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Izskanējuši novada svētki
Šajā izdevumā:
Informējam par
Domes sēdēs
lemto

2

II un I vieta sakop- 3
tāko sētu konkursā
Aneļas, Jaundārtas, Mucenieki un
Kāpostiņi

4

III vieta: Dravas,
Madaras un Vientuļnieki

5

Rikšotāju sacensību kauss izcīnīts!

6

Novada svētku
koncerti

7

Novada svētku
sporta spēles

8

25. augustā
Līdumniekos —
BĒRTUĻA DIENA
12:00 — Sv. Mise
Aizpūres baznīcā
un kapusvētki.
19:00 — tirdziņš
20:00 — koncerts
22:00 — balle
(Normunds
un Inga)

Ciblas novada svētku laikā notika vairāki koncerti un svinīgi sarīkojumi.
Svētdien, 15. jūlijā, Zvirgzdenes muižas parka estrādē notika Bērnības svētki tiem
mazuļiem, kas dzimuši 2014. gadā. Uz svētku pasākumu bija uzaicināti 25 bērni un
viņu ģimenes no visiem novada pagastiem. Bērnības svētki ir tradicionāls pasākums,
ko labprāt apmeklē plašāks ģimenei tuvu cilvēku loks – vecvecāki, krustvecāki un
draugi. Arī šogad sveicēju bija ļoti daudz. Laika apstākļi bija lieliski. Zvirgzdenes
muižas parks – ideāla vieta plašākam brīvdabas pasākumam.
Bērnības svētkus rīkoja Zvirgzdenes pagasta pārvalde. Tās vadītāja Valentīna Ruciņa bija aicinājusi arī firmas „Pelnrušķītes sapnis” (pasaku tēli palīdzēja vadīt pasākumu) un „Mārtiņa burbuļi” (lielie ziepju burbuļi patika gan maziem, gan lieliem), kā
arī floristi Irēnu Lipsku (darināja ziedu pušķus) un konditori Mārīti Kronbergu (cepa
gardu torti svētku viesiem).

Skaists ir Ciblas novads!
Ik gadu Ciblas novada pašvaldība rīko
konkursu, meklējot sakoptāko sētu un
māju. Un ik gadu atrod pa pērlei – kādai
senču būvētai mājai, kura glabā savu
siltumu paaudžu paaudzēm, un pa kādam
mūsdienās būvētam namam, kurš ir tikpat
dinamisks kā XXI gadsimts.
Skaists ir mūsu novads. Un ļoti
daudzveidīgas ir viensētas un ciematu
mājas, kurās dzīvo Ciblas novada ļaudis.
Katram, veidojot savu māju skaistu, ir
sava izpratne par skaisto un sava rocība.
Ir pagrūti nosaukt to vissakoptāko, jo
katra konkursā skatītā māja ir skaista!
Rīkojot konkursu „Sakoptākā sēta”,
pašvaldība aicināja pretendentus pieteikties trim nominācijām – Sakoptākā indi-

viduālā māja ciema teritorijā; Sakoptākā
lauku sēta; Sakoptākā zemnieku saimniecība / uzņēmums.
Šogad konkursā bija pieteiktas un
piekrita tajā piedalīties 10 mājas no Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes
pagasta.
Uzņēmumu grupā neviens nepieteicās.
Ciematu māju grupā šoreiz bija tikai
divi konkursanti Pušmucovā.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”
tika vērtētas astoņas mājas: divas Pušmucovas, trīs Līdumnieku un trīs Zvirgzdenes pagastā.
Par konkursa dalībniekiem lasiet šī
izdevuma 3., 4. un 5. lappusē.
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Bijušā deputāta Alekseja Ivanova vietā stājas
Renāte Mikaskina
Notikušas izmaiņas Ciblas novada pašvaldības deputātu
sastāvā. Šī gada 26. jūnijā no deputāta pilnvarām atteicās
Aleksejs Ivanovs, kurš 2017. gada pašvaldības vēlēšanās
bija ievēlēts no saraksta „Savam novadam”. Viņa rakstisks
iesniegums par pilnvaru nolikšanu tika izskatīts domes sēdē
28. jūnijā. Tika nolemts izbeigt Alekseja Ivanova deputāta
pilnvaras pirms termiņa. Šajā sēdē Ciblas novada Vēlēšanu
komisijai tika uzdots uzaicināt bijušā deputāta vietā stāties
nākamo deputāta kandidātu no saraksta „Savam novadam”,
kurš vēlēšanās ieguvis lielāko balsu skaitu.
3. jūlijā notikušajā Ciblas novada Vēlēšanu komisijas sēdē
vienbalsīgi tika nolemts, ka deputāta Alekseja Ivanova vietā
stājas nākamais deputāta kandidāts no saraksta „Savam novadam” – Renāte Mikaskina. R. Mikaskina ir Ciblas vidusskolas skolotāja un z/s „Niedras” īpašniece. Izglītība: Rīgas
Tehniskajā universitātē iegūts bakalaura grāds vides zinātnē,
Daugavpils Universitātē – maģistra grāds izglītībā, Malnavas koledžā studēta uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.

Lekcijas par veselīgu uzturu
Jūlijā, īstenojot Ciblas novada pašvaldības īstenoto
projektu „Nr. 9.2.4.2/16/
I/067 “Veselības veicināšana
iedzīvotājiem Ciblas novadā”, bija organizētas trīs lekcijas
par veselīgu uzturu. Lektore Ligita Jokste - Bogdanova, kas
ieguvusi vairākas izglītības un sertifikātus, ļoti vienkāršā veidā izstāstīja par uztura nozīmi. Lekciju apmeklētāji uzdeva
daudz jautājumu, tieši šādas komunikācijas dēļ iegūstot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Paziņojums par Ciblas novada
Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam
projekta apstiprināšanu un publisko apspriešanu
Ciblas novada pašvaldība 28.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu
par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam
projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
Publiskā apspriešana notiks no 16.07.2018. līdz 15.08.2018.
Priekšlikumus var iesniegt Ciblas novada pašvaldībai līdz
2018. gada 14. augustam, rakstot uz adresi: „Domes nams”,
c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706; vai epastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv.
Atbildīgā amatpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska, tālr. 65700844; e-pasts:
marite.romanovska@ciblasnovads.lv.
Sanāksmes ar vietējiem iedzīvotājiem un interesentiem
notiks katrā pagastā 7. un 8. augustā:
Līdumniekos (pagasta pārvaldē) — 07.08.2018. pl. 9:00;
Ciblā (pagasta pārvaldē) — 07.08.2018. plkst. 11:00;
Blontos (administrācijas ēkā) — 07.08.2018., plkst.14:00;
Pušmucovā (Tautas namā) — 08.08.2018. plkst. 9:00;
Zvirgzdenē (Saieta namā) — 08.08.2018., plkst. 11:00.
Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam
projekts pieejams drukātā veidā: Attīstības nodaļā; Līdumnieku bibliotēkā; Ciblas bibliotēkā, Lucmuižas bibliotēkā, Pušmucovas bibliotēkā.

2018. g. 26. jūlijs

2. lappuse

Domes sēdē lemtais
Ciblas novada pašvaldības domes sēdē š.g. 28. jūnijā tika
skatīti 10 jautājumi.
Apstiprināta Ciblas novada pašvaldības mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumu pašizmaksa.
Nolemts apstiprināt un nodot publiskajai apspriešanai Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam projektu.
Vairāki jautājumi saistīti ar privātiem nekustamajiem īpašumiem.
Pašvaldība saņēma Zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas vēstuli izpildu lietā Nr. 00134/025/2005, kurā tiek
lūgts sniegt informāciju par kāda nekustamā īpašuma Zvirgzdenes pagastā NĪN parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt
lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. Tika nolemts no īpašnieka piedzīt nodokļa parādu 38,15 eiro apmērā.
Dome deva atļauju privātpersonai no tās īpašuma Ciblas
pagastā atdalīt 17 ha lielu zemes vienību, piešķirt tai nosaukumu un noteikts zemes lietošanas mērķi (mežsaimniecība).
Divām personām uz 10 gadiem piešķirta nomā pašvaldībai
piekritīga zemes vienība: 0,05 ha Felicianovā, 2,4 ha Līdumniekos.
Pašvaldība tika informēta, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra realizē projektu, kura ietvaros atbilstoši Latvijas Republikas Valsts robežas likuma 13.pantā noteiktajam paredzēts
izveidot 12 metrus platu valsts robežas joslu gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu. Lai apvienotu valsts robežas joslā ietilpstošās zemes vienības pēc principa viens pagasts – viens nekustamais īpašums un unificētu šo
nekustamo īpašumu nosaukumus un adreses, nepieciešams
pieņemt lēmumu par jauna īpašuma veidošanu un nosaukuma
piešķiršanu. Tam nepieciešams domes lēmums. Tika nolemts
piekrist jauna īpašuma „Valsts robežas josla” veidošanai un
nosaukuma piešķiršanai. Tam pievienotas zemes vienības
Blontu un Līdumnieku pagastā.
Tika apstiprinātas zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma (Pušmucovas pag.) sadalīšanai, diviem jaunizveidotajiem īpašumiem apstiprināti nosaukumi un zemes lietošanas
mērķis (lauksaimniecība).
Domes sēdē nolemts izdarīt precizējumus saistošajos noteikumos nr. 3 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Ciblas novadā’’.
Tika izskatīts Alekseja Ivanova iesniegums par deputāta
pilnvaru nolikšanu un uzdots Ciblas novada Vēlēšanu komisijai uzaicināt nākamo kandidātu, kurš ieguvis lielāko balsu
skaitu, no saraksta „Savam novadam”.
Domes sēdē tika lemts par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim: no 2. līdz 16. jūlijam,
no 1. līdz 23. augustam (ieskaitot). Tika uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Inesei Birskai pildīt domes priekšsēdētāja
pienākumus viņa atvaļinājuma laikā.
2. jūlijā notika ārkārtas domes sēde, kurā tika skatīts viens
jautājums – par domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska apbalvošanu ar Atzinības rakstu. Šis apbalvojums J. Dombrovskim piešķirts, apliecinot cieņu un izsakot atzinību, 60 gadu
jubilejā par ilgu un nesavtīgu darbu, sasniegumiem pašvaldības darbā, par novada popularizēšanu valstī un ārpus tās robežām.
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3. lappuse

Skaists ir Ciblas novads!
Diploms par II vietu konkursā “Sakoptākā Ciblas novada sēta 2018”
tika piešķirts Vijai RAZUMOVSKAI, kura uztur „Olūteņus” –
ainaviski ļoti skaistā vietā Zvirgzdenes ezera krastā būvētu viensētu.
Tā ir
viena no
skaistākajām
Latgalei
raksturīgām
viensētām
Zvirgzdenes ciemata tuvumā.
Ap māju ir krāšņu daudzgadīgu ziedu, skujkoku un dekoratīvo koku stādījumi.
Sakopts arī Zvirgzdenes ezera krasts un tā tuvumā esošās
pirtiņas teritorija.

Diploms par I vietu konkursā tika piešķirts
Vilmāram JAKUPĀNAM un Jeļenai DAĻECKAI —
Zvirgzdenes pagasta māju
“Kalmes” saimniekiem.
Viņi savu viensētu Lucmuižas
tuvumā ļoti daiļi ir iekopuši
pēdējo 10 gadu laikā.
Sētas izbūve sākta ar seno dīķu
sakārtošanu, pie lielākā dīķa
uzcelta lapene. Tad pakāpeniski
būvēta jauna māja, saimniecības ēkas un pirts.
Ir gaumīgi sakopta apkārtne,
izcērtot kokus un krūmus, bet
atstājot vērtīgākos kokus un
arī pa kādam iespaidīgam
akmenim.
Ir iekopts jauns augļu dārzs.

Diploms par I vietu konkursā tika pasniegts
Zinaīdai un Donātam METLĀNIEM.
Viņi savu viensētu
„Lauriņi” Pušmucovas
pagastā ir pakāpeniski
būvējuši kopš 90-to gadu
sākuma. Plaša dzeltenu
ķieģeļu māja atrodas tuvu
šosejai, tomēr nomaļus –
svešām acīm nemanāma,
meža ielokā. Ziediem un
dekoratīviem kokiem
gaumīgi izdaiļota sēta,
iekopti augļukoku un
sakņu dārzi, dīķis un
graudaugu lauks…
Ideāli sakoptā viensēta
„Lauriņi” ir paraugs
saimniekošanai Latgales
laukos.

Pašvaldība ir ļoti pateicīga visiem māju saimniekiem, kuri uzdrošinājās konkursā “Ciblas novada sakoptākā sēta 2018”
pastāstīt par sevi un pasaulei atklāt savu māju. Parādot to, kādas ir mūsu mājas, mēs vairojam lepnumu par dzimto
novadu, apliecinām mīlestību savai dzīvesvietai un rosinām līdzcilvēkus veidot pašiem skaistu vidi, kurā dzīvojam.
Fotogrāfijas — pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv)
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Skaists ir Ciblas novads!
Ciematu māju grupā šoreiz bija tikai divi konkursanti.
Pušmucovas ciematā, Ciemata ielā nr. 3, ir kāda ļoti parasta
padomju periodā būvēta māja „Aneļas”. (attēlā >>>)
Šajā mājā saimnieko Inga LIPSTOVA.
Zemes pie mājas ir maz, bet tā ir kopta un izdaiļota ar ziediem
un paštaisītiem dekoriem. Cibla novada pašvaldība izsaka
pateicību Ingai Lipstovai par piedalīšanos konkursā.

(<<< attēlā) Pušmucovas ciematā, Jaunatnes ielā, nevar
neievērot kādu māju, kas gaumīgi nokrāsota baltā un brūnā
krāsā, tāpat – arī saimniecības ēkas.
„Jaundārtas” – tā sauc māju, kurā saimnieko Inga un Aldis
PIRAGI. Ne vien ēkas, visa teritorija ir interesanti sakārtota.
Ciblas novada pašvaldība pasniedza Ingai un Aldim Piragiem
Diplomu par gaumīgi iekoptu māju ciematā.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas
astoņas mājas: divas Pušmucovas, trīs Līdumnieku un
trīs Zvirgzdenes pagastā.
Ciblas novada pašvaldība pateicās, piešķirot veicināšanas
balvu, divām māju saimniecēm Līdumnieku pagastā:
rīdziniecei Helēnai MILLEREI par dzimtas māju vietas
saglabāšanu un
Valentīnai KAPUSTĀNEI par vairāku paaudžu mājas saglabāšanu.

Kāpostiņi

Līdumnieku pagasta „Kāpostiņos” jau gandrīz 95 gadus
dzīvo Valentīna Kapustāne. Ļoti daudziem Līdumnieku ļaudīm viņa bija pirmā skolotāja, kas iemācīja lasīt un rēķināt.
Savos cienījamajos gados Valentīna kopj senās dzimtas māju, kur saglabāts veco ēku komplekss. Viņai palīdz tuvi radi.
Tomēr ikdienas solis tiek sperts vienatnē.
Cerību nākotnei dod „Kāpostiņos” iestādītās jaunās ābeles,
modernas puķes un arī nesen nomainītie logi.
Mucenieki

Līdumnieku pagastā, pašā Latvijas pierobežā, diemžēl ir
daudz tukšu un jau brūkošu viensētu.
Konkursā tika pieteikti „Mucinieki”, kuru īpašniece ir Helēna Millere. Viņa dzīvo Rīgā. Skumjākais – pirms dažiem
gadiem dzimtas māja nodega. Krāsmatas tika novāktas, bet
mājas pamatos izveidots daiļš dārzs. Ir saglabāts mājas slieksnis, ap pamatiem izveidots akmeņu celiņš.
Helēna iespējami bieži atbrauc uz saviem „Muceniekiem”
Līdumnieku pagastā, kur no ēkām saglabājusies vien pirtiņa,
šķūnīši, un aka.

Kāpostiņi
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Skaists ir Ciblas novads!
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” Diplomi par III vietu tika piešķirti:
Līdumnieku pagasta „Dravu” saimniekiem Guntai un Ivaram LAVRINOVIČIEM,
Pušmucovas pagasta „Madaru” saimniekiem Jevgēnijai un Ivanam DUBINĀM,
Zvirgzdenes pagasta māju „Vientuļnieku” saimniekiem Dzidrai un Jānim KIVRĀNIEM.
Visās šajās mājās dzīvo ļoti strādīgi cilvēki, kam ir algots darbs vai kas paši ir uzņēmēji. Tāpēc viensētās ir pārdomāti
stādīti košumaugi, lai daiļdārza kopšana neprasītu daudz laika. Bet katrā mājā ir savs, tikai tai raksturīgs stils.
„Dravās” šobrīd nav bišu, bet ir gotiņa un telīte, iekopta
piemājas saimniecība. Lavrinoviči senču māju ir nedaudz
paplašinājuši un labiekārtojuši.
“Dravās” ir
daudz skaistu
dekoratīvu
elementu, kuru
pamatā ir
akmens.

Savas mājas
„Madaras”
Jevgēnija un
Ivans Dubinas
veidojuši apmēram 30 gadu
laikā.
Ap dzīvojamo
māju un saimniecības ēkām ir
daudz ziedu un ir
izveidotas interesantas un oriģinālas kompozīcijas, kurās
izmantoti visdažādākie materiāli.

„Vientuļniekos” māja un citas ēkas ir celtas salīdzinoši
nesen, viensēta ir mūsdienīga, tajā ir gaumīgi iekoptas ziedu
dobes un apstādījumi. Lielās platībās tiek audzēti sīpoli,
kāposti, burkāni un citi dārzeņi.

FOTO: Dzidra un Jānis Kivrāni pēc godināšanas ar
pašvaldības vadītājiem

Kivrānu
ģimenes māja
un lauki tās
tuvumā ir ļoti
skaisti sakopti.
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Ciblas novada svētkiem par godu
Jau vairākus gadus pēc kārtas Ciblas novadu svētku ietvaros interesentu pulks
dodas uz Pušmucovas skrejceļu, lai vērotu Latvijas mēroga rikšotāju zirgu sacensības. Šogad termometra stabiņš paaugstinājās virs 30 grādu atzīmes, taču sports
ir sports, un zirgi tam bija gatavi.
Pavisam kopā bija ieradušies dalībnieki no sešiem Latvijas novadiem: Ciblas,
Ludzas, Dagdas, Krāslavas, Gulbenes un Viļakas.

Skatītāji varēja vērot septiņus spraigus braucienus, kur katrā no tiem piedalījās 2- 5 zirgi. Šoreiz sacensībās bija
ieradušies gan Krievijas, gan Amerikas,
gan arī Francijas rikšotāju šķirņu zirgi.
Pašam jaunākajam zirgam bija tikai 2
gadiņi, bet vecākajam jau 15 gadi. Sacensībās piedalījās arī jauna dalībniece
Rudīte Zelča no Viļakas novada, kura
mērojās spēkiem šajā sporta veidā pirmo reizi.
“Šodien skrejceļa pamats ir izcils,
salīdzinot ar ziemas sacensībām. Tāpēc
visiem novēlu parādīt savas vislabākais
spējas un lai uzvar stiprākais!“ - tādu
novēlējumu sacensību atklāšanas laikā
teica Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. To teikdams,
viņš noteikti vēl nezināja, ka Ciblas
novada rikšotāju braucēja Sandra Soikāne todien uzrādīs vislabākos rezultātus un beidzot Ciblas novada kauss paliks “mājās”.
Jau pirmais sacensību brauciens izrādījās visspraigākais un ar ātrākajiem
laika rezultātiem, kur piedalījās S. Soikāne ar zirgu Jam Star O, Ilona Malahova (Ludzas novads) ar zirgu Salamandra un Tatjana Avdejonoka
(Dagdas novads) ar zirgu High Sanna.
Spēcīgākā izrādījās Sandra, uzrādot
sacensību ātrāko laiku – 2.06 min (1600

m distancē), otrā palika Ilona un trešā
Tatjana. Visas meitenes cīnījās par uzvaru līdz beigām, un tikai pēdējie finiša
metri izšķīra uzvaru. Otrajā un trešajā
braucienā noskaidrojās jau nākamie
finālisti un tie bija Nikolajs Galiļejevs
(Dagdas novads) ar zirgu David Star un
Inese Berga (Gulbenes novads) ar zirgu
Taris Augustinu. Sandra Soikāne arī ar
savu otro zirgu Victory Bou T.G. trešajā braucienā uzrādīja labāko rezultātu,
taču finālbraucienā viņa nolēma startēt
ar Jam Star O. Lielākajai daļai no skatītājiem bija liels pārsteigums par labi
sagatavoto N. Galiļejeva divus gadus
veco Amerikas rikšotāju šķirnes ērzeli
Karali, kurš varen pārliecinoši turējās
blakus jau pieredzējušam sacensību
zirgam un pat guva uzvaru. Pārliecinošu
uzvaru savā braucienā guva arī Ludzas
novada braucēja Ilona Malahova ar
zirgu Stella, bet pēdējā pamatbraucienā
uzvaru guva 15 gadus vecais Amerikas
šķirnes rikšotāju kastrāts Business Traveler Krāslavas novada braucējas Jekaterinas Mančinskas vadībā.
Pēc pamatbraucieniem notika pats
svarīgākais – Ciblas novada kausa izcīņas finālbrauciens, kurā piedalījās pieci
braucēji – S. Soikāne, I. Malahova, T.
Avdejonoka, N. Galiļejevs un I. Berga.
Sākoties finālam, braucēji savā starpā

6. lappuse

sāka cīnīties par līderpozīcijām. Grūti
bija izsekot, kurš ir pirmais, jo tas visu
laiku mainījās. Pie pirmā distances apļa
beigām vadībā izvirzījās Sandra ar zirgu Jam Star O. Vietējie ļaudis uz mirkli, šķiet, pat apklusa un pie sevis nodomāja – vai tiešām Sandra noturēs šo
pozīciju līdz beigām. Pirms finiša taisnes Sandra vēl vairāk izvirzījās vadībā,
un panākt viņu tā arī nevienam neizdevās, kaut arī bija jāveic par 200 m garāka distance nekā pamatbraucienos
(1830m). II vietā ierindojās N. Galiļejevs, III – I.Berga, IV – T. Avdejonoka
un V – I. Malahova.
Kā tad jutās sacensību uzvarētāja?
“Protams, liels prieks un ir ļoti patīkami
uzvarēt mājās. Pirms šīs dienas startiem
domāju, ka nevarēšu to izdarīt, jo biju
pārāk daudz uztraukusies par visām
sacensībām. Izejot uz iesildi, acīs sāka
skriet asaras, bet tad es saņēmos, un
mēs to ar zirgiePm paveicām. Paldies
visiem, kuri ieradās šajā pasākumā.
Paldies Ciblas novada pašvaldībai par
neatsacīto atbalstu gan sacensību organizēšanai, gan arī mūsu dalībai citās
sacensībās. Var teikt, ka tās ir pirmās
sacensības, kurās mēs pēc gandrīz gadu
ilga darba esam sastrādājušies ar zirgiem, kas ievesti no Norvēģijas. Tas ir
ļoti grūts ikdienas darbs, tāpēc ir prieks,
ka šīs pūles kādreiz arī atmaksājas,”
atzīst Sandra Soikāne pēc uzvaras Ciblas novada kausa izcīņā.
Diemžēl šoreiz sacensībās nevarēja
piedalīties vēl viena Ciblas novada
braucēja Ilze Rudzīte ar zirgu Uppsala
D’Isop, jo zirgs pirms sacensībām apslima. Bet Ilze laipni piekrita pavizināt
jāšus bērnus sacensību laikā uz sava
uzticamā darba zirga Sultana. Ilzei palīdzēja šo prieku radīt arī kolēģe no Rēzeknes novada Irēna, kura bērnus vizināja uz ponijķēvītes Brendas. Rinda uz
iespēju pavizināties zirga vai ponija
mugurā nemitējās visu sacensību laikā.
Kas gan būtu sacensības, ja nebūtu
atbalstītāju. Tāpēc lielu paldies organizatori saka: Ciblas novada pašvaldībai,
Latvijas Zirgaudzētāju biedrībai, Jānim
Kazinīkam, AS „Lytagra”, „Latgolys
šmakovkai”, SIA „Latgales dārzeņu
loģistikai”, „Evassa HKM”, SIA
„Ariols” un SIA „Lioveta”. Lielu paldies jāsaka arī sacensību apmeklētājiem
un visiem interesentiem, kuri pacietīgi
karstajā dienā uzturēja patieso sacensību garu.
Teksts: Inese Ruskule
Foto: Edmunds Kadakovskis
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Lūdzamies par Ciblas novadu un tā cilvēkiem
Svētdien, 15. jūlijā, novada svētki tika atklāti ar Sv. Misi
Eversmuižas draudzes baznīcā un tai sekojošu garīgās mūzikas koncertu.
Sv. Misi celebrēja prāvests Antons Justs. Uzrunājot tautu,
viņš uzsvēra – tā ir liela Dieva žēlastība, ka esam kopā un
lūdzamies. Viņš atcerējās, kā pirms dažām dienām vedis uz
Ciblu kādu svešinieku, kurš ar lielu sajūsmu apbrīnojis novada skaistumu. Tas licis aizdomāties – kāpēc es neredzu to?
Pārkarsis saulē? Noguris no ikdienas darbiem? Kāpēc mums
nav laika vērot skaisto sev apkārt?
Prāvests uzvēra: „Svētku dienās jābūt šai iespējai atslēgties
no darba un ieraudzīt dabu, cilvēkus un to, ko pats esi labu
izdarījis. Ja ir vieta, kur esi ielicis sirdi un darbu, jūti gandarījumu, jo caur tevi nācis kas labs novadam. Šīs dienas Svēto
Rakstu lasījumos Dievs saka: jākalpo Dievam un cilvēkiem,
un jāsludina Labā Vēsts. Katram no mums jācenšas saredzēt
labo un pilnveidoties, bet slikto pārveidot par labo. Esam
aicināti nest ko labu šajā dzīvē. Sv. Ignācijs ir teicis: kad
strādā, tad tā – it kā viss atkarīgs no tevis, kad lūdzies – it kā
viss atkarīgs no Dieva.” Uzrunas noslēgumā prāvests izteica
domu, ka novads nav institūcija, bet reālu cilvēku kopums,
un aicināja kopīgi lūgties.
Sv. Misē piedalījās draudzes koris. Tika izdziedātas vairākas skaistas katoļu lūgšanas.
Garīgo dziesmu koncertā dziedāja un muzicēja zvirgzdenietis Juris Ruciņš, Elīna Reinika un Svetlana Stukāne, Līdumnieku ansamblis (Valdis Naglis, Sanita, Sigita un Egita),
Agnese un Daiga Abramānes (attēlā).

Jau 5. reizi notika Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki
Piektdienas, 20. jūlija, vakarā Pušmucovas Tautas namā notika novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki. Šis pasākums ir jau tradicionāls – notika 5. reizi. Šogad to rīkoja Pušmucovas Tautas nama vadītāja Inta Domarka ar saviem
domubiedriem.

Novada svētki noslēdzās Blontu Tautas namā ar viesmākslinieku koncertu „Ar vasaru un mīlestību sirdī”.
Uzstājās Madara Grēgere, Agris Semēvics, Ineta Rudzīte un
Jenny Mey. Šīs Latvijas mēroga estrādes slavenības ieprieci-

Koncertā plaši (ar 6 ģimenēm) bija
pārstāvēti pušmucovieši – Domarku,
Sviklānu, Dovgiallo, Jakovļevu, Jonikānu un Puļu dziedošas ģimenes, kas gan
koncerta ievadā kopīgi nodziedāja latgaliešu tautasdziesmu „Reitā agri Laima gōja”, gan kuplināja koncertu ar
duetā un trio izpildītām dziesmām.
Ar divām dziesmām skatītājus iepriecināja Petrovsku ģimenes (Blonti) atvases Marta, Ketrīna un Mareks. Kā allaž,
uzstājās Marina Barkāne un viņas meita
Jana Petrova, arī Sadovsku ģimene no
Ciblas, Vijas Tabūnes saime un Ruciņu
ģimene no Zvirgzdenes pagasta, no
Līdumniekiem bija atbraukusi Zabiļevsku ģimene (visi 6 arī muzicēja).
Koncerts noslēdzās ar visu Ciblas
novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu
kopīgi izpildīto „Skaidra valūda”.

nāja katrs ar vairākām dziesmām. Ineta Rudzīte un Jenny
Mey nokāpa arī zālē, dziedot un aicinot klausītājus pievienoties piedziedājumos. Un līdz rīta saulei Ciblas novada svētku
viesi varēja līksmot Agra Semēvica vadītajā diskotēkā.
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Ciblas novada svētki. Sportiskās aktivitātes
18. jūlijā Ciblā notika strītbola turnīrs „Ciblas novada svētku kauss 2018”. Interese par to bija jauniešiem no Ciblas,
Blontiem un Ludzas. Spēle ritēja līdz 11 punktiem. Kauss
aizceļoja uz Ludzu. 2. vieta – ciblāniešiem, 3. – komandai
no Blontiem.

17. jūlijā Lucmuižā notika Pludmales volejbola turnīrs
„Ciblas novada svētku kauss 2018”. Cīņā piedalījās 4 komandas, katrā – 4 volejbolisti, spēle ritēja līdz uzvarai 2 setos. Labāk veicās komandai no Ciblas, 2. un 3. vieta – komandām no Līdumniekiem. 4. vietā – pušmucovieši.
20. jūlijā ikvienam bija iespēja doties pārgājienā no Līdumniekiem uz Zilezeru. Ceļā devās 43 cilvēki. Jaunākais
no tiem nav vēl sasniedzis 2 gadus, bet vecākajam – jau 75
gadi. Ar autobusu ceļotāji nokļuva līdz tiltam, tad devās 3
km pārgājienā. Pie Zilezera ceļotājus sagaidīja Neptūns, kas
rosināja uz dažādām rotaļām. Bija iespēja paēst zupu un līdzi
ņemto ēdienu.

19. jūlijā peintbola laukumā Ciblā notika Veselības diena
„Esi sportisks”. Tajā bija lekcija par sporta nozīmi dzīvē, kā
arī daudzveidīgas fiziskas aktivitātes: lielais galda futbols,
pludmales dvieļu volejbols, „Styprūs skriejīņa” trase bērniem, batuts, individuālas sacensības (šautriņas, florbola
metieni) u.c.. Veselības dienā piedalījās iedzīvotāji no visiem novada pagastiem. Plašāk — nākamajā CNZ numurā.
Ciblas novada svētku noslēgumā 21. jūlijā Pušmucovā
notika rikšotāju zirgu sacensības „Ciblas novada kauss
2018”. Tajā startēja 16 rikšotāji, kurus vadīja 10 braucēji
(daži vadīja vairākus zirgus). Bija 6 braucieni, distances garums – 1600 metri, un tad finālbrauciens.
Finālbraucienā startēja 5 rikšotāji. Pirmais finišu sasniedza
Sandras Soikānes vadītais Jam Star O! Uzvara gūta līdzvērtīgu sāncenšu cīņā. Ciblas novada kauss nonācis Ciblā!
FOTO: Ciblas novada kauss tiek pasniegts S. Soikānei.
Plašāks raksts — 6. lappusē.
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