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Ciblas novadā talkoja gandrīz 250 cilvēki
Šajā izdevumā:
Novadā notiks dažā- 2
di svētku sarīkojumi
Felicianovas rūpnīca “Polimērs” turpina ražošanu

3

Ar latvāņiem aizau- 4
guši ap 30 ha zemes
Novadu iepazīstam
un iemīlam nūjojot

5

Gatavosim LEADER 6
projektus!
Deju kolektīvi vērtē- 7
ti skatē Pušmucovā
Svētdien, 1. maijā — 8
”LIELĀ ZIVE”!

Sirsnīgi sveicam
visus pareizticīgos
un vecticībniekus
gaišajos Kristus
Augšāmcelšanās
svētkos!

Ciblas novada
pašvaldības vārdā —
domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Ciblānieši talkoja, uzkopjot Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taku.
Lielā Talka Ciblas novadā aizritējusi,
cilvēki pulcējās 21 talkošanas vietā
(tiesa, sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem pāris talkas notika vēl pirmdien). Aldis Tihovskis, Lielās Talkas koordinators Ciblas novadā, informē, ka
pasākumā piedalījušies 246 talcinieki.
Visvairāk - Zvirgzdenes pagastā, kur 70
talkotāji pulcējās 11 talkas vietās.
Skaitliski lielākā talka, kurā reģistrēti 37
dalībnieki, notika Līdumniekos, kur vietējā

biedrība rīkoja apzaļumošanas talku un
meistardarbnīcas.
Ciblas pagasta trijās talku vietās strādāja
59 cilvēki. Viens no jaunākajiem talciniekiem te bija 5 mēnešus vecais Dominiks,
vecākais - kāds 75 gadus sasniedzis vīrs.
Pušmucovā talkoja 45 cilvēki.
Blontu pagastā - 35 talcinieki.
Ar dažādiem atkritumiem piepildīti
gandrīz 300 baltie Lielās Talkas maisi.
Fotogrāfijas no talkām — 7. lappusē

Ciematos – konteineri lielgabarīta atkritumiem
Aprīlī kārtējā Ciblas novada pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē tika nolemts, ka
maijā lielākajos ciematos ir jāuzstāda konteineri lielgabarīta atkritumiem (vecām mēbelēm, lietotām sadzīves mantām u.tml.). Ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA
„ALAAS” ir saskaņots konteineru uzstādīšanas grafiks:
9. - 11. maijs – Pušmucova, Lucmuiža, Blonti;
12. - 15. maijs – Cibla, Felicianova, Līdumnieki.
Tātad trīs dienas šajos ciematos atradīsies lieli oranži konteineri, kuros no saviem
dzīvokļiem un šķūnīšiem var izmest vecas mantas. Šajos konteineros nedrīkst mest būvgružus un sadzīves atkritumus (īpaši šķidr us). Par lielgabar īta atkr itumu savākšanu iedzīvotājiem nebūs jāmaksā. Izdevumi par konteineru transportēšanu un atkritumu
noglabāšanu poligonā tiks segti no pašvaldības budžeta.
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Novada mēroga kultūras pasākumi 2016. gadā
21. aprīlī Domes namā uz plānošanas sanāksmi pulcējās novada
kultūras un sporta jomas speciālisti (foto). Kopā ar pašvaldības vadību tika pārrunāta Novada svētku
programma, kā arī vairāku maija
svētku svinību norise.
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
3. maijā Pušmucovas Tautas namā
notiks LR Neatkarības atjaunošanas
dienai veltīts sarīkojums.
Sagaidot Latvijas simtgadi, visā valstī
tiek veidota Baltā galdauta svētku tradīcija. Arī Ciblas novads iesaistās! Baltā
galdauta svētkos galdu klāj kaimiņi,
vietējā apkaime vai plašāka kopiena.
3. maija sarīkojumā Pušmucovas Tautas
namā arī ar baltu galdautu segsim kopējo svētku galdu, radot ciešāku piederību
savam novadam un valstij. Sarīkojumu
vadīs Elvīra Rimicāne, aktrise un pedagoģe.
Plkst.19.00 – novada pašdarbības
kolektīvu koncerts (pār stāvēti visi
pieci pagasti). Plkst. 21.00 – balle, spēlēs grupa „Marčello” (maksa 2,50 eiro).

MAIJĀ – SVĒTKI UN
PIEMIŅAS DIENAS
8. maijā Blontu Tautas namā un
Ciblas Tautas namā – Mātes dienai
velīti svētku pasākumi.
Blontu TN būs viesmākslinieku koncerts, tas sāksies pl. 14.00.
Ciblas TN – 15.00 māmiņām veltīts
koncerts, ko sniegs bērnu kolektīvi.
Šajā dienā Brāļu kapos, kas atr odas

novada teritorijā, tiks nolikti ziedi, pieminot Otrajā pasaules karā kritušos.
15. maijā Līdumniekos – Ģimenes
diena ar dažādām sportiskām aktivitātēm.
28. maijā novada pašdar bnieki pulcēsies uz savu svētku pasākumu Līdumniekos.

kurā uzstāsies dziedošās ģimenes un
savus talantus rādīs bērni un jaunieši.
Novada svētki noslēgsies ar balli Blontu TN.

TRADICIONĀLIE SVĒTKI

Katru mēnesi ieplānoti kādi novada
mēroga sarīkojumi.
Pēc tradīcija, jūlijā būs Bērnības svētNOVADA SVĒTKI –
ki, augustā – Pilngadības svētki.
JŪLIJA SĀKUMĀ
Septembra nogalē Pušmucovā pulcēTradicionālie Ciblas novada svētki
sies tautas muzikanti, arī no ārzemēm.
notiks no 2. līdz 9. jūlijam. Tie aptvers
Novembrī Blontos svinēsim Latvijas
visus novada pagastus.
dzimšanas dienu, bet Ciblā godināsim
Būs dievkalpojums baznīcā. Būs spor- novada stiprās ģimenes.
ta diena ar futbolu un volejbolu. Būs
Gadu noslēgsim ar skaistu balli Blontu
rikšošanas sacensības. Būs sarīkojums,
Tautas namā.

Jāremontē Pušmucovas baznīcas torņi!
Pušmucovā jau 164 gadus Dieva godam slejas Sv. Jaunavas Marijas Pasludināšanas katoļu baznīcas ēka. Ap to vien
20. gadsimta vidū sāka veidoties Pušmucovas ciems, jo baznīca savulaik atradās uz muižas zemes, puskilometra attālumā no muižas, kas bijusi viena no lepnākajām apkaimē – ar mūra baznīcu, zirgu punktu un krogu.
Muižas īpašnieks bija Dominiks Parako – izcilā itāļu arhitekta Antonio Paraco (cēlis Krāslavas baznīcu) dēls. Pušmucovas muižnieks Parako, īstenojot sava tēva projektu, par saviem, draudzes locekļu un prāvesta Jāzepa Sikorska līdzekļiem 1850. gadā vecās koka baznīcas vietā sāka celt tagadējo mūra baznīcu no laukakmeņiem. 1852. gada 4. oktobrī baznīcu iesvētīja.
Diemžēl patlaban baznīcas torņi sākuši jau drupt, tie steidzami jāremontē.
Draudze vāc ziedojumus, bet ir skaidrs, ka naudas pietrūks. Remontam nepieciešami daudzi tūkstoši eiro.
Tāpēc draudze vēršas ar lūgumu ziedot Pušmucovas baznīcas remontam pie plašākas sabiedrības.
Ar norādi „Pušmucovas baznīcas remontam” naudu var ieskaitīt kontā nr. LV91UNLA0050021176156,
saņēmējs – Eversmuižas sv. Andreja Romas katoļu draudze (reģ. nr. 90000 658014).
Baznīca ir kārtīgi uzturēta, nesen pārmūrētas krāsnis, veikts kosmētiskais remonts iekštelpās. Baznīca ir ļoti vajadzīga
vietējiem katoļiem un novadniekiem, kuri patur piemiņā senču mantojumu. Te ir Dievu pielūgušas un slavējas daudzas
pušmucoviešu paaudzes. Pacentīsimies dievnamu noturēt labā kārtībā!
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LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas
Felicianovas rūpnīca „Polimērs” ir viens no pazīstamā- laba pieredze, cilvēki pārliecipiešķiršanai

Felicianovā iespējams apskatīt un iegādāties „Polimēra” produkciju
kajiem Ciblas novada uzņēmumiem. Arī šogad pasākumā „Novada uzņēmējs 2015” tas saņēmis apbalvojumu
nominācijā „Lielākais darba devējs” un „Lielākais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs”. Par savu firmu
stāsta “Polimēra” direktors Artēmijs DOBROVOĻSKIS.
– Mūsu uzņēmums dibināts
vēl 1984. gadā uz EC PMK
polimēru meliorācijas cauruļu
ražošanas līnijas bāzes. 1986.
gada 2. janvārī te darba gaitas
kā ķīmiķis - tehnologs sāku
arī es, drīz vien biju galvenais
inženieris, un 1987. gadā biju
jau direktora amatā. Atskatoties uz šiem 30 gadiem, reizēm brīnos – vai tiešām viss
tas noticis un kā bija iespējams izturēt? Smagākie bija
1990-tie gadi. Vecā sistēma
bruka, kā sākt jaunu uzņēmumu… nezināju. Ķēros pie
katra salmiņa. Paldies darbiniekiem, kas izprata situāciju.
Kopš uzņēmuma pirmās
dienas „Polimērā” strādā grāmatvede
Marija
DOBROVOĻSKA, palīgstrādniece
Larisa ZEĻČA, spiedliešanas
iekārtas operatore Marija
MOISEJČENKO, 10 un vairāk gadus – elektromontieris
Aleksejs KROTOVS un pontonu būves speciālists Igors
SIMAJEVS. Diemžēl ir nācies samazināt štatus līdz minimumam – pašreiz uzņēmumā ir 12 darbinieki.
Tomēr šajos gados esam
noturējušies un attīstījuši jaunas darbības jomas. Joprojām
ražojam dažādas plastmasas
caurules meliorācijai, elektrokabeļiem, ūdensvadam un
kanalizācijai. Bet man personīgi lielākais prieks ir par
produkciju, ko pats esmu izsapņojis un sācis ražot: caurules arkveida siltumnīcu karkasiem, lecektīm un pontonus,
tiltiņus, laipas un laivu
piestātnes (skat. foto).
Esam ieguvuši labu mārketinga pieredzi: iemācījušies
pētīt tirgu, atrast savu nišu,
sākt ražot ko jaunu un veiksmīgi realizēt. Un cenšamies
visu darīt operatīvi, tiklīdz
jūtam pieprasījumu.

Mūsu produkcija tiek realizēta tikai Latvijā, tā netiek
eksportēta, jo jāveic pārāk
lieli ieguldījumu katra produkta sertificēšanā.
Caurules patlaban realizējam divos veidos: tirgojam
savā rūpnīcā Felicianovā un
veikalu „DEPO” ķēdē visā
Latvijā. Vietējiem iedzīvotājiem noteikti ir izdevīgāk iepirkties Felicianovā, jo pensionāriem atļaujamies dot kādas
atlaides, tāpat atlaides iespējamas, ja ir apjomīgāks pasūtījums. Pēc pasūtījuma atvedam
preci pie klienta uz mājām.
Manuprāt, preču izvēle ir
liela. Piemēram, ūdensvadam
piedāvājam caurules ar diametru no 20 līdz 90 cm
(atmosfēras spiedienam attiecīgi – no 6 līdz 10), gludsienu
caurules elektrības vadu un
kabeļu pārklāšanai ar diametru no 20 līdz 110 mm. Meliorācijai ražojam gofrētas, perforētas, ar aizsargfiltrējošo
materiālu aptītas caurules.
Cenas ir „demokrātiskās”.
Esam izstrādājuši 6 pontonu
modeļus (dažādi izmēri ar
garumu 3, 4 m vai 6 metri,
platumu 1,20 m, 1,5 m vai 2
metri). Klientiem piedāvājam
arī individuālus risinājumus.
Gadu gaitā izveidojusies

nājušies par Felicianovas “Polimērā” ražoto pontonu, tiltiņu
un laipu augsto kvalitāti, tai
atbilstošo cenu. Produkcija ir
pieprasīta, mūsu pontoni un
tilti ir uz vietējiem ezeriem un
purviem, un uz Daugavas.
Maijā ierīkosim atpūtas vietu
uz Rāznas ezera, dabas parka
teritorijā. Ceram (izsludināts
konkurss), ka šogad izdosies
realizēt projektu pie Kovšu
ezera Rēzeknē, uzstādot veselu atpūtas kompleksu ar pontonu, pārgājienu un purvu
laipu, laivu piestātni. Esmu
jau runājis ar Ludzas domes
vadību par savu ideju – izveidot pontonu tiltu un pārgājienu laipu no Mazā Ludzas ezera krasta „promenādes” līdz
Radziņa pludmalei. Tā gan ir
tikai ideja, bet ļoti reāla.
Arī siltumnīcas ir pieprasīta
prece. To karkasiem ražojam
četru veidu caurules: diametrs
no 50 līdz 90 mm. Siltumnīcas arī ražojam pilnībā, ar
plēvi, un uzstādām.
***
Līdz 15. maijam rūpnīcas
teritorijā Felicianovā ikviens var apskatīt mūsu
produkciju, jo visu esam
izlikuši izstādē. Te arī tirgojam preces. Atbrauciet! Noteikti atradīsiet ko interesantu un sev noderīgu!
Preču sortiments ir plašs.
Un labprāt uzklausām pircējus, jo mums ir ļoti svarīgi
zināt atsauksmes un pieprasījumu.

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka līdz
2016. gada 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana
marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa
likmi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./
2017. saimniec. gadam.
Ražotājs ir tiesīgs iegādāties
marķēto dīzeļdegvielu, ja to
izmanto traktortehnikā vai
lauksaimniecības pašgājējmašīnās l/s produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais
platību maksājums) saņemšanai deklarēto un apstiprināto
platības hektāru, par kuru ir
nodrošināti ieņēmumi no l/s
vai akvakultūras produkcijas
ražošanas vismaz 285 EUR
no ha (neieskaitot saņemto
valsts un ES atbalstu).
Dīzeļdegvielas daudzums
tiks noteikts, ņemot vērā šādu
sadalījumu:
 augkopība — 100 l/ha;
 augļkopība, ogulāji un
dārzkopība — 130 l/ha;
 zālāju platības — 130 l/ha;
 zālāju platības dzīvnieku
barības primāram ražotājam — 130 l/ha;
 zeme zem zivju dīķiem —
60 l/ha;
 citas kultūras un platības,
kuras ir deklarētas un apstiprinātas VPM saņemšanai — 60 l/ha.
Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no kopējās l/s izmantojamās zemes,
kura ir pieteikta VPM saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES
atbalsta piešķiršanu l/s tiešā
atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai. (..)
Iesniegumu var iesniegt
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī
sūtīt pa pastu vai iesniegt
elektroniski.
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Latvāņu izplatība jāierobežo, tos appļaujot
Ciblas novada dome lūdz zemju īpašniekus un apsaimniekotājus
aktīvi iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanā. Ar latvāņiem aizaugušās
platības veģetācijas periodā jāpļauj divas vai trīs reizes, neļaujot tiem uzziedēt. Veicot pļaušanu, ir jāievēro piesardzības pasākumi.
Lūdzam līdz 20. jūnijam (un vēlreiz līdz 1. septembrim) nopļaut ar
latvāņiem aizaugšās teritorijas savā īpašumā.
Tas ir jāveic, izpildot 2008.g. 14. jūlija MK noteikumus nr. 559
„Invazīvo augu sugas – Sosnovskas latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”.

Uzmanību! Latvāņi ir bīstami veselībai
Veicot jebkuras darbības vietās, kur
aug latvāņu sugu augi, jāievēro piesardzības pasākumi. Ieteikumus sagatavojusi Ciblas novada pašvaldības
darba aizsardzības speciāliste Antoņina BURBO.
Latvāņi ir ne vien kaitīgi lauksaimniecībai, bet arī bīstami veselībai. Lai gan
pieskaršanās latvāņiem nav sāpīga, tomēr to šūnsula, saskaroties ar ādu, ultra-

violeto staru iedarbībā rada apdegumiem
līdzīgus bojājumus, kuri var kļūt jūtami
pēc 15 – 20 stundām.
Jāņem vērā, ka saskare ar latvāņu šūnsulu var būt tieša vai netieša – caur apģērbu, kā arī karstā un saulainā laikā ar
tvaikiem.
Jutīgākam cilvēkam var palikt slikti arī
no latvāņu specifiskās smaržas, kas var
izraisīt ģīboni vai nepatīkamas sajūtas.

Ja nākas strādāt latvāņa
pārņemtajās zemes platībās,
jāievēro šādi drošības pasākumi:

uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas zābakiem. Tam jābūt ātri žūstošam
un viegli mazgājamam. Brilles vai
aizsargmaska nedrīkst aizsvīst. Cimdos ieteicams iebērt mazliet talka pulvera, lai nesvīstu rokas. Zābakos jāģērbj zeķes.
 Beidzot latvāņu apkarošanu, cimdu,
kombinezona un izmantotās tehnikas
noskalošana ar ūdeni jāveic pārdomāti
un noteiktā secībā, lai novērstu nejaušu latvāņa sulas saskari ar atklātām
ķermeņa daļām.
 Drošības nolūkos latvāņu audzēs darbus ieteicams veikt grupās (ne mazāk
kā diviem strādniekiem), iepriekš sīki
iepazīstinot viņus ar darba aizsardzības pasākumiem un iespējamo rīcību
konkrētajā situācijā.

 Ir jāizvairās no pieskaršanās augam ar
neapsegtu, neaizsargātu ādu, kā arī
jānovērš saules ultravioletās gaismas
iedarbība uz ādu, kas bijusi saskarē ar
augu sulu;
 Veicot latvāņu audžu appļaušanu vai
apsmidzināšanu, obligāti jālieto
ūdensnecaurlaidīga materiāla apģērbs,
zābaki, aizsargcimdi, sejas aizsargmaska vai aizsarbrilles, kā arī jāņem
līdzi ūdens trauks, ar kuru pēc darbu
beigšanas latvāņu sula jānoskalo no
darbarīkiem un apģērba. Aizsargkombinzonam jābūt ar slēgtām piedurknēm, kā arī tik lielam, lai var brīvi

Gandrīz 30 ha — ar latvāņiem
Ciblas novadā latvāņi aug gandrīz 30 ha
platībā. Pārsvarā Zvirgzdenes pagasta
Seļekovā un Lucmuižā. Nedaudz —
Pušmucovas pagastā.
Pārsvarā ar latvāņiem aizaugusi privātā
zeme. No domes īpašniekiem regulāri
tiek izsūtītas vēstules ar lūgumu sadarboties un cīnīties pret latvāņu izplatību,
appļaujot platības.
Ir svarīgi neļaut tiem ziedēt, nogatavināt
sēklas un šādā veidā izplesties arvien
jaunās teritorijās.

Šādi strādāt latvāņu platībās ir ļoti
bīstami. Āda jānosedz. Latvāņa sula
saules ietekmē rada apdegumus.

Rīcība gadījumā, ja notikusi
saskare ar latvāņa sulu:







 Ja latvāņu augu sula nonākusi acīs, tās
nekavējoties jāskalo ar tīru ūdeni un
jāgriežas pie ārsta.
Cietušajam pēc iespējas ātrāk ir jāiz-  Cietušajam pēc saskares ar latvāņa
kļūst no latvāņu audzes, izsargājoties
šūnsulu jāuzturas vēsās, aptumšotās
no atkārtota kontakta ar augiem.
telpās vai ēnā, uzsedzot vieglu, tīru
Ja latvāņu sula ir skārusi atklātās ķerkokvilnas audumu, un jādzer daudz
meņa daļas, tās nekavējoties jāmazgā
šķidruma (minerālūdens, ūdens, silta
ar ūdeni un ziepēm 15 minūtes.
tēja), lai izvairītos no ķermeņa atūdeJa latvāņa šūnsula ir izsūkusies cauri
ņošanās.
apģērbam, jāatbrīvojas no šā apģērba
 Vairākus mēnešu pēc negadījuma uz
un skartās ķermeņa daļas jāmazgā ar
bojātajām, jutīgajām ādas vietās jālieto
ūdeni un ziepēm 15 minūtes;
aizsargkrēms, kas pasargā no saules.
Ja uz ādas apdedzinātajās vietās veidoIzmantoti interneta resursi
jas pūšļi, noteikti jāgriežas pie ārsta.

Apdegumi ir smagi, tos grūti ārstēt.
Turklāt bojātā āda pēc sadzīšanas
ilgstoši jāsargā no saules gaismas.
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Balto stārķu ligzdas drīkst nojaukt
tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju
Ik gadu Dabas
aizsardzības pārvalde saņem iedzīvotāju informāciju par
balto stārķu
ligzdām, ks vai nu
patvaļīgi, vai, saņemot nepieciešamās
atļaujas, tiek nojauktas. Esam apkopojuši informāciju
par to, kādos gadījumos tiek pieņemts
lēmums noņemt
stārķa ligzdu un kas
jāievēro, vēloties nojaukt to.
Latvijā ligzdo apmēram 4% no pasaules balto stārķu populācijas – kopējais šo
putnu skaits Latvijā ir vairāk nekā
10 000 pāru. Balto stārķu ligzdu izvietojuma blīvums Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā — līdz pat 65 ligzdām uz
katriem 100 km² lauksaimniecības
zemju.
Agrāk gandrīz visas šo putnu mītnes
atradās kokos, kur to pamatus parasti
bija būvējis cilvēks, piemēram, izvietojot ratu riteņus. Mūsdienās stārķi izvēlas
ligzdas būvēt uz skursteņiem, ūdenstorņiem un telefona un elektrolīniju stabiem (vairāk nekā 70 % ligzdu). Ligzda
tiek būvēta no zariem, ko salasa uz zemes, un lietota ilggadīgi. Tā var sasniegt
iespaidīgus izmērus (1,5 m caurmērā un
vairāk nekā 1,5 m augstumā), kā arī
svērt pat vairākas tonnas. Viens no biežākiem cēloņiem stārķu bojāejai Latvijā,
ir elektrības traucējums vai īssavienojums ligzdās, kas atrodas uz elektrības
stabiem.
Gadījumos, ja stārķu ligzdas rada apdraudējumu, piemēram, elektroenerģijas
traucējumus, apdraud māju ugunsdrošību vai cilvēku veselību un dzīvību un tās
nepieciešams nojaukt, šīs darbības saskaņojamas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Stārķu ligzdu patvaļīga nojaukšana
ir aizliegta. Par šādu nodar ījumu tiek
piemērots administratīvais sods.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina būt
saprotošiem un neuztvert stārķu ligzdu
noņemšanu no elektrolīniju balstiem kā
apdraudējumu šai sugai. Šīs darbības
tiek veiktas arī stārķu drošības dēļ. Kur
iespējams, vietā tiek uzstādītas mākslīgās pamatnes.
Vienlaikus Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus, kas vēlas, lai to
māju tuvumā dzīvo baltais stārķis, izgatavot un uzstādīt mākslīgās ligzdas pamatnes ārpus elektrolīniju balstiem, lai
izvairītos no apdraudējuma nākotnē.
Savukārt gadījumā, ja nogāzusies tukša
stārķu ligzda, ligzdu iespējams atjaunot
– izgatavojot un uzstādot ligzdas pamatni tuvākajā piemērotajā vietā.
Informācija par to, kā būvēt balto stārķu ligzdu pamatnes:
http://www.daba.gov.lv/upload/File/
Publikacijas/BRO_B_starku_ligzd.pdf
Infografika par balto stārķi Latvijā un
ligzdu nojaukšanu šeit:
http://www.daba.gov.lv/upload/Image/
Ilustracijas/
INFOGRAF_2016_baltais_starkis.png
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciāliste Inese PABĒRZA

Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs
Galdnieku iela 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 64605860, fakss: +371 64605225
E-pasts: latgale@daba.gov.lv
Darba laiks: darba dienās 8:30-17:00.
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties
pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku.
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VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
informē, ka šogad gandr īz uz visiem
valsts grants autoceļiem vismaz vienu
reizi ir veikta greiderēšana.
Iesēdumu un bedru remonts veikts
gandrīz 20000 m3 apmērā, savukārt
greiderējamā kārta atjaunota gandrīz
2000 m3 apjomā. Uzturēšanas darbi
turpināsies visas sezonas garumā.
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
aicina ceļu lietotājus informēt par
neatbilstošu ceļu stāvokli, zvanot uz
Satiksmes informācijas centra
diennakts tālruni 8000 5555.

Nūjojot iemīlam
dzimto novadu
Gatavojoties Latvijas simtgadei,
Līdumnieku pagasta bibliotēka, sadarbojoties ar Ciblas novada sporta
organizatori Inetu MIKLUCĀNI un
tūrisma organizatoru Ēriku PAVLOVU, novada ļaudis aicina piedalīties
pasākuma ciklā “Nūjojot iepazīsim
sava novada dabu un vēsturi”.
Vairākos pārgājienos ar nūjām esam
iepazinuši dabas un kultūrvēsturiskos
objektus: Peiteļa un Zabolotjes ezeru,
Ilžas upi, Seimaņu dižakmeni, Kapukalna, Peiteļa un Silenes pilskalnus, Eversmuižas pili, Linejas folvarku, Aizpūres
dievnamu, kā arī Zeltiņu un Dekteru
krucifiksus. Pārgājiena laikā fotografējam gan dabas objektus un ainavas, gan
kultūrvēsturiskus objektus. Fotogrāfijas
un citi materiāli tiek apkopoti izstādēs
un novadpētniecības mapēs.
Mūsu nūjotāju pulciņš papildinās ar
jauniem dalībniekiem. Beidzamajā pārgājienā mums piebiedrojās arī Ciblas
pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis
TRUKŠĀNS, kurš mums pastāstīja
Dekteru pilskalna vēsturi un par Silenes
pilskalnu.
Pasākums “Nūjojot iepazīsim sava
novada dabu un vēsturi” turpināsies līdz
sasniegsim Latvijas lielo jubileju. Piedalīšanās tajā ļauj no jauna skatupunkta
ieraudzīt sava novada dabu un vēsturi.
Šo pasākumu ciklu prezentēju bibliotēku festivāla ideju tirgū, kurš notika 20.
aprīlī Rīgā. Bija prieks, ka daudzi mani
kolēģi no citām Latvijas bibliotēkām
atzina – šāds pārgājienu cikls ir interesants un noderīgs pasākums.
Informē Irēna PAVLOVA,
bibliotēkas vadītāja
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Jūnijā tiks pieņemti LEADER projekti
BDR „LUDZAS RAJONA PARTNERĪBA” IZSLUDINA
PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU:
M1 / R1 Uzņēmējdarbības attīstība / Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība
saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. Projektu iesniegumu pieņemšana: 30.05.2016. 30.06.2016. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam —10 tūkst. eiro (būvniecība) – 50 tūkst. eiro (pārējiem). Atbalsts paredzēts šādām darbībām: 1) jaunu produktu
un pakalpojumu radīšana, esošo (..) attīstīšana, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 2) l/s produktu
pārstrādei (..), 3) tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai,
kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas
veidu ieviešana; 4) darbinieku produktivitātes kāpināšana.
M2 / R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas / Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu
saglabāšana. Projektu iesniegumu pieņemšana: 27.05.2016.
- 27.06.2016. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam
projektam – 50 tūkst. eiro. Atbalsts paredzēts: 1) vietējās
teritorijas sakārtošana (..), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību (..); 2) sabiedrisko aktivitāšu (..) dažādošana.

BDR „Ludzas rajona partnerība” birojs atrodas:
Ludzā, Raiņa ielā 16 – 418. Tālr./fax 65733666.
E-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv
Mājaslapa: www.ludzaspartneriba.lv
KONSULTĀCIJAS SNIEDZ:
Administratīvā vadītāja Sandra PALMA:
Ludzā, BDR bir oja telpās – pirmdienās un ceturtdienās no
12.00 līdz 18.00;
Kārsavā, novada attīstības nodaļā (Malnavas pag.) –
otrdienās no 12.00 līdz 18.00;
Zilupē, domes telpās – trešdienās no 12.00 līdz 17.00.
Vēlams konsultāciju saskaņot pa tālruni 29413335, e-pasts:
ludzaspartneriba@inbox.lv/.
Projektu vadītāja Vija KARVELE:
Ludzā, BDR bir oja telpās – pirmdienās, 9.00 - 13.00;
Blontos, Domes KAC telpās – trešdienās, 9.00 - 13.00;
Ludzā, BDR bir oja telpās – ceturtdienās 9.00 - 13.00.
Vēlams konsultāciju saskaņot pa tālruni 29550874, e-pasts:
vijak@inbox.lv/.
Maijā notiks SEMINĀRI:
3. maijā – Kārsavā, novada domes zālē;
5. maijā – Ludzā, domes 1.stāva zālē (Raiņa 16a);
6. maijā – Ciblā, Tautas namā;
11. maijā – Zilupē, domes zālē.
Pieteikšanās obligāta līdz iepriekšējai dienai (piemēram, semināram Ciblā – līdz 5. maijam) pa tālruni 29413335 vai
29550874, vai rakstot uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv
(jānorāda Vārds, Uzvārds, datums, uz kuru pierakstās, vai
pierakstās arī uz individuālu konsultāciju).
Vairāk informācijas no LAD skatīt: http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejasattistibas-strategiju-235

Plašāka informācija (oficiālie sludinājumi, veidlapas u.c.)
publicēta mājas lapās: www.ludzaspartneriba.lv

www.ciblasnovads.lv
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6. lappuse

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē –
dažādi pasākumi

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē 25. februāris bija īpaša
diena. Bērnu vecvecāki tika aicināti uz brīnišķīgu iespēju
pabūt kopā ar saviem mazbērniem pasākumā ,,Ar mīļumu
sirdī”.
Bērni jutās gandarīti, ka tieši viņu vecmāmiņas un vectētiņi
ir ieradušies ciemos pie mums. Bijām sagatavojuši priekšnesumus, lai iepriecinātus savus vecvecākus. Bērni aicināja visus kopā iet rotaļās un dejās.
Atmosfēra bija fantastiska, jo vecmāmiņu acis un vectētiņu
smaidi liecināja par to mīlestību un sirsnību, kas raksturīga
tieši šīm reizēm. Katrs ar prieku un satraukumu sirdī vēroja
tieši savu mazbērnu dziedam, dejojam, skaitām dzejoļus.

Marta mēnesī mēs rūpīgi gatavojāmies Lieldienām. Bērni
iepazinās ar Lieldienu tradīcijām, noskaidroja, kāpēc Lieldienu rītā jāmazgā seja aukstā ūdenī, kāpēc jāēd dzērvenes,
jāripina un jāsitas ar olām.
Vecākiem bērni gatavoja Lieldienu apsveikuma kartiņas.
Un 29. martā ar raibām oliņām, dejām un rotaļām mūsu
iestādē svinējām Lieldienas. No abām grupiņām uz Olu izstādi “saripoja” raibu raibās oliņas un “rindās kārtojās” svētku
dekori. Ar skanīgām dziesmām un rotaļām modinājām saulīti
un saucām putnus. Vislielāko prieku sagādāja olu ripināšana
un sišanās ar olām.
Informē Valentīna RIVČA, Ciblas PII vadītāja
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LI E L Ā TA LK A 2 016

Tiek sakopta Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taka.
Ciblas pagstā bija reģistrētas 3 talkas vietas.

Tiek sakopts Zvirgzdenes vecais parks.
Zvirgzdenes pagastā bija reģistrētas 11 talkas vietas.
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Deju kolektīvi vērtēti skatē
16. aprīlī Pušmucovas Tautas namā notika Ludzas deju
apriņķa skate, kurā piedalījās 20 deju kolektīvi no Baltinavas, Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novada.
Žūrijas komisijā darbojās horeogrāfs Ilmārs Dreļs, Rēzeknes deju apriņķa virsvadītājs, Vineta Āboliņa, Rēzeknes nov.
Vērēmu pag. VPDK vadītāja, horeogrāfe Sarmīte Stapule,
Ludzas deju apriņķa virsvadītāja.
8 kolektīvi saņēma augstu novērtējumu: vairāk kā 45 punktus ( A pakāpes diploms), 8 DK – no 40 līdz 45 punktiem (I
pak.).
Pušmucovas TN jauniešu kolektīvs „Māra”, ko vada Vija
Skuja, saņēma 39,1 punktu un II pakāpes diplomu. Pušmucovieši startēja B2 grupā, kur jauniešu kolektīviem ir augstākas
prasības, līdz ar Malnavas koledžas JDK un Ludzas BJC
„Žeperu” vecāko grupu.
S. Stapule par “Māras” dejotājiem saka: – Malači! Saprotams, ka nav viegli, jo pušmucovieši izgājuši lielajā dzīvē,
katram jaunietim sava studiju un darba vieta. Nav viegli pulcēties dejošanai. Novēlu nezaudēt degsmi!
Šogad deju kolektīvi nepiedalās valsts mēroga svētkos, bet
18. jūnijā Ludzā būs iespēja dejot Latgales jauniešu deju kolektīvu Sadancī. Tas notiks vienlaicīgi ar Lielo latgaļu tirgu.
Deju kolektīvus varēsim rīta pusē redzēt Ludzas pilskalnā,
vakarā — parka estrādē.
Lielie Dziesmu un deju svētki notiks 2018., Latvijas simtgades, gadā. Tomēr ik gadu tiek organizētas skates, kurās tiek
vērtēts kolektīvu līmenis. Ir būtiski piedalīties skatēs starp
lielajiem svētkiem, tikai tad var pretendēt uz dalību tajos.

29. aprīlī plkst. 12.00
BLONTU bibliotēka aicina
visus interesentus
uz tikšanos ar
Ciblas novada psiholoģi
Jekaterinu Lokotošu.

Jauno mednieku sacensībās uzvar meitenes
9. aprīlī notika Ciblas
biedrības „Strauts” un
Ciblas novada jauniešu centra „Impulss” sadarbībā ar
Ciblas makšķernieku un
mednieku kolektīvu „Arbalets” un IK „Lanas 777”
rīkotās sacensības jauniešiem „Jaunais mednieks”.
Organizētājs Aldis TIHOVSKIS stāsta par to norisi.
– Sacensībās piedalījās 8
komandas, katrā pa 3 cilvēkiem. Tās rīkojām pirmo reizi. Esmu ļoti pateicīgs par
atbalstu un aktīvu līdzdalību
sacensību rīkošanā Raimondam TAUKAČAM („Arbalets”), kā arī jaunsardzes vienību vadītājiem Ivaram NOVOŽILOVAM (Cibla un Lu-

dza) un Valērijam MEŠKOVSKIM (Zilupe).
Sacensības noritēja saskaņā
ar nolikumu. Tās sākās ar
teorētisko daļu: R. Taukačs
jauniešiem uzskatāmi ar piemēriem stāstīja par medību
šaujamieročiem, par mežu un
zvēriem, to pēdām, par medību limitiem u.c. Sekoja sacensību daļa, kuras laikā jaunieši
atbildēja uz 20 teorētiska testa
jautājumiem. Šaušana mērķī
ar gaisa jeb pneimatisko šauteni bija būtisks sacensību
posms, jo tas izšķīra rezultātu.
Saskaitot punktus, izrādīja, ka
vislabākie jaunie mednieki ir
Ludzā – uzvarēja komandas
„Zagonščicas” meitenes, viņas ļoti labi sašāva mērķi. Tas

noteikti ir iepriekšējo treniņu
rezultāts, meitenes apmeklē
jaunsargu nodarbības.
Otrie labākie – Ciblas komanda, kurā bija jaunie zemessargi
un
biedrības
„Strauts” dalībnieki.

Trešie – zilupieši.
Uzvarētājiem tika pasniegti
kausi, medaļas un diplomi.
Pēc labi pavadītas dienas –
mielošanās ar ceptām desiņām, ar ko cienāja mednieku
biedrība „Arbalets”.
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Ar koncertu „Večerinka Eversmuižā” nosvinēta
„EversS” dzimšanas diena

8. lappuse

Ciblas novada jauniešu centrs
“IMPULSS” un biedrība “STRAUTS”
rīko makšķernieku sacensības
Ciblas novada iedzīvotājiem

“LIELĀ ZIVE”
Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek individuālā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki netiek
dalīti vecuma grupās.

16. aprīlī Ciblas TN deju kopa
„EversS”, pulcējoties kopā ar
saviem draugiem, visus iepriecināja ar skaistu koncertu „Večerinka Eversmuižā”, tādejādi
atzīmējot kopas trīs gadu pastāvēšanu.
Kopš savas pagājušās dzimšanas
dienas „EversS” ir sadraudzējies ar
daudziem kolektīviem, uzstājoties
gan Rēzeknes, Preiļu un Vārkavas
novados, gan pirmo reizi pabūts arī
ārpus Latgales – Bauskas novadā.
Tāpēc šajā koncertā bez kopas
„EversS” uzstājās arī tuvāki un tālāki ciemiņi no tām vietām, kur
pabijusi mūsu deju kopa. Vistālāko
ceļu bija mērojuši divi kolektīvi no
Bauskas novada – Grenctāles DK
„Rota” un Ceraukstes SDK
„Sendienas”, tad no Vārkavas novada bija ieradies Rožkalnu KN jauktais vokālais ansamblis „Savādi
gan” un deju grupa „Pašām patīk”,
no Preiļi novada – Pelēču KN deju
grupa „Dejotprieks”, Bērzgales KN

līnijdeju grupa „Šiks” un Ratnieku
līnijdeju grupa „Lucky” no Rēzeknes novada, kā arī mūsu novada
Blontu DK „Kaprīze”. Visi kolektīvi, izņemot „Kaprīzi”, uz Ciblas TN
skatuves uzstājās pirmo reizi. Skaisti priekšnesumi, krāsaini tērpi… un
ātri paskrēja laiks. Īpaši varēja apbrīnot Ceraukstes seniorus!
Šoreiz koncertā dejoja 15
„EversS” dalībnieces – Aleksandra,
Santa, Daiga, Oksana, Viktorija,
Kristiāna, Vlada, Maija J., Maija
M., Sandra, Vilhelmīna, Lilita, Ilona, Anita un kopas vadītāja Anda.
Paldies vadītājai Andai SPRŪŽAI
un kopas dalībniecēm par pasākuma
ideju un organizēšanu, kā arī visiem, kas atbalstīja un palīdzēja to
organizēt. Un, protams, paldies visiem skatītājiem, kuri apmeklēja
koncertu!
Trīs gadi nosvinēti… Un priekšā
daudz plānu un ieceru. Ja arī Tu
vēlies pievienoties, nāc droši!

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc LR noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Dalībnieki drīkst makšķerēt
ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu
āķi. Līdzi makšķernieka kartei.
Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta
maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu
sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts. Sacensību dalībniekam, atrodoties pie ūdens, pašam
jāapzinās risks un jāievēro drošības noteikumi.
Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais kopējais noķerto
zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir
tas, kurš noķēris vislielāko zivi.
Uzvarētāja apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā
tiek apbalvoti ar diplomiem, kausiem un medaļām.
Vadība, vieta un laiks
Sacensību laiks un vieta: 2016. gada 1. maijs
Ciblas pagasts, Morozovka.
Pieteikšanās un dalībnieku reģistrācija pa tālr.
26162066 vai e-pastu aldons777@inbox.lv,
Dalībnieku reģistrācija un tikšanās vieta Morozovkā no 8:00 līdz 8:30. Sacensību sākums 9:00.
Makšķerēšanas laiks - četras stundas.
Tiesneši: Aldis Tihovskis un Edijs Kušners

Ciblas TN direktore

FOTOKONKURSS «CIBLAS NOVADS 2016»
Konkurss norisināsies līdz 31. oktobrim. Var iesniegt fotogrāfijas, kas tapušas 2016. gadā.
Fotoattēlu tēmas: * Ciblas novada kultūr vēstur iskie objekti, kultūr vēstur iskais mantojums, tūr isma objekti; * pasākumi Ciblas novadā; * novads gadalaikos, ainavas; * Ciblas novada cilvēki (portreti, hobiji, dzīvesveids); * saimnieciskā
darbība un tradīcijas, prasmes.
Viens dalībnieks vērtēšanai varēs iesniegt līdz pieciem attēliem katrā tēmā.
Balvu fonds – 200 eiro. Katras tēmas labākās fotogrāfijas autors saņems naudas balvu – 30 eiro. Var tikt piešķirtas arī
veicināšanas balvas katrā tēmā.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv.
Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests RA izdevniecībā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

