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Lielā talka notika jau 10. reizi
Šajā izdevumā:
Par ceļa P3 remontu, jaunajiem
tarifiem u.c..
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Izsludināti novada
projektu konkursi

3

28. aprīlī Lielā Talka 2018 Ciblas novadā daudzās vietās pulcināja cilvēkus.
Talkas koordinators Aldis Tihovskis informē, ka Ciblas pagastā sakopšanas
darbos piedalījās 78 talcinieki, Zvirgzdenes pagastā – 40, Līdumnieku pag. –
36, Blontu pag. – 24 un Pušmucovas pagastā 30 talcinieki.

„Ilžas” pūrā - senas 4
Ludzas igauņu
dziesmas
“Ilža” izvirzīta
prestižai balvai
“Laiks Ziedonim”

5

Jaunieši attīsta
savus talantus

6

Kapusvētku
saraksts

7

Klāt izlaidumu
laiks!

8

19. maijā Līdumnieku
pag. uz Kurjanovas
ezera notiks
makšķernieku
sacensības
„OSOKA – 2018”.
Dalībnieku reģistrācija
no plkst. 8.00 līdz 8.20.
Sacensību sākums –
plkst. 8.30 (var ierasties
vēlāk).
Tikšanās vieta:
Kurjanovas ezera
austrumu pusē.
Dalības maksa – 5 eiro.
Sīkāka informācija pa
tālruni 26162066.

Līdumnieku ļaudis kuplā skaitā labiekārtoja atpūtas vietu pie viena no novada
tūrisma objektiem – Seimaņu dižakmens (attēlā).
Ēriks Pavlovs informē, ka
solu un galda ierīkošanai izmantoti pagasta meţā negaisā
lauztas apses, ko apstrādājis
Sandris Kozlovskis.
Pie paša akmens uzstādīts
sols, nedaudz attālāk – atpūtas
vieta ar solu, galdu un ugunskura vietu, šeit zeme noklāta
ar šķembām. Lielās Talkas
sestdienā pie Seimaņu akmens
darbojās 36 cilvēki.
Līdzi bija Lielās Talkas karogs, ko Līdumniekos izgatavoja pirmajai Lielajai Talkai
2008. gadā.
Blontu pagastā lielākie uzkopšanas darbi tika organizēti Blontu ciematā un Skradeļu kapsētā. Ciblas pagastā jaunajai tūrisma sezonai tika sakārtota Eversmuižas dabas
taka, kā arī Ciblas PII teritorija, ļaudis talkoja arī Ozupines ciemā un Felicianovā. Pušmucovas pagastā – Pušmucovas ciema teritorija un Mežernīku kapi. Visvairāk
talku bija reģistrēts Zvirgzdenes pagastā – Lucmuiţas ciemata teritorija un sešas kapsētas. Pašvaldība Lielajā Talkā sarkanajos maisos savāktos atkritumus nogādāja atkritumu poligonā „Kriţevņiki‖.
Pateicamies visiem talciniekiem!
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2. lappuse

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs vasarā

PAZIŅOJUMI

Blontu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) jūnijā būs slēgta. Bērni dārziņā varēs
atgriezties 16. jūlijā. Līdz 30. maijam var pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam.
Blontu PII tiek uzņemti bērni vecumā no 1,5 gadiem. Ir diennakts grupiņa (no
pirmdienas līdz piektdienai). Tālrunis 65700895.
Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) strādās visu jūniju, bet jūlijā tā būs
slēgta. Bērni dārziņā varēs atgriezties 20. augustā. Ciblas PII aicina vecākus pieteikt mazuļus no 1,5 gadu vecuma. Turklāt ir svarīgi laicīgu uzsākt
tā apmeklēšanu, lai bērns pakāpeniski iejustos dārziņa vidē. Ir diennakts grupiņa
(no pirmdienas līdz piektdienai). Tālrunis 65729214.
Pirmsskolas izglītības iestādes vasarā tiek slēgtas, lai pedagogi un tehniskie darbinieki varētu izmantot kārtējo atvaļinājumu un lai dārziņu telpās veiktu remontus, gatavojoties jaunajam mācību gadam.

Sākušies būvdarbi uz Ciblas novada pašvaldības ceļa Pušmucova –
Zujeva (P 3).
Tiks pārbūvēts grants ceļa posms
1,784 km garumā, sākot no Pušmucovas ciemata robeţas.
Aicinām ievērot ceļazīmes!
Darbus veiks SIA „Ceļi un tilti‖.

Bezmaksas konsultācijas sniedz dūla Anita Baltalksne
Ciblas novada pašvaldība šomēnes pirmdienās Blontos organizē izglītojošas nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem.
Nodarbības vada sertificēta speciāliste Anita Baltalksne.
Pēdējā nodarbība — 21. maijā pl. 12.00 Blontos, pašvaldības ēkas 1. stāva zālē.
Aicinām jaunos vecākus uz tikšanos ar daudzbērnu māmiņu un sertificētu dūlu
Anitu Baltalksni, lai runātu par dzemdībām, par jaundzimušo aprūpi un emocionālo audzināšanu līdz 3 gadu vecumam.
Plašāka informācija par A.Baltalksni — https://www.spekavoti.lv
Nodarbības organizē pašvaldība, tās ir bez
maksas, īstenojot Projektu Nr. 9.2.4.2/16/
I/067 ―Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā‖.

4. maijā Ciblas novadā tika svinēti Baltā
galdauta svētki.
Pušmucovas Tautas namā notika Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanas dienai
veltīts Ciblas novada pašdarbnieku koncerts
“Šūpulī ierakstīts mūžs”. Tajā uzstājās kolektīvi no visiem novada pagastiem. Svētku programmu vadīja Elvīra Rimicāne.
Tradicionāli 4. maija svētku koncerts noslēdzās, aicinot visus pašdarbniekus un skatītājus
pie balti klāta galda ar pīrāgiem un tēju.

Šonedēļ Ciblas novada ciematos tika
izvietoti lielie atkritumu konteineri,
kuros var bez maksas izmest
lielgabarīta atkritumus.
Pašvaldība atgādina, ka no šī gada
1. maija Ciblas novada teritorijā ir
paaugstināta maksa par dzīvojamo
māju apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
Lēmums pieņemts Domes sēdē 2017.
gada 21. decembrī. Jaunie tarifi noteikti, veicot pakalpojumu pašizmaksas
aprēķinu. Maksa ir pieaugusi, tomēr
pašvaldība dotē daudzus pakalpojumus.
Ūdens piegādes pakalpojums:
pēc skaitītāja – 1,20 €/m3 (ar PVN),
bez skaitītāja – 5,98 €/m3 (ar PVN).
Kanalizācijas pakalpojums:
pēc skaitītāja – 0,86 €/m3 (ar PVN),
bez skaitītāja – 4,28 €/m3 (ar PVN).
Sadzīves atkritumu savākšanas un
izvešanas maksa vienam iedzīvotājam
mēnesi (cena ar PVN no 1 cilvēka):
Blontu pag. – 2,53 €,
Ciblas pag. Ciblas ciematā – 4,24 €,
Ciblas pag. Felicianovas c. – 2,03 €,
Līdumnieku pag. – 3,27 €,
Pušmucovas pag. – 1,79 €,
Zvirgzdenes pag. – 2,27 €.
Maksa par pašvaldības dzīvojamo
māju uzturēšanas, apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanu 0,13 €/m2 (ar
PVN). No šīs summas 0,07 eiro tiks
novirzīti mājas uzkrājumu veidošanai,
0,06 eiro – administrācijai un uzturēšanai. Šī maksa tiks piemērota ar brīdi,
kad tiek pieņemts dzīvojamās mājas
kopīpašnieku lēmums un noslēgts līgums ar Ciblas novada pašvaldību par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka 2018. gada 1. augustā
stāsies spēkā Dzīvojamo telpu īres maksa 0,13 €/m2 apmērā Ciblas nov. pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās
dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām.
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Izsludināts projektu konkurss „Jaunieši novadam 2018”
Ciblas novada pašvaldība arī 2018.
gadā rīko projektu konkursu
„Jaunieši novadam 2018”. Pieteikumi
tam jāiesniedz līdz 8.jūnijam!
Paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budţeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt līdz 500 eiro lielu summu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei
u.c.. Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu finansējumu.
Uz finansējumu var pretendēt jaunietis
vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunietis vai jauniešu grupa var
iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Ir trīs nosacījumi finansējuma piešķiršanai: projektam jāuzlabo pašvaldības infrastruktūra vai/un sociālā joma,
objektam jābūt publiski pieejamam,
projektu jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem.
Līdz 8. jūnijam projektu var iesniegt personīgi pašvaldības domē
Blontos vai pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu konkursam „Jaunieši
novadam 2018‖‖ (adrese: „Domes
nams‖, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas
novads, LV-5706). Projekta veidlapa
pieejama pašvaldības mājaslapā.
12. maijā iesniegtie projekti tiks vērtēti komisijā.

Projekta ideja būs jāprezentē komisijas sēdē, par kuru tiks informēti
dalībnieki. Prezentācijai var izvēlēties
jebkuru formu (PowerPoint, plakāts,
teksta runa). Prezentācijas garums līdz
5 minūtēm. Pēc prezentācijas Komisija
uzdos jautājumus.
Līdz 31. augustam projekti jāīsteno.
Līdz 30. septembrim jāiesniedz projekta
pārskats.
Lai veicas 2018. gadā!
Ja ir kādi jautājumi par projektiem –
var zvanīt Mārītei Romanovskai
(Attīstības nodaļas vadītājai) pa tālruni
65700844.

Pašvaldība arī šogad atbalstīs jaunas biznesa idejas
nomaksāti nodokļi un nodevas; tikuši
piemēroti Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Viens uzņēmums vai fiziska persona konkursa
kārtībā var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam. Attiecināmās izmaksas:
palīgiekārtu, materiālu, instrumentu,
informācijas un telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde, modernu tehnoloģisko
iekārtu iegāde, pieslēgumu būvniecība,
rekonstrukcija un remonts, raţošanas
ēku būvniecība, rekonstrukcija un rePieejamais finansējums
monts, informatīvo materiālu iespiešana
Kopējā projektu līdzfinansēšanas
un izplatīšana, mārketinga pasākumu
summa ir 3000 eiro, tie nāks no pašvalizmaksas.
dības Attīstības nodaļas budţeta līdzekļiem. Atbalsts būs pieejams projektiem,
Pieteikuma iesniegšana
kas Ciblas novadā tiks realizēti 2018.
Projekta pieteikumu var iesniegt pergada laikā.
sonīgi, tas ievietojams aizlīmētā aplokLīdzfinansējumu nepiešķirs projek- snē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa
tiem, kas saistīti ar starpnieciskiem da- ideju konkursam‖ un iesniedzams (var
rījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un iesūtīt pa pastu) Ciblas novada pašvalpārdošanu.
dības administrācijā („Domes nams‖,
Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads,
uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategori- LV – 5706). Uz aploksnes jānorāda
jas nosacījumiem un kuru juridiskā ad- informācija par iesniedzēju un kontaktrese ir reģistrēta Ciblas novadā vai fi- adrese. Papildus iesūtīt Konkursa pieziska persona, kas ir gatava reģistrēt teikumu elektronisko versiju uz e-pasta
saimniecisko darbību un attīstīt uzņē- adresi marite.romanovska@inbox.lv.
mējdarbību Ciblas novadā. Ir 3 ierobeProjektu pieteikumus pieņem līdz
žojumi, kas liegs komercsabiedrībai 2018. gada 15. jūnijam.
piedalīties konkursā: maksātnespēja
Konkursa nolikumu, projektu pieteiu.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos kuma veidlapu un informāciju par konCiblas novada pašvaldība arī 2018.
gadā rīko Jauno uzņēmēju biznesa
ideju konkursu, kurā iesniegtajiem
projektiem tiks piešķirts pašvaldības
līdzfinansējums.
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros Ciblas novada pašvaldības
līdzfinansējums var tikt piešķirts Ciblas
novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk - MVK) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un
fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

kursa norisi var saņemt pašvaldības
Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē
vai pašvaldības mājas lapā internetā
www.ciblasnovads.lv
Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu,
kam jāpievieno daţi pielikumi. Dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar
Nolikuma prasībām.

Līdzfinansējuma izlietojums
Pašvaldība viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas slēdz
līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju
par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu.
Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs
sniedz Attīstības nodaļai atskaites par
pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu
līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
Pašvaldībai (Attīstības nodaļai) un konkursa komisijai ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas
līdz termiņam, kas aptver 2 gadus pēc
projekta īstenošanas beigu datuma.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.
Ja ir kādi jautājumi par projektiem –
var zvanīt Mārītei Romanovskai
(Attīstības nodaļas vadītājai) pa tālruni
65700844.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darbdienās: 8.00 — 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30). E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.
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„Ilžas” folkloras krātuvē –
Ciblas folkloras kopa „Ilža” jau otro gadu strādā ar īpašu repertuāru
– Ludzas igauņu dziesmām. Tās ir tik senas, ka šajā igauņu valodas
dialektā vairs neviens plašajā pasaulē nerunā.
Augsts novērtējums „Ilžas” darbam šajā virzienā ir kolektīva
nominēšana balvai „Laiks Ziedonim”
novadpētniecības nominācijā „Kedas”.
Vēstījumu sākam ar igauņiem un ar
Ludzas igauņu folkloru. Un tad – par
„Ilžas” topošo kompaktdisku „Ludzas
igauņu dziesmas‖.

Zudusī valoda
Pasaule attīstās un mainās. Latgales
teritorijā vienmēr ir dzīvojuši daţādu
tautību cilvēki. Gadsimtu gaitā zudušas
valodas. Diemţēl.
Vēsturnieki vairs nevar precīzi pateikt
– 17. vai 18. gadsimtā pāris Latvijas
apgabalos izveidojās igauņu apdzīvotas
vietas: pie Alūksnes un pie Ludzas
(Briģos, Nirzā, Pildā, Mērdzenē u.c.),
kā arī Krievijā – Pleskavas apgabalā.
Pastāv trīs versijas par to, kā igauņi
nonākuši mūsu pusē. 1. – karalis Kārlis
Igaunijā nāca ar luterticību, tāpēc igauņi
– katoļi pārcēlās uz Latvijas daļu, kur
valdošā bija katoļticība. 2. – muiţkungi
veselus dzimtļauţu ciemos ir paspēlējuši kārtīs vai iemainījuši pret kādu mantu. 3. – Latgalē trūka katoļu garīdznieku, aicināja no Dienvidigaunijas dominikāņu mūkus, kas izveidoja centru
Pasienē un darbojās plašā apkaimē,
tiem līdzi pārcēlās ģimenes no Igaunijas, jo te bija daudz brīvas zemes.
Vēl 20. gadsimtā Ludzas rajonā bija
cilvēki, kuri zināja savu senču valodu,
tomēr lielākā daļa no Igaunijas ieceļojušo gadsimtu gaitā bija asimilējušies –
cara laikā bērni mācījās tikai krievu
valodā, vēlāk bija mēģinājumi dibināt
igauņu skolas, Ulmaņlaikā pieauga prasības pēc vienotas latviešu literārās valodas. Cik bija iespējams, igauņu valoda saglabājās mājās, tomēr igauņi asimilējās arvien vairāk.
Interesanti, ka valoda, kādā runāja
Ludzas igauņi, nebija saprotama Igaunijā. Acīmredzot tā bija saglabājusies kā
sens dialekts, kurā runājuši seti – neliela etniska grupa Igaunijas dienvidaustrumos un pie Krievijas robeţas.
Strādājot pie kompaktdiska, folkloras
kopa „Ilţa‖ ir konsultējusies ar Igaunijas folkloristiem un valodniekiem par
tekstu saturu un izrunu. Konstatēts, ka

mūsdienu igauņi nesaprot lielāko daļu
teksta, ko dziedājuši teicēji Ludzas apkaimē un kas pierakstīts folkloras ekspedīcijās. Šim apstāklim ir vēsturisks
izskaidrojums – ieceļotāji no Igaunijas
savas apmetnes Ludzas apkaimē izveidoja 17. vai 18.gs. un ģimenēs lietotā
valoda ir saglabājusies atbilstīgi tam
laikam, nav piedzīvojusi attīstību. Turklāt valodā ienāca daudz vārdu no latgaliešu vai krievu valodas, attiecīgi
kurā vietā atradies ieceļojušo igauņu
ciems, ģimenēs arvien vairāk lietota
lokālā apvidus valoda, bet senču valodas vārdu nozīme pamazām aizmirsās.
Tas nozīmē, ka Ludzas igauņu dziesmas
ir unikāls folkloras mantojums – igauņu
valodas pratēju vairs nav, bet, pateicoties folkloras ekspedīciju vākumam,
valoda ir saglabājusies fonētiski, kaut
arī vārdu nozīme sen jau aizmirsta.

Folkloras pētīšana
Šo seno somugru valodu grupas dialektu kā īpašu vērtību 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta sākumā ievēroja
Igaunijas valodnieki.
Un nejauši, vācot latgaliešu folkloru,
to atklāja arī Emilis Melngailis. Valsts
arhīvos ir saglabājušies viņa vāktie
dziesmu pieraksti (vārdi, notis), ko folkloras vākšanas ekspedīcijās Nirzas
apkaimes Grečos 20.gs. 20. – 30.-tajos
gados iedziedāja Rozaļa Buļs (dz.
1845.g.) un Petronela Buļs (dz.
1865.g.). Jaunākā no viņām kā zinoša
teicēja vēlāk aicināta uz Rīgu, kur papildinājusi folkloras krājumu, Petronela
ir saņēmusi arī vienu no augstiem Latvijas valsts apbalvojumiem.
Ludzas igauņi pētīti zinātniskās ekspedīcijās arī 1971. gadā un 1972. gadā,
un mūsdienās (mums zināmākie – filoloģijas zinātņu doktors Uldis Balodis no
ASV un Hanness Korjuss no Igaunijas).
„Ilža” darbu pie Ludzas igauņu dziesmu diska sāka ar Emiļa Melngaiļa sakrātajām. Pētot tālāk, atrasti dziesmu
ieraksti Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā un Tartu Universitātes

Igaunijas dialektu un radniecīgo valodu
digitālajā arhīvā, kā arī grāmata ar tajā
publicētām Ludzas igauņu dziesmām un
citām folkloras bagātībām. Šobrīd
„Ilža” ir saņēmusi arī citus materiālus
no Tartu – tajā skaitā teicēju fotogrāfijas.
Visa šī informācija tiks apkopota bukletā, ko plānots izdot vienlaicīgi ar
kompaktdisku. Cerams, līdz Latvijas
Republikas 100 gadu jubilejai.
Divas folkloras kopas „Ilţa‖ dalībnieces ir ārkārtīgi aizrāvušās ar šo darbu –
Vita Ruduša un Aija Andersone. Vita
vairāk darbojas kā mūzikas speciālists,
Aija – kā pētnieks un valodnieks. Bija
jāizpēta gan Emiļa Melngaiļa atstātie
nošu un vārdu ieraksti, gan Tartu Universitātes audioieraksti. Tika veikta to
atšifrēšana jeb transkribēšana un nošu
materiāla sagatavošana. „Ilţa‖ mācījās
dziesmas, veidoja aranţiju, veica audio
ierakstu.
Papildus mēģinājumiem „Ilţas‖ dziedātājas ir daudz konsultējušās ar zinātniekiem gan elektroniski, gan klātienē.
Piemēram, 2017. gada 31. jūlijā notika
klātienes konsultācija ar Ludzas igauņu
vēsturiskās un lingvistiskās situācijas
pārzinātājiem – pētnieku Uldi Balodi
(ASV) un Tartu Universitātes profesoru
Karlu Pajusalu (Igaunija).
Vita atzīst, ka cilvēki ļoti atšķirīgi
vērtē šīs „Ilţas‖ pūles – vieni sajūsminās un slavē, citi skeptiski brīnās par,
viņuprāt, lielu bezjēdzību (šo valodu
taču neviens nezinu un to nav iespējams
atdzīvināt!). Drosmi turpināt dod atzinība un apziņa, ka tiek turēts godā senču
mantojums. Šobrīd ar nepacietību
„Ilžas” darba augli gaida gan Latvijā,
gan Igaunijā.
Vita Ruduša – par motivāciju saka tā:
– Uz jautājumu, kāpēc mums tas jādara,
sakām – tas ir mūsu pienākums! „Ilţā‖
dzied Ludzas igauņu pēcteči: Aija Andersone, viņas brāļa un māsas dēli. Man
ir aizdomas, ka arī mana vecāmāte ir
cēlusies no igauņiem, jo viņas uzvārds
bija Ulase. Saglabāt nākotnei senču
valodu ir mūsu pienākums! Turklāt,
tuvojoties Latvijas valsts un Igaunijas
valsts simtgadei, abas valstis ir pelnījušas saņemt šo unikālo dāvanu – vēsturisko liecību papildinājumu par kādreiz
Latgalē dzīvojušu etnisko grupu – igauņiem.
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arī Ludzas igauņu dziesmas
Savukārt par gaidāmo rezultātu Vita
Ruduša saka tā: – Kopā kompaktdiskā
būs kvalitatīvi ieskaņotas 14 dziesmas
autentiskā stilā un mūsdienīgā aranţējumā. Ierakstītas jau 13. Tas paveikts
biedrības „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” ierakstu studijā Līdumniekos, piedaloties mūzikas ierakstu studijas „Lauska‖ speciālistiem (vadītājs –
Kaspars Bārbals, grupa „Auļi‖). Šogad
ieskaņotajam muzikālajam materiālam
tiks veikta tehniskā pēcapstrāde un tas
tiks sagatavots izdošanai CD formātā.
Tiks izdots arī buklets ar informāciju
par dziesmām, Ludzas igauņu vēsturi,
teicējiem u.c.

Finansējums gūts
projektu konkursos
„Ilža” ir ļoti pateicīga biedrībai
„Darba un kultūras centrs Līdumnieki”
un tās vadītāja Igoram Zabiļevskim par
ārkārtīgi veiksmīgu sadarbību. Biedrība
2017. gadā piedalījās Latgales reģiona
attīstības aģentūras izsludinātajā Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017‖ projektu
konkursā. Un saņemts 1000 eiro liels
finansējums. Arī šogad analoģiskā projektu konkursā gūts atbalsts un 1000
eiro liels finansējums.
Biedrības vadītājs Igors Zabiļevskis
par projektu: – Biedrība, turpinot aktivitātes Ciblas novada kultūrvēsturiskās
vides un kultūrmantojuma apzināšanā
un saglabāšanā, piedalījās Valsts kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammas
„Atbalsts kultūras programmām reģionos‖ projektu konkursā „Latgales kultūras programma 2018‖. Biedrība iesniedza projekta „CD „Ludzas igauņu
dziesmas‖ sagatavošana izdošanai‖
pieteikumu un tā īstenošanai saņēma
atbalstu EUR 1000 apmērā. Projekta
mērķis: sagatavot izdošanai CD formātā
Ciblas folkloras kopas „Ilţa‖ ieskaņotās
Ludzas igauņu dziesmas.

Iespējams, kāds ir
iepazinies ar Igaunijas pētnieku zinātniskajām publikācijām
par Ludzas igauņiem,
redzējis grāmatveikalā izdevumu „Ludzas
igauņu pasakas‖ vai
H. Korjusa grāmatu
„Ludzas igauņi: Zemes dieva tauta‖, vai
arī lasījis internetā
atsevišķus materiālus.
Tomēr lielākajai sabiedrības daļai par to
nekas nav zināms.
Līdz ar to ir iecere
izstrādāt CD brošūru
kā uzziņas materiālu,
ar komentāriem par
Ludzas
igauņiem,
viņu valodu un dziesmām, publicējot unikālos dziesmu tekstus
(jo
valoda
ir
„iekonservējusies”
18.gs. un nav piedzīvojusi attīstību),
iekļaujot īsu informāciju par teicējiem
un folkloras ekspedīcijām, pateicoties
kurām folkloras kopai „Ilţa‖ bija iespējams restaurēt izzudušās etniskās kopienas dziesmas. Plānots, ka 2018. gada
otrajā pusē CD tiks izdots SIA Studija
„Lauska”, kas ir veikusi dziesmu ierakstu.
Jaunais projekts ir 2017. gadā šajā
pašā programmā īstenotā projekta
„Ludzas igauņu muzikālā folkloras
mantojuma audiālā dokumentēšana‖
turpinājums.

Valsts mēroga atzinība
3. maijā, Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas dienā, Liepājas koncertzālē ―Lielais
dzintars‖ notika apbalvojuma ―Laiks
Ziedonim‖ piektā cildināšanas ceremonija. Apbalvojumam novadpētniecības

nominācijā „Kedas‖ bija pieteikta arī
„Ilža”, tās veikums Ludzas igauņu folkloras saglabāšanā. Apbalvojumu šajā
nominācijā no sešiem nominantiem
saņēma biedrība "Skaņumāja" no Ogres.
Nominēšana šim ļoti prestiţajam apbalvojumam ir augsts sasniegums. Apbalvošanai tika pieteikti 175 cilvēki un
kolektīvi, no tiem balvām tika nominēti
25. Un starp tiem – arī Ciblas folkloras
kopa „Ilţa‖. Latvijas mērogā – augsts
novērtējums.
Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" mērķis ir ik gadu apbalvot tās personības,
kas ar savu izcilību, degsmi, sūtību,
veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labāku Latviju. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds "Viegli".
Folkloras kopas „Ilţa‖ vadītāja Dace
Tihovska pauţ lielu gandarījumu un
prieku, ka Liepājas „Lielajā dzintarā‖
pāri visai Latvijai izskanēja Ciblas novada vārds (attēlā: ―Ilţa‖ Liepājā).
Balvas „Laiks Ziedonim‖ pasniegšanas ceremonija bija iespaidīga, tā tika
translēta Latvijas Televīzijā, un to vēl ir
iespējams noskatīties www.lsm.lv arhīvā.
Ērika Bondarenko,
Ciblas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jauniešiem organizēti vairāki pasākumi
Aprīlī Ciblas novadā notika vairāki
jauniešiem organizēti pasākumi –
pārsvarā sportiskas aktivitātes, kurās
iesaistījās arī citu novadu pārstāvji.
Par diviem pasākumiem informē
Ciblas novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciālists Aldis Tihovskis.
5. aprīlī novada sporta hallē Felicianovā notika Jaunsargu telpu futbola
sacensības "LIELDIENU KAUSS 2018", ko organizēja Ciblas novada
pašvaldība, CJC "IMPULSS" un biedrība "STRAUTS". Šajās sacensībās Ciblas un Ludzas novada jaunsargi veidoja
vienu komandu, kura kopvērtējumā
sešu komandu konkurencē izcīnīja 3.
vietu. Labākie bija kārsavieši (1. vieta)
un zilupieši (2. vieta). Neveicās šoreiz
komandām no Viļakas, Bērzpils un Tilžas. Tomēr visi jaunsargi un instruktori
bija priecīgi, ka sacensības izdevās teicami. Komandas, kuras izcīnīja 1., 2. un
3. vietu, tika apbalvotas ar kausiem un
medaļām, bet komandai no Viļakas (4.
vieta) tika pasniegts kauss.
Tradicionālajā skrējienā pa Ciblu
“Pakaļ pavasarim” 12. aprīlī sacentās 6

jauniešu komandas no Ciblas un 1 no
Ludzas. Bija skriešanas sacensībām ļoti
piemēroti laika apstākļi. Kopumā visā
skrējiena trasē bija 8 uzdevumi. Uzvarēja Ciblas vsk. 12. klases jaunieši, bet
arī jaunāku klašu skolēni īpaši neatpalika. Daţi mazie skrēja pirmo reizi, bet
apdzina pat vienu otru komandu no
vecākajām klasēm, jo jaunākā vecuma
grupai trasē ir daţi atvieglojumi.
– Esam pateicīgi Ciblas vidusskolai
par sadarbību, organizējot šo pasākumu.

Novada jauno talantu svētki - jau 5. reizi
12. maijā Ciblā notika novada Jauno talantu koncerts, kurā
bērni un jaunieši skaisti dziedāja, dejoja, muzicēja un izteiksmīgi runāja dzeju un prozu. Šis ir jau tradicionāls pasākums, notika piekto reizi.
Blontu pagasts: Marta Petrovska, Ketrīna Gadžili un Natālija Kālīte (pedagoģe Jana Petrova).
Ciblas pagasts:
Laura Duncāne, Kristīne Augustova, Dairis Maksimovs,
Ramona Priskurela, Lauma Toporkova, Simona Mikaskina,

Šīm sacensībām iespējams atvēlēt tikai
2 stundas (līdz autobusam), tāpēc jāpaspēj ļoti operatīvi visu noorganizēt, –
stāsta A. Tihovskis, izteikdams pateicību skolas vadībai un sporta pedagoģei
Ilgai Stepanovai.
Jaunsargiem aprīlī bija atsevišķi organizēti citi pasākumi: ekskursija uz Pasieni un dalība orientēšanās sacensībās
Rēzeknē. Arī maija beigās plānoti 3
pārgājieni daţādām vecumu grupām.

Jānis Augustovs, Miks Reņko (pedagoģe Inta Augustova);
Elīna Deviķe, Lauma Kuzņecova un Einārs Čodars, Sanda
Augustova, Markuss Seimuškins, Jānis Kalvāns (pedagoģe
Dzintra Toporkova);
Antra Toporkova (pedagoģe Elvīra Jakovļeva);
Rūta Rutka, Izabella Stelikova (pedag. Ināra Kuzņecova).
Pušmucovas pagasts: Anastasija Kapitonova, Odrija Mironova un Aurēlija Aleksa Pula, Dairis Kristaps Kazinieks,
popgrupa „Heijā‖ (pedagoģe Ināra Dovgiallo).
Līdumnieku pagasts: Justīne Protasova (pedagogs Valdis
Naglis).
Zvirgzdenes pagasts: Viktorija Šidlovska (gatavoja māmiņa), Arnis Malakovs un Darja
Pozdņaka (pedagogs Boriss
Ivanovs), Kristiāns Broks
(pedagoģe Dace Tihovska).
Par katru koncerta dalībnieku bija sagatavota informācija, ko sniedza pedagogi un
vecāki, piesakot jauno talantu
koncertam. Pasākumu vadīja
Sanda Augustova, viņa kopā
ar savu māsiņu un brālīti koncerta noslēgumā izpildīja vecākiem veltītu sirsnīgu dziesmu.
Noslēgumā – neliela uguņošana un svētku kliņģeru baudīšana.
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KAPUSVĒTKI Ciblas novada kapsētās
2018. gadā

BLONTU pagastā:
Skradeļu kapsētā – 7. jūlijā pl. 11.00.

CIBLAS un LĪDUMNIEKU pagastā:
Vabaļu kapsētā – 27. maijā pl. 13.30.
Vjarumu k. – 9. jūnijā pl.12.00.
Kurjanovas k. – 7. jūlijā pl.12.00.
Katoļu baznīcās 20. maijā tiks svinēti Svētā Gara nosūtīšanas svētki jeb Vasarsvētki. Tie ir Sarkaņu draudzes svētki,
kad svētceļnieki saplūst no Ludzas, Mērdzenes, Kārsavas,
Rēzeknes, Stoļerovas kaimiņu draudzēm un citām tuvākām
un tālākām vietām. Pašreiz dievnamā turpinās remonts.
Draudzes prāvests Andris JONĀNS informē, ka šī iemesla
dēļ svētki notiks Sarkaņu baznīcas dārzā. Svētku laikā būs
divi dievkalpojumi:
Sestdien, 19. maijā plkst. 18.00 – Vasarsvētku vigilija,
Svēto Misi vadīs V.E. bīskaps Jānis Bulis.
Svētdien, 20. maijā, plkst. 12.00 – Vasarsvētku Sv. Mise.
Sarkaņu draudzes baznīca ir ievērojama ar Jaunavas Marijas Brīnumdarītājas gleznu, kura ir gleznota uz koka un pārklāta ar sudraba ietērpu. Lai arī draudze ir neliela, tās darbība ir nerimstoša, baznīcā regulāri tiek svinētas Sv. Mises un
to apmeklē svētceļnieki, kuri lūdzas pie Dievmātes svētgleznas. Tas, ka Dievmāte šeit uzklausa ļauţu lūgšanas, apliecina votas, kuras grezno svētgleznu un tur atrodas kā pateicība
par izdziedināšanu.
Par Sarkaņu Dievmātes svētgleznu, kas atrodas baznīcā
virs galvenā altāra, pastāv nostāsts, ka tajā vietā, kur tagad
atrodas baznīca, senlaikos bijis vecs, liels ozols (iespējams,
latviešu pagānisko rituālu svētozols) un tā zaros kādu rītu
atrasta šī svētbilde. Tad apkārtējie ļaudis sākuši pie tās lūgties un uzcēluši baznīciņu. Pirmā Sarkaņos celtā baznīca
bijusi no koka. Vēsturnieks G. Manteifels ir apgalvojis, ka
koka baznīca Sarkaņos celta 17. gs. Pastāv uzskats, ka Dievmātes svētglezna ir radīta agrāk, 15. vai 16.gs. 1830. gadā
uzsākta jauna dievnama celtniecība, taču tikai 1897. gadā
bīskaps Albins Simons baznīcu konsekrēja. Tā ir atzīta par
valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.
2017. gada aprīlī tika atbalstīts Sarkaņu Romas katoļu
draudzes projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta gaitā tiek veikts
baznīcas iekštelpu remonts.
Tāpēc šobrīd dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 12.00
draudzes mājā, svētceļnieku istabā, kur izvietota Sarkaņu
Dievmātes gleznas kopija.
Projekta kopsumma ir EUR 30 468,50, no tiem LEADER
finansējums ir 27 000 EUR. Līdzfinansējuma daļu sedz Rēzeknes novada pašvaldība.

Puncuļu k. (Briģu draudze) - 7. jūlijā pl. 12.00.
Ciblas k. – 21. jūlijā pl.12.00.
Aizpūres k. – 25. augustā pl.12.00 (sv. mise baznīcā,
tad kapusvētki).

PUŠMUCOVAS pagastā:
Mežarnieku k. – 26. maijā pl. 14.00.
Pušmucovas k. – 28. jūlijā pl.12.00 (sv. mise
baznīcā, tad kapusvētki).

ZVIRGZDENES pagastā:
Vierņu k. – 16. jūnijā pl. 12.00,
Lauču k. – 16. jūnijā pl. 13.00,
Utičevas k. – 23. jūnijā pl. 12.00,
Rudzīšu k. – 23. jūnijā pl. 13.00,
Franapoles k. – 7. jūlijā pl.13.00,
Raženovas k. – 14. jūlijā pl.12.00.
Kaļvu k. – 15. jūlijā pl.13.00,
Bleivu k. – 15. jūlijā pl.14.00,
Vasarānu k. – 21. jūlijā pl. 13.00,
Seļekovas k. – 22. jūlijā pl.13.00.
Lītaunīku k. – 28. jūlijā pl. 15.00,
Zvirgzdenes k. – 28. jūlijā pl.12.00,
Meža k. – 28. jūlijā pl.13.00.
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Klāt izlaidumu laiks
Itin drīz izglītības iestādēs būs izlaidumi. No bērnudārziem
un skolām atvadīsies bērni un jaunieši, kuri pabeiguši kādu
posmu savās izglītības gaitās.
Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) šogad ir tikai
2 absolventi: Kellija Ruško un Daniels Kondrāts. Izlaidums
notiks 30. maijā plkst. 14.00. Bērnus mācībām skolā gatavoja pedagoģe Anita Grahoļska un viņas palīdze Marija Aleksandrova.
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) šogad 7
audzēkņi: Samanta Karaševska, Lauma Toporkova, Markus
Losenkovs, Viktorija Kozlovska, Simona Mikaskina, Jānis
Augustovs un Miks Reņko teiks atvadas bērnudārzam. Izlaidums būs 1. jūnijā plkst. 13.00. Skolas gaitu uzsākšanai viņus gatavoja skolotājas Dita Miklucāne un Rita Kozlovska.
Ciblas vidusskolā ir divi izlaidumi:
Pamatskolas absolventiem – 16. jūnijā plkst. 19.00, vidusskolas absolventiem – 9. jūnijā plkst. 19.00 skolas ēkā.
Pamatskolas 9. klasi absolvē 13 jaunieši: Aigars Ciganskis,
Rozalinda Gudakovska, Jānis Kalvāns, Kristīne Missa, Kristaps Missa, Amanda Pluce, Artis Rimša, Izabella Stelikova,
Sandis Stelikovs, Intars Sprūţs, Laura Ţagnevska, Viktorija
Zborovska, Laima Ţubule. Viņu audzinātāja – Dace Ruško.
Vidusskolu absolvē 13 jaunieši: Ilmārs Dukulis, Aivis
Haks, Edijs Kušneris, Oksana Kutenkova, Jana Jolanta Kizikova, Sigita Lavrinoviča, Lauris Ostrovskis, Kristers Pirags,
Kristiāns Punculs, Aiva Sidorčenko, Vadims Šendo, Arvis
Šmats, Arvis Zaļja. Viņu audzinātāja – Ilga Stepanova.
Pušmucovas pamatskolu šogad absolvēs 8 jaunieši: Madara Domarka, Roberts Dovgiallo, Iluta Jakovļeva, Andis
Kolocāns, Vilnis Mašņikovs, Dina Matvejeva, Elvīra Seļužicka un Anastasija Vasiļjeva. Šīs 9. klases audzinātāja ir
Ināra Dovgiallo. Izlaiduma sarīkojums notiks 16. jūnijā
plkst. 18.00 pamatskolas zālē.

Meža ugunsnedrošais periods
Visā valsts teritorijā ar 25. aprīli noteikts meţa ugunsnedrošais laikposms. Šajā laikposmā, uzturoties meţā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu
meţa ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daţi aizliegumi un ierobeţojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.
Valsts meţa dienests (VMD) organizē deţūras ugunsnovērošanas torņos. Bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā
esošo VMD struktūrvienību, nedrīkst veikt dedzināšanas darbus, kas rada lielus dūmus, lai netiktu nemaldināti ugunsnovērošanas torņu deţuranti un lai netiktu izsludināta viltus
trauksme. Meţa īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meţa ceļi un
stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai,
nepieciešamības gadījumā, meţa ugunsdzēsības automašīnām
būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meţa īpašniekiem ir
jāzina, ka pēc meţa ugunsgrēka likvidācijas viņa meţā, īpašnieka pienākums ir veikt meţa ugunsgrēka vietas uzraudzību.

8. lappuse

2018. g. 16. maijs

Svētdien, 20. maijā, plkst. 11:00
visu Ciblas novada pagastu ģimenes
tiek aicinātas uz
ģimeņu orientēšanās sacensībām

“TAUREŅU LIDOJUMS”.
Pulcēšanās Līdumnieku parkā.
Komandā startē 4 cilvēki
(jābūt pārstāvētiem abiem
dzimumiem), vismaz 2 no
komandas dalībniekiem
jābūt vienas ģimenes
locekļiem (brālis, māsa,
mamma, tētis, vecmamma, vectēvs). Var būt apvienotas ģimenes. Ja
ģimenē startē bērns līdz 6
gadu vecumam
(ieskaitot), komandas
vērtējumam +10 punkti.
Līdzi jāņem fotoaparāts vai telefons, rakstāmpiederums,
ass nazis un labs garastāvoklis.
Pēc sacensībām – apbalvošana un zupas degustācija.

Ludzas Novadpētniecības muzejā
19. maijā notiks
Starptautiskās akcijas
"MUZEJU NAKTS 2018"
pasākums
"Iešūposim labu noskaņojumu".
Programma:
19:00 – Klezmeru kolektīva «Dobranoč» koncerts.
20:30 – Isnaudas amatierteātra izrāde «Pašu audzināts»
pēc Ādolfa Alunāna lugas motīviem.
21:30 – Izstādes «Iespiests Ludzā» atklāšana.
Muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektā
«Jaunsaimnieka māja» no plkst. 19:00 līdz 23:00
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka aicina piedalīties:
– Vakara pasaciņas lasījumos stilizētajā šūpulī;
– Ucināšanas rotaļās un pirkstiņspēlēs;
– Sapņu ķērāju darbnīcā;
– Apskatīt grāmatu un citu informatīvo materiālu
izstādi par šūpuli.
No plkst. 20:00 līdz 21:30 – J.Soikāna Ludzas mākslas
skolas pedagogu un audzēkņu radošās darbnīcas.
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