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AICINA CIBLAS TAUTAS NAMS!
15. aprīlī plkst. 13.00 — Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
studentes Kristiānas Manukinas
grafikas darbu izstādes atklāšana.
19. aprīlī plkst.18.00 — Nacionālo bruņoto spēku štāba
orķestra klasiskā kvarteta koncerts „No zobena Saule lēca”.
21. aprīlī 18.00 — deju kopas „EversS” 5 gadu jubilejas
koncerts „Večerinka Eversmuižā”
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Ir uzsākta Ciblas novada Attīstības programmas
2019. - 2025. gadam izstrāde.
Ar topošo dokumentu var iepazīties novada pašvaldības
mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā Novads/ Attīstības
programma.
Līdz š.g. 15. maijam aicinām ikvienu iepazīties ar
Attīstības programmas projektu un aizpildīt aptaujas anketu,
izsakot savus priekšlikumus!
Rudenī būs publiskā apspriešana.

2018. g. 28. marts

2. lappuse

No 1. aprīļa – ES pārtikas un materiālās
palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu

Par pašvaldības autoceļu uzraugu
Ciblas novada pašvaldības autoceļu uzrauga amatā (uz
nepilnu darba slodzi) stājusies Ilga Grade.
Līdz šim autoceļu uzrauga amata pienākumus pildīja Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja, bet viņa nolēma
atteikties no šī amata sakarā ar lielo noslogojumu pamatdarbā. Ilga Grade ir pieredzējis pašvaldības darbinieks, daudzus
gadus viņa ir strādājusi Ludzas rajona padomē. Ciblas novada pašvaldības vadība ir pārliecināta, ka autoceļu uzrauga
darba pienākumus I. Grade spēs veikt kvalitatīvi un profesionāli. Saziņai ar Ciblas novada pašvaldības autoceļu uzraugu aicinām izmantot tālruni – 29492760.
Informē Ināra Sprudzāne, pašvaldības izpilddirektore

Tiks noteikti satiksmes ierobežojumi
kravas transportam
Ciblas novada pašvaldība atgādina! Līdz ar pavasara šķīdoņa iestāšanos tiks noteikti satiksmes ierobežojumi transporta
līdzekļiem ar pilno masu virs 5 t un 7 t uz šādiem Ciblas novada pašvaldības autoceļiem:
Blontu pagastā: Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici;
Dubrovka – Perevozki; Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā;
Jakuči – Tropci; Mediševa – Pupki.
Ciblas pagastā: Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā;
Kondrati – Voloji – Ozupiene.
Līdumnieku pagastā: Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki.
Pušmucovas pagastā: Pušmucova – Zujeva; Pušmucova –
Vornaiši – Šmati.
Zvirgzdenes pagastā: Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki;
Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Ražanova;
Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova.
Ceļu saraksts var tikt precizēts.
Ciblas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts un noteiktās uzturēšanas klases skatīt sadaļā Ciblas novads – Ceļi.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama
pa tālr. 29492760 (Ilga Grade).

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30
(pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar
ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un
mācību piederumu komplekti.
Šādu palīdzības kārtību nosaka 27. februārī valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par
"Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.
gada plānošanas periodā" īstenošanu.
Tāpat kā līdz šim, pamats šī atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa.
No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro,
turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās
sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā
varēs saņemt uzreiz atsevišķus komplektus vai visu pārtikas,
higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts
iepriekš.
Aicinām vērsties pie pašvaldības sociālajiem darbiniekiem,
kas izvērtēs, vai jums pienākas šī palīdzība!
Informē Ciblas novada Sociālais dienests

Ciblas novada Sociālā dienesta
Sociālo darbinieku kontaktinformācija
Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne, tālr. 65700870.
Blontos – Inta Vonoga, sociālās palīdzības organizatore,
tālr. 65700870.
Zvirgzdenes pagastā – Aija Zlidne, sociālais darbinieks,
tālr. 65700834.
Ciblā – Olita Kilupe, Sociālās palīdzības organizatore,
tālr. 65729046.
Felicianovā un Līdumniekos – Antoņina Hindogina,
sociālā aprūpētāja, tālr. 65729371.
Pušmucovā – Valentīna Trukšāne, sociālās palīdzības
organizatore, tālr. 65728104.
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3. lappuse

Pašvaldība piedalās projektu konkursā

Domes sēdē lemtais
22. februārī notika kārtējā domes sēde, kurā pārsvarā
skatīti vairāki jautājumi par zemi un par zvejas limitu
piešķiršanu.
Pamatojoties uz privātpersonu iesniegumiem, domes sēdē
nolemts atļaut no trim privātiem nekustamiem īpašumiem
atdalīt zemes vienības, kam piešķirt nosaukumu un izveidot
jaunu nekustamo īpašumu, nosakot zemes lietošanas mērķi:
no Blontu pag. „Zaļumi” atļauts atdalīt 43,40 ha platībā
(zemes lietošanas mērķis - 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība);
no Blontu pag. „Masaļi” – 1,85 ha (zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība);
no Ciblas pag. „Bezdelīgas” – 4,8 ha platībā (zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība).
Divām personām nomā piešķirtas pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības uz 10 gadiem: 0,1307 ha un 1,3 ha platībā.
13 personām nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2018. gadā, katram
iedalīts zvejas limits 2018. gadam – 1 zivju murds (ne vairāk
kā 30 metru lielu sētas garumu).

Domes sēdē tika nolemts atbalstīt iesniegšanai Zemkopības
ministrijas izsludināto projekta pieteikumu “Ciblas novada
Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšana”, kas paredz
pavairot Kurjanovas ezera zivju resursu. Projekta kopējais
apjoms – EUR 6010,07, projekta attiecināmās izmaksas EUR 4800,00. Tika apstiprināts projekta līdzfinansējums no
pašvaldības speciālā budžeta 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., EUR 4800,00. Projektā PVN nav
attiecināmās izmaksas, apstiprināt PVN apmaksu, kas sastāda
EUR 1008,00, piegādes izmaksas – EUR 202,00.
Domes sēdē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska
ziņoja, ka Kurjanovas ezers ir Publiskais ezers, kurā notiek
makšķerēšana. Zivju resursi šajā ezerā nav atjaunoti ļoti sen.
Ciblas novada pašvaldība plāno piedalīties Zemkopības ministrijas 16.01.2018. izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmajā kārtā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un
ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašuma, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”, papildinot zivju resursu
krājumus Kurjanovas ezerā.
Zemkopības ministrija vēl vērtē Ciblas novada pašvaldības
iesniegto projektu. Cerams, tas saņems atbalstu.

Reģionos darbu uzsākuši reemigrācijas koordinatori
Pateicoties Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) jaunai politikas iniciatīvai, 2018. gadā Latvijā ir uzsākts
pilotprojekts "Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai",
kura īstenošanā iesaistīti visi plānošanas reģioni.
Projekta galvenā prioritāte būs ģimenes ar bērniem, kuras noteiktā brīdī ir
izvēles priekšā – atgriezties “mājās” vai
iesakņoties uz dzīvi ārvalstīs, līdz ar
bērnu skolas gaitu sākšanos. Tāpat prioritāte būs arī jaunieši. Zināma atbalsta
politika tiks sniegta arī iekšzemes reemigrantiem, kas mainījuši savu dzīvesvietu
no viena plānošanas reģiona uz citu, taču
plāno atgriezties sākotnējā dzīves vietā
kā pastāvīgajā dzīves vietā. Tiesa, no-

teikti vairāki novadi, uz kuriem šī iniciatīva neattiecas, lielākoties Pierīgas teritorijās.
Katrā no reģioniem februārī darbu
uzsāka reģionālais koordinators, kura
galvenais uzdevums būs, sazinoties ar
konkrētām personām, kas šobrīd dzīvo
ārvalstīs, izzināt to vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos
atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus problēmu risināšanai. Latgalē šo
pienākumu veiks Astrīda Leščinska.
Balstoties uz iepriekš veikto pētījumu,
reemigrācijas piltoprojekta īstenošanai
tika noteiktas 10 pašvaldības: Daugavpils pilsēta, Tukuma novads, Jelgavas
pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles
novads, Neretas novads, Saldus novads,
Skrundas novads, Gulbenes novads un
Smiltenes novads, kuras sadarbībā ar
plānošanas reģionu koordinatoriem nodrošinās praktisku atbalstu potenciālajiem reemigrantiem*.
*"Reemigrants" - persona, kas
atgriežas valstī, no kuras tā
emigrējusi. Reemigrācijas
koordinators ir atbalsta persona, kura uzrunā aizbraukušos Latvijas iedzīvotājus
un piedāvā atgriezties dzimtenē, sagatavojot individuālu
atgriešanās plānu.

Lai sazinātos ar Latgales plānošanas
reģiona (LPR) remigrācijas koordinatori
Astrīdu Leščinsku,
aicinām zvanīt pa tālruni: 65423801
vai sūtīt e-pastu:
astrida.lescinska@lpr.gov.lv.
Ir izveidota arī Facebook lapa “Es atgriežos Latgalē!”, kur pieejama dažāda
veida informācija par iespējām Latgalē.
https://www.facebook.com/
es.atgriezos.latgale/
Pilotprojekts ir vērsts uz konkrētu cilvēku reālām vajadzībām nevis balstīts
aptuvenos pieņēmumos par to, kas šos
cilvēkus varētu, iespējams, kavēt atgriezties. Papildus izstrādāta arī reemigrantu atbalsta programma uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai
pēc atgriešanās savā iepriekšējā dzīvesvietā reģionā. Ieplānots, ka katrā reģionā
varēs atbalstīt 4 projektus, maksimālais
finansējums būtu 9000 eiro apmērā.
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4. lappuse

Cildināti novada uzņēmēji un lauksaimnieki
17. martā notika tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un
zemnieku balle.
Tajā dažādās nominācijās tika godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki – lielākie nodokļu maksātāji un lielākie darba devēji
SIA „Solo un partneri”, SIA „Riko Ri”, SIA „Blonti”,
zemnieku saimniecības „Ezerlīči” un „Lapegles 2”, SIA
„Dimants AR”, SIA „Staupine”, un SIA „Wild”.
Lielākie darba devēji apbalvošanai izvirzīja vairākus
savus darbiniekus, kas tika apbalvoti par ilggadēju darbu
vienā uzņēmumā – Nadežda Klecko, Imants Krušanovs,
Vilis Krušanovs un Ēriks Gagarins.
Pašvaldības pateicība par ieguldījumu tūrisma populariSveikti lielākie darba devēji
zēšanā — pedagoģei no Ciblas Malvīnei Locei.
Kā labās prakses paraugs mežkopībā ar pateicību tika
atzīmēta Ludviga Karveļa saimniecība „Birztaliņas”
Zvirgzdenes pagastā.
Pateicību par lauksaimniecības tradīciju turpināšanu saņēma Ciblas pagasta zemnieku saimniecības „Pērles” īpašnieki – Auzānu ģimene.
Īpašas pateicības par sadarbību uzņēmējdarbības jomā
Ciblas novada pašvaldība veltīja saviem sadarbības partneriem Aivaram Tronam, SIA „Blonti”, Valentīnai Lazovskai, Vladislavam Ločmelim, SIA „LIOveta” un Violai
Andruščenko.
Jubilejā pašvaldība sveica SIA „Blonti” vadītāju Andri
Žeikaru. Tradicionāli SIA „Blonti” apbalvoja savus labākos strādniekus un speciālistus.
Vairākus zemniekus un uzņēmējus sveica arī Latvijas Sveikti ZS “Pērles” īpašnieki
Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Izklaides daļā - tradicionālā loterija un rotaļas, vakaru
vadīja Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēja Romāns Ivanovs no Rēzeknes.
Pasākumu filmēja Latgales reģionālā televīzija. Sižetu
var noskatīties internetā — pašvaldības mājaslapā un Latgales reģionālās TV mājaslapā.

Dzied Marta Petrovska

Vakara gaitā
uzstājās:
grupa “Latgalīšu reps”,
jaunā vokāliste no Blontu
pagasta Marta
Petrovska,
deju grupa no
Ludzas novada
Pildas
Tautas
nama.

Uzstājas “Latgalīšu reps”

Dejo Pildas TN pašdarbnieces
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5. lappuse

Lauksaimniekus sveica LLKC

Sveikti vietējo uzņēmumu ilggadēji darbinieki

SIA “Blonti” sveica savus labākos speciālistus

Jubilejā apsveikts SIA “Blonti” vadītājs A. Žeikars

Pašvaldības pateicība — sadarbības partneriem

Tradicionālajā loterijā — balvas no uzņēmējiem

ZS “Birztaliņas” īpašnieku L. Karveli intervē LRT

Pirms balles — viesiem dziesmu un deju konkurss
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Skolās organizēti karjeras pasākumi
Martā Ciblas novada
vispārizglītojošo skolu
vecāko klašu audzēkņiem organizēti divi
karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

2018. g. 28. marts

6. lappuse

Izcīnīti ceļojošie kausi

Pasākumi notiek ES fondu darbības
programmas projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.

23. martā Ciblas vsk. 10. - 11. klašu un Pušmucovas pamatskolas 8. - 9. klašu audzēkņi, kam bija interese, piedalījās
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” organizētā pasākumā
"Mana izaugsmes iespēja". Tajā jauniešiem bija iespēja vienuviet iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām
Latvijā, mācību kursiem, brīvprātīgo darbu, neformālo un
interešu
izglītību,
ar
mērķi
palīdzēt
izvēlēties
sev piemērotāko izaugsmes ceļu. Pasākuma viesi bija Latvijas mācību iestādes, kas prezentēja jaunākās mācību programmas un dažādus mācību kursus. Izstādē bija iespēja saņemt
konsultācijas pie karjeras konsultantiem un psihologa, iegūt
informatīvus materiālus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs,
konkursos, noskatīties kinologu paraugdemonstrējumus
un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas modes skati.
Pasākuma apmeklētāji apgalvo, ka patika sveču liešana pie
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas stenda, pirkstu nospiedumu noņemšana un personu
atpazīšana
pēc
fotogrāfijām, darbojoties ar Valsts robežsardzes koledžas pārstāvjiem. Rēzeknes tehnikums mūs uzaicināja apmeklēt atvērto durvju dienas
20. aprīlī vai 11. maijā un iepazīties ar desmit izglītības programmām, lai varētu veiksmīgāk izvēlēties sev tīkamāko arodu
dzīvei. Ilgāk pakavējāmies pie Daugavpils Universitātes stenda, jo studenti interesanti stāstīja par fizioterapeita profesijas
apgūšanu un darba iespējām Latvijā. Apmeklējām moderno
tehnoloģiju darbnīcu, datorā ierakstījām savus vārdus un 5
minūšu laikā saņēmām dāvanā 10 cm garu koka lineālu ar
savu vārdu. Ar interesi pētījām, kā darbojas lāzeriekārta. Secinājām, ka darba izvēles iespēju apgūšana ir ļoti plaša, tikai...
kā saprast, ko pa īstam darīt vēlamies paši.
27. martā Ciblas vidusskolā 9. – 12. klašu audzēkņiem organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pats domā, spried
un sver...". Lektore – ped. mag. Sandra Dzelme, KIPNIS multiplikatore, karjeras konsultante LLU ar četru gadu pieredzi
karjeras projektu vadīšanā, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pedagoģe. Viņa ir sagatavojusi lekciju – nodarbību “Darba tirgus
izpētes metodika”, lai vidusskolēni iegūtu plānu, kā pētīt nozari, kurā izvēlēta profesija; lai spētu mērķtiecīgi un strukturēti domāt par profesijas izvēli, savu atbilstību arodam; lai
noskaidrotu sev interesējošos jautājumus un tos, kas vēl jāizzina saistībā ar izvēlēto profesiju. Nodarbības laikā pieejamas
arī S. Dzelmes individuālās konsultācijas.
Informē Elvīra Rimicāne, pedagoģe karjeras konsultante

Ciblas novada kausu S. Soikānei pasniedz J. Dombrovskis
Foto autors — Ritvars Pujāts
17. martā Pušmucovas pagastā notika rikšotāju zirgu
sacensības. Par tām informē Rikšotāju braucēju sporta
kluba „Pegazs” pārstāve Inese Ruskule: – Pavisam kopā
notika 5 braucieni. Distance bija 1600 m. Skrejceļš bija labi
sagatavots pirms sacensībām, taču pavasara applūdušās pļavas paveica savu misiju, un sabojāja vienu no pagriezieniem,
līdz ar to braucējiem nācās pārvarēt tādu kā ūdens šķērsli.
Dalībnieki bija ieradušies no Ciblas, Ludzas, Gulbenes, Krāslavas un Dagdas novada. Ciblas novada kausu izcīnīja Sandra
Soikāne ar zirgu Victory Boy T.G., Latvijas Zirgaudzētāju
biedrības kausus – Inese Berga ar zirgu Atonas, Zemkopības
ministra kausu – Tatjana Avdejonoka ar zirgu High Sanna,
Zirgam.lv kausu – Nikolajs Galiļejevs ar zirgu Kaprālis un
Latcosmetic kausu – Josifs Mančinskis. Latgales ceļojošais
kauss līdz ar labākā sacensību laika uzrādīšanu nonāca Tatjanas Avdejonokas rokās. Apsveicam visus uzvarētājus! Paldies
mīļš visiem atbalstītājiem: Ciblas novada pašvaldībai, Latvijas Zirgaudzētāju biedrībai, zirgam.lv, Latcosmetics! Bez
jums šis pasākums nebūtu sanācis tāds, kādu varējām baudīt.
Paldies visiem traktortehnikas vadītājiem, kuri centās no
sirds, lai skrejceļš būtu labi sagatavots. Paldies Klitončiku
ģimenei par iespēju visiem interesentiem pajāt zirga un ponija
mugurā, paldies par jaukajiem suņu priekšnesumiem, ko bija
sagatavojuši suņu dresētāji no Rēzeknes.
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis ir gandarīts, ka tiek turpinātas tradicionālās zirgu
rikšošanas sacensības. Jāatzīst, ka šī gada 17. marta starti bija
nedaudz apdraudēti, jo skrejceļš pie staļļiem pēc atkušņa bija
ļoti ļoti pārplūdis, tad pāris dienas uznāca sals, skrejceļš bija
ledus grambu klāts. Lai zirgi varētu iziet uz sacensībām,
skrejceļu nācās stipri kārtot, laužot ledu. Lielu darbu ieguldīja
pašvaldības komunālās saimniecības traktortehnikas vadītājs
Ivans Dubina, kurš ar traktoru, kam pašvaldības darbnīcās
bija izgatavota ledu skaldoša iekārta, planēja un slīpēja skrejceļa trasi. Ciblas novada pašvaldība ir pateicīga arī SIA
„Ludzas Agroķīmija”, kas ar savu lieljaudas tehniku nāca
palīgā šajā trases kārtošanas darbā. Arī sacensību laikā strādāja pašvaldības darbinieki, nodrošinot apskaņošanu no komunālā dienesta mašīnas (Pēteris Burbo) un ar Pušmucovas Tautas nama aparatūru (Inta Domarka).
J. Dombrovskis: – Paldies biedrībai „Pegazs” un visiem
sacensību dalībniekiem par sagādātajiem prieka brīžiem! Paldies visiem, kas palīdzēja sarīkot zirgu rikšošanas svētkus!
Tiksimies Ciblas novadā nākamajās sacensībās!
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7. lappuse

Notika tradicionālais galda spēļu turnīrs

Ciblas jauniešu centrs “IMPULSS”

24.
martā
pašvaldība
sporta hallē
Felicianovā
notika galda
spēļu turnīrs.
Ikvienam bija
iespēja uzspēlēt galda tenisu, dambreti,
novusu, galda
futbolu
vai
gaisa hokeju.
Šādas spēles Felicianovas hallē tiek rīkotas tradicionāli, tām ir savas cienītāju
loks. Galda spēles saista dažāda vecuma cilvēkus – no skolēna līdz pensionāram.
Šīpavasara turnīrā vispopulārākais bija novuss, tajā sacentās 14 spēlētāji, un galda
teniss – 9 spēlētāji.

31. martā organizē atklāto
videospēles FIFA—2018 turnīru.
Sākums plkst.
12.00.

Pieteikšanās līdz 30. marta plkst. 22.00:
pa e-pastu renars2345@inbox.lv
pa tālruni 24003776

Ciblas jaunieši no ziemas atvadījās slidojot
20. martā Ciblas vidusskolas slidotavā notika novada
jauniešu ātrslidošanas sacensības, ko organizēja Ciblas
novada jauniešu centrs „IMPULSS” un Ciblas vidusskola.
Skolas audzēkņi ātrslidošanas sacensībās piedalījās ar
lielu prieku.
Sacensību dalībnieki tika dalīti divās grupās: 7. – 9. klases
un 10. – 12. kl. audzēkņi. Atsevišķi starti bija zēniem un meitenēm. Kopumā uz ledus celiņa izgāja 13 Ciblas vidusskolas
audzēkņi.
Slidas un citu inventāru sacensībām nodrošināja skola.
Ideja par šāda pasākuma rīkošanu Ciblas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam Aldim Tihovskim radās negaidīti – skatoties olimpisko šorttreku.
Aldis Tihovskis īpaši uzslavē 12. klases audzēkņus:
„Malači! Piedalījās sacensībās, lai gan viņiem šonedēļ ir brīvdienas. Izcili labi jaunākajā vecuma grupā startēja Kristaps
Bartulāns, kurš mācās 6. klasē, bet pieteicās sacensībām un ieņēma I vietu!
Nākamgad ātrslidošanas sacensībās aicināsim piedalīties arī jaunāko klašu bērnus. Paldies Ciblas vidusskolas vadībai
un sporta skolotājai Ilgai Stepanovai par
atbalstu sacensību rīkošanā. Mēs, organizētāji, esam gandarīti par itin veiksmīgo pasākumu.”
Ciblas jaunieši ziemu pavadījuši ar labām ātrslidošanas sacensībām!
Sacensību rezultāti:
Vecākajā grupā I vieta – Aiva Sidorčenko (12. kl.) un Maksims Kairovs (11.
kl.), II – Viktorija Leščinska (11. kl.) un
Edijs Kušneris (12. kl.), III – Žanis Tihovskis (11. kl.).
Jaunākajā grupā I vieta – Helēna Puisāne (8. kl.)un Kristaps Bartulāns (6. kl.),
II – Viktorija Zbarovska (9. kl.)un Ilvars
Kristiāns Siliņš (7. kl.), III – Rozalinda
Gudakovska (9. kl.)un Mārtiņš Bartulāns
(6. kl.).
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8. lappuse

Lieldienu dievkalpojumi katoļu baznīcās
29. marts, Lielā
Ceturtdiena, Pēdējo
vakariņu sv. Mise:
Eversmuižā – 18.00,
Pušmucovā – 14.00,
Stiglovā – 14.00,
Laikā no 6. aprīļa līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas
meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti Ludzā – 18.00.
30. marts, Lielā Piektdiena, Kristus ciešanu dievun dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā aicinās
ikvienu interesentu uz pasākumu “Satiec savu meistaru!”. kalpojums (stingrs gavēnis): Eversmuižā – 18.00,
Pušmucovā – 13.00, Aizpūrē – 10.00, Ludzā – 15.00.
31. marts, Lieldienu nakts sv. Mise:
CIBLAS NOVADĀ notiks divi pasākumi, abi
Aizpūrē
– 10.00, Eversmuižā – 15.00,
SESTDIEN, 7. APRĪLĪ:
Pušmucovā – 19.00, Stiglovā – 15.00, Ludzā – 19.00.
Lieldienu maltītes svētīšana LUDZĀ Lielajā Sestdienā:

Biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki"
pl. 11.00 (Sāpju Mātes stunda) un 19.00.
aicina uz savām mājām „Kaktiņi”
1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās sv. Mise:
Līdumniekos – no plkst. 12.00 līdz 16.00
Eversmuižā – 9.00, Pušmucovā – 12.00, Ludzā – 10.00,
tiks cepta neraudzēta maize
Sarkaņos – 8.00 (draudzes mājā, jo baznīcā remonts).
(iepriekš vēlams pieteikties).
Ciblas Tautas namā no plkst. 14.00 līdz 16.00 –
rotaļdejas un danči.
Tos demonstrēs folkloras kopa „Ilžeņa”, ikviens varēs
iesaistīties un iemācīties kādu rotaļdeju vai danci.
Latgalē rotaļdejas un dančus varēs apgūt arī Baltinavā
un Andrupenē. Savukārt Raiņa muzejā Berķenelē varēs apgūt
cepuru šūšanu, Ludzas amatnieku centrā linu auklu pīto apavu
– peterņu pīšanu. Vairākās vietās Latgalē meistari pievērsušies cimdu adīšanai – Indrā, Līvānos un jostu aušanai - Rēzeknē, Tilžā, kā arī tautas tērpu detaļu darināšanai Baltinavā.
Līvānos būs iespēja apgūt koka spaiņu, kublu, ķipīšu u.c.
trauku darināšanu, kā arī apgūt rotaļas.
Plašāka informācija par visiem pasākumu „Satiec savu
meistaru!” – internetā (www.satiecsavumeistaru.lv).
“Satiec savu meistaru!” jau tradicionāli norisināsies vienlaikus ar projektu „Eiropas amatu prasmju dienas”, kas aizsākts 2002.gadā Francijā un kļuvis par plašāko starptautisko
pasākumu, kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. Šogad akcijā piedalās jau 19 Eiropas valstis. 2018. gada pasākuma centrālā tēma ir “Pārnese
nākotnē”, akcentējot ideju par tradīciju, meistarības iespējamo
pārnesi nākotnē apmācot jaunāko paaudzi. “Satiec savu meistaru! 2018” rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Ciblas novadā tiek demonstrētas jaunās filmas no
programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”.
Ivara Selecka dokumentālā filma „Turpinājums”
Ciblas TN – 27. martā plkst. 18.00,
Blontu TN – 30. martā plkst. 18.00.
Biļetes cena – 2 eiro.

Lieldienu dievkalpojumi
pareizticīgo baznīcās
Ludzā:
Lielajā ceturtdienā, 5. aprīlī:
8.30 – liturģija, 17.00 – rīta dievkalpojums.
Lielajā piektdienā, 6. aprīlī:
8.00 un 17.00.
Lielajā sestdienā, 7. aprīlī: 8.30 – Sv. Dievmātes
pasludināšanas svētku liturģijas dievkalpojums;
no 12.00 līdz 15.00 – kuliču, pashu un olu svētīšana;
23.30 – pusnakts dievkalpojums.
Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 8. aprīlī: 0.00 – Rīta
dievkalpojums. Pasha stundas. Jāņa Zeltmutes liturģija.
Kvitainē: 8. aprīlī 4.00.
Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un 18:05 (atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”
ar pašvaldības sniegtu
aktuālu informāciju.
Esiet ar mums, klausoties
Latgales Radio —
103.0 FM!
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