšaubāmi, ka visas meitenes cenšas sagatavot savus
zirgus pēc iespējas labāk, bet sports ir sports un tur biežie
vien galvenā noteicēja ir veiksme.
PALDIES Ciblas novada domei par pastāvīgu palīdzību
gan sacensību rīkošanā, gan arī par atbalstu zirgu
transportēšanā uz sacensībām, kas notiek ārpus Latvijas.
Visaktuālākais jautājums Ciblas novada rikšotāju
braucējiem paliek – atbilstoša skrejceļa izveide, kam
nepieciešams vērā ņemams finansiālais atbalsts. Tas nozīmē,
ka jāturpina piedalīties ES
fondu rīkotajos konkursos, lai
šo mērķi sasniegtu.
Ciblas pagastam ir, ar ko
lepoties, jo tajā mīt patiesi
ātri zirgi!
Inese RUSKULE,
Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”
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Mūsu skolēni piedalījās fotokonkursā
Kā viens no Latvijas valsts simtgades
pasākumiem tika īstenots projekts
“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss
”Mana zeme skaistā””.
Fotokonkursā „Mana zeme skaistā”
piedalījās arī Ciblas novada skolas:
Ciblas vidusskola, Ezersalas internātpamatskola un Pušmucovas pamatskola.
Projektā kopumā piedalījās 220
skolas, iesniegti 5914 darbi, no kuriem
1782 pārvērsti fotogleznās – balsojumā
augstāk novērtētās fotogrāfijas. Šīs
fotogleznas pēc izstādes nonāca skolu
īpašumā. To izgatavošanai ir piesaistīts
finansējums no Latvijas uzņēmumiem.
Konkursa rezultātus un visvairāk
balsu saņēmušos skolēnu darbus joprojām var aplūkot projekta mājaslapā
www.manazemeskaista.lv
sadaļā

„Darbi”.
Lai aplūkotu
Ciblas novada
skolu audzēkņu
darbus, jāizvēlas
konkursa kārta
nr.1. Tad ir
skatāmas
fotogrāfijas, ko
iesnieguši skolēni
no Pušmucovas
pamatskolas (36
darbi), Ciblas
vidusskolas (49
darbi) un
atbalstu
fotokonkursam
un
IK
Ezersalas internātpamatskolas (27
„LANAS
777”
par
atbalstu
projekta
darbi).
Projekta darba grupa rakstiski īstenošanā Ciblas novadā.
FOTO: Diāna Ozoliņa, Ciblas vsk..
pateicās Ciblas novada pašvaldībai par

Mācību priekšmetu
olimpiāžu rezultāti
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un
Zilupes novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādes.
30.10.2018. notika Angļu valodas
olimpiāde. Tajā piedalījās vairāki
Ciblas vidusskolas skolēni, kurus
gatavoja pedagoģe Irēna Skutele. Trīs
jaunieši uzrādīja 3. vietai atbilstošu
rezultātu: Andis Rimicāns (11. kl.),
Žanis Tihovskis (12. kl.) un Adrians
Rakstiņš (12. kl.).
11.01.2019.
notika
Vēstures
olimpiāde 9. un 12. kl. skolēniem. Tajā
piedalījās 2 Pušmucovas pamatskolas
(ped. Elvīra Rimicāne) un 2 Ciblas vsk.
(ped. Dagnija Piterāne) audzēkņi.
Godalgotās vietas ieguva: Elza Paula
Ivanova (9. kl.) – 3.v., Linards
Sadovskis (12. kl.) – 1.vieta.
15.01.2019.
notika
Informātikas
olimpiāde 7. un 11. kl. skolēniem.
Pedagoģes
Sarmītes
Leščinskas
audzēknes ar teicamiem rezultātiem
piedalījās 7. klašu olimpiādē: Antra
Toporkova ieguva 1. vietu, bet Inta
Seimuškina – 2. vietu.
16.01.2019. notika Latviešu valodas
un literatūras olimpiāde 8. – 9. kl.
skolēniem. Tajā piedalījās 4 Ciblas
vidusskolas audzēkņi. Sanda Augustova
(8. kl., ped. Sarmīte Streļča) – 2. vieta;
Amanta Tutina (9. kl., ped. Ināra
Kuzņecova) – 2. vieta, Elīza Paula
Ivanova – Atzinība.
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Ciblas novada kultūras
jomas speciālisti izveidojuši
novada mēroga pasākumu
plānu šim gadam.
Pirmais lielākais sarīkojums
– uzņēmēju un zemnieku
balle, tā ieplānota 30. martā
Blontu Tautas namā.
Cibla novada svētki ar
vairāku dienu programmu
notiks jūlija pirmajā nedēļā –
no svētdienas, 30. jūnija, līdz
6. jūlijam.
Plānā redzami arī citi
pasākumi, kas Ciblas novadā
tiek rīkoti ik gadu. Katrā
Tautas namā notiks arī vietējā
– pagasta – mēroga pasākumi.
Aicinām sekot informācijai
pašvaldības mājaslapā un
citos resursos, lai nepalaistu
garām kādu jūs interesējošu
kultūras notikumu.

Nr. 2 (149)

2019. g. 6. februārī

6. lappuse

Lielākie Ciblas novada kultūras pasākumi 2019. gadā
Datums
30. marts

Pasākums
Uzņēmēju un zemnieku balle

Vieta
Blontu TN

21. aprīlis

Blontu TN deju kopas „Kaprīzes” 5 gadu jubileja

Blontu TN

4. maijs

Baltā galdauta svētki

Ciblas TN

18. maijs

Ģimeņu svētki

Līdumnieku estrāde

30. jūnijs –
6. jūlijs
13. jūlijs

Ciblas novada svētki

Ciblas novads

Bērnības svētki

Pušmucovas TN

17. augusts

Pilngadības svētki

Zvirgzdenes estrāde

24. augusts

Bērtuļa diena

Līdumnieku estrāde

28.septembris

Starptautiskais XVI Tautas muzikantu saiets

Pušmucovas TN

19. oktobris

Pašdarbnieku vakars

Pušmucovas TN

9. novembris

Starpnovadu skeču parāde

Blontu TN

11.novembris

Lāčplēša dienas pasākums

Zvirgzdenes TN

16.novembris

LR proklamēšanas gadadiena

Ciblas TN

30. decembris

Gada noslēguma pasākums

Blontu TN

Gaišā noskaņā aizritējis senioru atpūtas pasākums
Ciblas Tautas namā 19. janvārī notika
atpūtas pasākums „Kad gadiem es pāri
skatos”, ko senioriem rīkoja Ciblas TN
vadītāja Sandra Beļavska kopā ar
sociālo darbinieci Antoņinu Hindoginu.
Vecākās paaudzes ļaudīm rīkoti svētki
Ciblā ir skaista tradīcija. Šoreiz tika
aicināti ciemiņi arī no citiem pagastiem,
diemžēl atsaucība bija neliela.
Sandra Beļavska, ievadot pasākumu,
pauda prieku par tikšanos, jo
mūsdienās, kad ļaudis ir ieurbušies
ekrānos, ir svarīgi satikties.
Ar laba vēlējumiem Jaunajā gadā
klātesošos uzrunāja Ciblas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis un Ciblas pagasta
pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns.
J. Dombrovskis aicināja padomāt par
kārtējās
pensionāru
ekskursijas
maršrutu, jo pašvaldība arī šovasar
finansēs tradicionālo ekskursiju pa
Latviju. Savukārt M. Trukšāns pauda
prieku par to, ka uz atpūtas pasākumu
ieradušies pagasta iedzīvotāji arī no
attālākiem ciemiem.
Skaistus profesora, gerontologa Jāņa
Zaļkalna vārdus senioriem veltīja
Antoņina Hindogina, mudinot ikdienā
atbalstīt vienam otru un spēt priecāties
ar skaisto dzīvē.
Ciblas TN deju kopa „EversS” arī
šogad senioru pasākuma dalībniekus

iepriecināja ar gardu
pīrāgu un sirsnīgu
apsveikumu, ko
nolasīja S.
Beļavska.
Ar uzvedumu
„Boņuka
Ziemassvētku
sapnis” visus
iepriecināja Ciblas
vidusskolas
audzēkņi un
folkloras kopas
„Ilžeņa” dalībnieki.
Dzintra Toporkova šo uzvedumu ir
veidojusi, balstoties uz kādu darbu, kas
tapis pēc Jāņa Klīdzēja izcilā romāna
„Cilvēka bērns” motīviem. Līdz ar
Boņuku,
ko
atveidoja
Markuss
Seimuškins, ikvienam bija iespēja sapnī
tikties ar pasaku varoņiem: feju,
princesi un ķēniņu, Sarkangalvīti un
vilku, bārenīti un pamāti. Bet … šie
pasaku tēli bija pilnīgi pretēji pasakās
attēlotajiem: labie tēli – nejauki, bet
ļaunie – iejūtīgi. Ludziņā bija arī
Boņuka māmiņa, vectēvs un Bigija.
Skolēni savu izrādi noslēdza ar dziesmu
„Likteņa sūtnis” (no Ingas un
Normunda repertuāra), un ikviens
varēja dziedāt līdzi: „Iet laiks, bet mēs
paliekam tādi kā esam…”
Lai iekustinātu sanākušos, ”Ilžeņas”

jaunieši aicināja seniorus uz dažām
rotaļdejām, bet Sandra Beļavska
iepriecināja ar nelieliem konkursiem.
Piemēram, bija iespēja saņemt balvu
(konfekti), pirmajam atpazīstot citātu
no pazīstamas latviešu kinofilmas.
Savukārt, lai labāk sapazītos, senioriem
nācās atklāt, kurā mēnesī katrs ir
dzimis, un saskandināt, un arī saņemt
balvā atstarotāju.
Un šādi aktīvi iekustināti, seniori ar
prieku uzņēma sadziedāšanos ar mūziķi
Ināru Dovgiallo no Pušmucovas. Viņa
spēlēja arī balli.
Todien bija brīnišķīga – saulaina un
balta ziemas diena. Ciblas Tautas namā
mūzika un smiekli skanēja vairākas
stundas, līdz pat pusnaktij. Bija patiess
prieks tikties!
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Felicianovas bibliotēkā — „Noķer spēles garšu”
23. janvārī Felicianovas bibliotēkā notika pasākums
„Noķer spēles garšu”, kur bija iespēja iepazīties un uzspēlēt
galda spēles „Alias” un „Saderēsim?”.
Pēdējos gados galda spēļu kultūra Latvijā ir kļuvusi arvien
populārāka, arvien vairāk cilvēku izvēlas kādā brīvā brīdī
uzspēlēt spēles ar ģimeni vai draugiem, tādēļ pasākuma ideja
bija dot cilvēkiem iespēju iepazīties ar galda spēlēm.
Tās veicina savstarpēju komunikāciju, paaudžu sadarbību,
disciplinētību, prasmi uzvarēt un zaudēt, māca ātri pieņemt
lēmumus, bagātina iztēli, sniedz pozitīvas emocijas. Un
vislielākais ieguvums, ka ģimene var pabūt kopā un saturīgi
pavadīt laiku.
Felicianovas bibliotēkas bibliotekāre Lilita ŠENDO

Blontos skatāmi Leonarda Staša kokgriezumi
Atzīmējot novadnieka Leonarda Staša dzimšanas jubileju Blontu pagasta
bibliotēkā līdz 15. februārim skatāma L. Staša kokgriezumu veidojumu izstāde
”Par prieku sev un citiem…”.
L. Stašs dzimis 1929. gada 16. janvārī Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Sinaiža
sādžā. Strādājis par veterināro feldšeri, zootehniķi, Ludzas rajona Suvorova un Kirova
kolhoza priekšsēdētāju. Pēc viņa projektiem celtas fermas, kaltes, darbnīcas, koledžas,
kā arī paneļu ražošanas cehs Kirova kolhozā. L. Stašs bija Latvijas Republikas 5., 6.
un 7. Saeimas deputāts, Tautas Saskaņas partijas biedrs.
2000. gada 27. janvārī 71 gadu vecumā Leonards Stašs, strādādams Saeimas namā,
piedzīvoja infarktu. Viņa dzīvību ārstiem glābt neizdevās. Apglabāts Ciblas novada
Zvirgzdenes pagasta Franapoles kapsētā.
Leonards Stašs no darba brīvajos brīžos veidojis kokgriezumus. No neparastiem koka
veidojumiem tapa šķīvji, glāzes, bļodas, dzīvnieku veidojumi, viņa kolekcijā atrodami
vairāki darinājumi no aļņu un stirnāžu ragiem.
Inta Vonoga, Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pušmucovā vairojas lasītprieks
Pušmucovas pamatskolas 5. - 6.kl.
skolēni
iesaistījušies
Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centra organizētajās „Skaļās lasīšanas”
sacensībās. Šādas sacensības tiek
rīkotas, lai veicinātu bērnu interesi par
lasīšanu un grāmatām, pilnveidotu
bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un
interesantu literatūru skaļai lasīšanai,
saliedētu bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, celtu lasīšanas prestižu
bērnu skatījumā.
Bērni izrādīja lielu interesi par šīm
sacensībām, bija noorganizētas bibliotekārās stundas, kurā skolēni
aizrautīgi stāstīja saviem klasesbiedriem par izlasītajām grāmatām, pat
rādīja teātri ar pašu veidotām dekorācijām. Skaļās lasīšanas akcijā ar
lielu aizrautību iesaistījās arī 2. - 4. kl.
skolēni, kuri ir čakli pagasta bibliotēkas
apmeklētāji un jau tagad krāj iemaņas
un pieredzi šāda veida sacensībām. Arī
7. klases skolēniem bija noorganizētas
klases skaļās lasīšanas sacensības, kurās
viņi iepazina daudz jaunu aizraujošu

grāmatu, it sevišķi jāatzīmē Odrijas
Mironovas un Aurēlijas Aleksas Puļas
emocionālās uzstāšanās.
25. janvārī notika skolas mēroga
„Skaļās lasīšanas sacensības”, kuras
vērtēja kompetenta žūrija. Vērtēšanas
eksperti bija Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere un
metodiķe Elita Zirne, skolotāja, teātra
pulciņa vadītāja Elvīra Rimicāne, kā arī
7. kl. skolniece, vairāku skatuves runas
konkursu dalībniece Odrija Mironova.
Sacensībās
piedalījās
Daniela
Migalova, Sanda Kolocāne, Anastasija
Kapitonova no 5. klases, Adriana
Fadina no 6. klases. Meitenes aizrāva
klausītājus savā emocionālajā lasīšanā
un visiem radīja interesi par viņu
izvēlētajām grāmatām: A. Lindgrēnes
„Brālītis un Karlsons”, Ž. Vilsones
„Treisijas Bīkeres stāsts” un „Dvīņu
spēles”, Dž. Luīsas „Debesu vanags”.
Pēc žūrijas vērtējuma martā Ludzā
Pušmucovas
pamatskolu
reģiona
sacensībās pārstāvēs 5. klases meitenes
- Sanda, Daniela un Anastasija.

Lai veicas reģiona līmenī!
Paldies skolas direktora p.i. Aijai
Jonikānei, skolotājām Vijai Rudzišai,
Aijai Katkevičai, Ilonai Malakai,
Elvīrai Rimicānei par sadarbību un
radošu iesaistīšanos visās vietējās
bibliotēkas aktivitātēs!
Paldies visiem bibliotēkas lasītājiem
un apmeklētājiem!
Lai mums visiem vairojas lasītprieks!
Laipni lūgti Pušmucovas bibliotēkā!
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja
Ilga BAZIĻEVIČA
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Futbola turnīrā „Ciblas kauss – 2019” uzvarēja „STRAUTS”

Šogad 20. janvārī plkst. 10:00 Ciblas novada sporta
kompleksā Felicianovā notika atklātās telpu futbola
sacensības “Ciblas novada kauss 20”, kuras organizēja
Ciblas pašvaldība un jauniešu centrs „IMPULSS”.
Uz sacensībām ieradās 10 komandas no Ciblas, Ludzas,
Kārsavas un Rēzeknes novada.
Komandas tika dalītas divās grupās, un katras spēles
ilgums bija 12 minūtes. Beigās katras grupas 1. - 3. vietas
ieguvēji cīnījās par vietām.
Finālā 1. vietu tikai ar rezultatīviem soda sitieniem izcīnīja
komanda „STRAUTS” (Endijs Romanovs, Renārs
Romanovs, Kaspars Pudniks, Rihards Aleksandrovičs,
Ibrahim Juraev un labākais vārtsargs Kristaps Tereško).
2. vietā – "Ludzas CHELSI".
Arī 3. vietas liktenis izšķīrās tikai soda sitienos, un tur
labāk paveicās komandai „Mixer” (Blonti).

Un 4. vietā palika komanda „Krivanda” (Līdumnieki).
5. vieta SK „Korsova”, 6. vieta FC „Bērzgale”, 7. vieta FC
„Čornaja”, 8. vieta „Ludzas NNS/Juniors”, 9. vieta RTA
(Rēzekne), 10. vieta „Banda” (Pušmucova).
Futbols ir spēle, kur sportisti gūst dažādas traumas. Arī
šajās sacensībās bez traumām neizpalikām. Ja nebūtu
traumu, kas to zina – varbūt vietu izkārtojums būtu
savādāks. Sacensību labākais snaiperis bija Mārtiņš Pavlovs
no komandas „Krivanda” (Līdumnieki), viņš iesita 10
vārtus. Komandā „STRAUTS” viens spēlētājs bija no
Uzbekistānas – Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas students,
kurš komandai būtiski palīdzēja, gūstot 2 vārtus un 1 svarīgu
soda sitienu.
Paldies visiem sportistiem par dalību turnīrā un Endijam
Romanovam par palīdzību sacensību organizēšanā.
Aldis Tihovskis, JC „IMPULSS” vadītājs

Lielākais loms sacensībās „Bļitka - 2019” – ap 6,5 kg zivju
2. februārī Līdumnieku pagastā notika plkst. 8.00 pie Kurjanovas ezera
tradicionālās zemledus makšķerēšanas pulcējās vietējie makšķernieki, lai
sacensības „Bļitka 2019”. Jau pirms piedalītos sacensībās.
Laika apstākļi sestdien
bija ideāli zemledus
makšķerēšanai. Taču
lomi arī šoreiz nebija
nekādi dižie.
Sacensības
ilga
aptuveni 5 stundas
(līdz plkst. 13:00). Šajā
laikā gūtais vislielākais
kopējais loms – 6,48
kg, to izzvejoja Gints
Sprūžs. Rezultātā – I
vieta sacensībās. II

vieta ar 4,96 kg smagu lomu – Edijam
Kušneram. III vieta ar 3,16 kg lomu –
Vislvaldim Sprūžam, viņam arī lielākā
zivs. IV vieta ar 3,04 kg lomu –
Normundam Birskim. Galarezultātu
sacensību noslēgumā reģistrēja 8
dalībnieki, mazākais loms – nepilni 2
kg. Balvas tika pasniegtas pirmo četru
vietu ieguvējiem: I – III vietai – kausi,
medaļas un dāvanu kartes (20 €, 15 €,
10 €). Par IV vietu – dāvana.
Pēc
apbalvošanas
makšķernieki
kavējās pie ugunskura, baudot maltīti
un daloties ar zvejas stāstiem.
Sacensības
organizēja
Aldis
Tihovskis, Ciblas jauniešu centra
„Impulss” vadītājs. Finansiālu atbalstu
sniedza Ciblas novada pašvaldība.
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