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Aicinām piedalīties fotokonkursā “Ciblas novads 2016”
Tēmas:
* Ciblas novada
kultūrvēsturiskie objekti
un mantojums, tūrisma
objekti;
* pasākumi Ciblas novadā;
* novads gadalaikos,
ainavas;
* Ciblas novada cilvēki;
* saimnieciskā darbība
un tradīcijas, prasmes.
Balvu fonds – 200 eiro.
Nolikums pieejams
pagastu pārvaldēs un
www.ciblasnovads.lv

Jūlija pirmajās dienās tika vērtēti
konkursa „Ciblas novada Sakoptākā
sēta 2016” pretendenti. Konkursam
tika pieteikti kopumā 7 dalībnieki:
5 nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”, 2 nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā”.
Vērtēšanas komisiju vadīja domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Viņš saka: –
Braucot pa novada pagastiem, redzējām
vairākas lauku sētas, kuras būtu cienīgas
piedalīties konkursā. Diemžēl šogad neviena zemnieku saimniecība vai lauku uzņēmums nepieteicās dalībai konkursā nominācijā „Sakoptākais uzņēmums”, lai gan
noteikti ir saimniecības ar kārtīgu sakoptām teritorijām un ražošanas ēkām.
Konkursam pieteiktās mājas tika vērtētas
pēc pieciem kritērijiem: kopskats, mazās
arhitektūras formas, zāliens un celiņi, augu
kompozīcijas, ēkas, „īpašā odziņa”. Reāla
konkurence bija tikai starp lauku sētām.
Tajā augstāko vērtējumu un titulu
„Sakoptākā lauku sēta” saņēma Antona
DAUDIŠA māja „Lapeglītes” Zvirgzdenes
pagastā (piešķirta naudas balva 100 eiro).
Diploms par 2.vietu piešķirts Imanta un
Ainas KUZIKU mājām „Ceļmalas” Līdumnieku pagastā, Irēnas un Laura PUĻU mājām „Ķirši” Pušmucovas pagastā, Veronikas MIKAŽĀNES mājai „Ozolkājas”
Zvirgzdenes pagastā. Visu māju saimniekiem piešķirta arī naudas balva 60 eiro.
Diploms par 3.vietu piešķirts Valentīnas
LAZOVSKAS mājai „Apses” Pušmucovas
pagastā, naudas balva – 40 eiro.
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciemata teritorijā”
tika vērtētas divas mājas: Sergeja un Janīnas MOLČANOVU
„Zīles” Blontos un Dainas un
Aināra DUNCĀNU „Duncāni”
Ciblas pagastā. To īpašnieki
saņēma Pateicību un naudas
balvu 40 eiro.
Konkursa komisijas priekšsēdētājs: Ciblas novada domes
priekšsēdētājs Juris Dombrov-

Foto: “Lapeglītēs” arī ikdienā plīvo
Latvijas valsts karogs
skis. Komisijas locekļi: Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska, Lauku attīstības speciālisti Marina Barkāne un Agris
Trukšāns, deputāts Aldis Tihovskis.
Komisijas vārdā Juris Dombrovskis izsaka lielu pateicību visiem, kas uzdrošinājās
piedalīties konkursā „Ciblas novada sakoptākā lauku sēta 2016” un pauž cerību, ka
nākamajos gados būs lielāka aktivitāte, jo:
– Šis konkurss dod stimulu katram sakopt
un padarīt skaistāku ne tikai savu sētu, bet
krāšņāks kļūst arī viss mūsu Ciblas novads!
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Uzņēmēju tikšanās –
konstruktīvā gaisotnē
30. jūnijā Domes namā Blontos notika Ciblas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Uz to bija ieradušies
deviņi zemnieku saimniecību un SIA
īpašnieki, individuālie komersanti un
biedrību pārstāvji. Sēdē piedalījās arī
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.
Tikšanās laikā tika pārrunāti paveiktie darbi un nākotnes ieceres.
Ciblas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome dibināta 2014. gadā, to vada
Ināra Mikijanska – Jakupāne. Padome ir
labs palīgs pašvaldībai, kad jālemj par
uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem
projektiem. Padomes dalībnieki aktīvi
izsaka domes vadībai konstruktīvus
priekšlikumus, dalās viedokļos un pieredzē.
Nākamā tikšanās notiks š.g. oktobrī.
Līdz tai uzņēmēji pārdomās, ko virzīt
jaunajam padomes sastāvam. Līdz rudens sēdei uzņēmēji ir lūguši pašvaldībai izstrādāt konkrētus priekšlikumus
par Blontu rūpnieciskās zonas teritorijā
esošo pašvaldības ēku izmantošanu
(kādreizējās kopsaimniecības darbnīcas,
novietnes).
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Lauksaimnieki var pieteikties mācībām
Sākot ar šī gada augustu, SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu
2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība,
pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība
un kooperācija.
Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP
2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eir opas
Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu
vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ
aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.
Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības tiks
piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā, Raiņa ielā 16 a – 20. kab. vai
telefoniski, tel.nr. 28632059.
Lūgums pieteikties līdz 2016. gada 5. augustam.

Jaunieši Līdumniekos realizējuši projektu
Līdumniekos ir realizēts projekts
“Aktīvo brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos”, kas saņēmis atbalstu Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā
„Jaunieši novadam 2016”.
Par realizēto projektu stāsta idejas
virzītājs Ēriks PAVLOVS:
– Projekta rezultātā tika ierīkota neliela trenažieru zāle un iegādāts nepieciešamais aprīkojums – treniņu sols, hanteles,
eliptiskais trenažieris.
Projekta īstenošanas laikā nekādas
problēmas neradās. Šo darbu paveicām
visu Līdumnieku pagasta iedzīvotāju
labā – ikviens, kas vēlas sevi uzturēt
labā fiziskā formā visu cauru gadu, varēs
izmantot iespēju darboties arī ziemas
mēnešos. Vislielākie ieguvēji ir jaunieši,
kas varēs nostiprināt muskulatūru un
vairot savu fizisko spēku. Trenažieri
pieejami pagasta pārvaldes ēkā.
Projekta īstenošanā iesaistījās visi projekta grupas dalībnieki – kopīgi tika
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izvēlēts konkrētajam mērķim vispiemērotākais aprīkojums, veikti pasūtījumi,
zāles ierīkošana un trenažieru uzstādīšana. Daļa trenažieru tika piegādāti ar kurjerpastu, bet vienu trenažieri atveda
Igors Zabiļevskis.
Plānotās izmaksas bija 470 eiro, bet
reāli izlietojām 448,89 eiro. Lētāk, kā
domājām, izmaksāja eliptiskais trenažieris
(135
eiro)
un
taisnā svaru
stieņa komplekts (206
eiro), dārgāk – hanteles (84,90
eiro). Nebijām plānojuši piegādi, kas izmaksāja
22,99 eiro.
Tomēr iekļāvāmies

plānotajā budžetā!
Projekts ir realizēts, un projekta mērķis
ir sasniegts. Priecājamies, ka pašvaldība
katru gadu izsludina šādus jauniešu projektu konkursus, kur jauniešiem ir iespēja
iegūt
praktisku
pieredzi
projektu
īstenošanā
un arī projekta rezultātā veidot
apkārtējo
vidi un infrastruktūru
pievilcīgāku.
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Dome atbalsta sešus LEADER projektu konkursam virzītus projektus
21. jūnijā notika Ciblas novada pašvaldības domes
sēde. Tās darba kārtībā tika iekļauti 17 jautājumi.
Dome lēma par piedalīšanos jeb līdzdalību biedrības
„Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklāt projektu iesniegumu konkursā ar 6 projektiem.
21. jūnija sēdē deputāti atbalstīja divus novada pašvaldības izstrādātus un LEADER
projektu konkursiem virzītus
projektus, apstiprinot tiem
10% līdzfinansējumu:
* bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā,
kam
būtu
nepieciešami
gandrīz 14,8 tūkstoši eiro,
pašvaldības līdzfinansējums –
1475,96 eiro;
* tērpu un skatuves tērpu
iegāde 9 novada amatierkolektīviem, kam būtu nepieciešami EUR 38430,58, pašvaldības līdzfinansējums – EUR
3843,06.
Bez tam deputāti ar līdzfinansējumu atbalstīja:
* biedrības „Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs””
projektu, kurā tiktu iegādātas
sacensībām
nepieciešamās
zirglietas un braucēju ekipējums (projekta kopējais apjoms – EUR 9828,20, pašvaldības
līdzfinansējums
10% );
* folkloras kopas „Ilžeņa”
projektu par mūzikas instrumentu un tautas tērpu iegādi
(projekta kopējais apjoms –
EUR 14 153,10, pašvaldības
līdzfinansējums – 10%),
* biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” projektu, kas paredz iegādāties
aprīkojuma iegādi amatnieku,
mājražotāju un pašdarbnieku
paraugdemonstrējumu zālei
(projekta kopējais apjoms –
27 tūkstoši eiro, apstiprinātais
līdzfinansējums no pašvaldības budžeta – 2200 eiro, bet
ne vairāk kā 10% no attiecināmajām izmaksām).
* uzņēmējdarbības attīstības
jomā tika atbalstīts ZS
„Granti” projekts par kautuves izbūvi. Tam no pašvaldības budžeta tiks piešķirts līdzfinansējumu 5000 EUR apmērā.

Šos jautājumus skatīšanai
domes sēdē gatavoja Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
Romanovska. Viņas komentārs: – Līdzfinansējums minēto projektu realizācijai no
pašvaldības budžeta tiks pārskaitīts tikai tad, kad Lauku
atbalsta dienests būs pieņēmis
lēmumu par projekta apstiprināšanu.
Biedrība „Ludzas
rajona partnerība” sākusi iesniegto projektu izvērtēšanu.
Pēc aptuveni četriem mēnešiem kļūs zināms, kuri projekti ir guvuši atbalstu. Gaidīsim
vērtēšanas rezultātus.
Jūnija beigās, kad noslēdzās
projektu pieņemšana, kļuva
zināms, ka no Ciblas novada
iesniegti vēl 4 projekti, kas
netika skatīti pašvaldības domes sēdē. Un tas ir pieļaujami. Finansējums no LEADER
programmas projektiem (tā
sauktās attiecināmās izmaksas) ir ievērojams – 90 % no
projekta summas. Pašvaldības
varēs sniegt tikai 10% lielu
līdzfinansējumu. Tātad kopumā no Ciblas novada saņemti
10 pieteikumi: 6 sabiedrisko
aktivitāšu veicināšanas, un 4
uzņēmējdarbības
attīstības
jomā. Ciblas novada projektiem
būtu
nepieciešami
159 454,27 eiro sabiedrisko
aktivitāšu veicināšanas projektiem un 173 753, 51 eiro –
visiem uzņēmējdarbības attīstības projektiem.

Zemes lietas
* Izskatot SIA „Austrumu
mērnieks” divu iesniegto zemes vienību zemes robežu
plānus platības precizēšanai,
kur platība kartē un tekstā
pārsniedz pieļaujamo nesaisti,
nolemts apstiprināt šo zemes
vienību platību (3,51 ha un
0,35 ha).
* Iepazīstoties ar VZD zemes robežu plānu, novada
dome konstatē, ka nekustamā

īpašuma „Draudze” zemes
vienības robeža posmā no 4.
līdz 5. robežzīmei ir noteikta
pa servitūta ceļa vidu. Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas datos robeža
minētajā posmā reģistrēta kā
„Pagasta ceļš”. Veicot piegulošā nekustamā īpašuma
‘’Ziedneši’’ zemes vienības
uzmērīšanu, tika atklāta minētā neatbilstība. Lai novērstu
neatbilstību, robežas posmā
no 4. līdz 5. robežzīmei nepieciešams samazināt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Pagasta Ceļš” platību par
0,0651 ha. Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm PAR
un 2 atturoties (deputāti A.
Rikums un A. Ivanovs) dome
nolēma pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Pagasta
Ceļš” platību 0,3174 ha samazināt uz platību 0,2523 ha.
* Nolemts no diviem nekustamajiem īpašumiem atdalīt
zemes vienības un piešķirt
jaunizveidotajiem NĪ nosaukumus, jaunu kadastra numuru: 9,1 ha „Plaudišu ferma”;
2,3 ha un 0,7 ha –
„Mazputniņi”. Abiem īpašumiem noteikts lietošanas mērķis 0101 (galv. saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
* Nolemts uzsākt kādas
zemes vienības Pušmucovas
pagastā atsavināšanas procesu. Izskatīts zemes lietotāja
G.B. iesniegums par pašvaldības NĪ atsavināšanu. G.B.
savulaik ieguva zemes nomas
pirmtiesības uz lietošanā bijušo
zemes vienību 5 ha platībā, tika
noslēgts zemes nomas līgums.
Zemes vienība piekrīt pašvaldībai un, sākot atsavināšanas
procesu, tā jāieraksta zemesgrāmatā uz Ciblas novada
pašvaldības vārda. Dome
pilnvaroja atsavināšanas rosinātāju veikt visas darbības un
segt izdevumus.

Dažādi jautājumi
* Iepazīstoties ar Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
Iedzīvotāju reģistra ziņām un
pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likumu, dome

konstatēja — kādai fiziskai
personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Nolemts anulēt tās deklarēto dzīvesvietu Blontos.
* Izskatīts un noraidīts Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājas Veronikas Dundures iesniegums ar lūgumu iespēju
robežās finansiāli atbalstīt šīs
asociācijas organizētos radošos kursus - nometni Latgales
reģiona skolotājiem „Vosoruošona - 2016", kas notiks
no 31.07. - 05.08. Rēzeknes
novada Rogovkā.
* Izskatīts biedrības „Latgalieši” izpilddirektora Pētera
Keiša iesniegums. Tajā biedrība informē, ka Rēzeknē
sakarā ar Latgales latviešu
pirmo kongresu, kas pirmo
reizi apsprieda jautājumu par
Latgales apvienošanos ar
Kurzemi un Vidzemi, pilsētā
tiek celts piemineklis šī izšķirošā notikuma simtgades piemiņai utt.. Biedrība „Latgalieši” lūdz sniegt finansiālu
palīdzību iesniegumā minēto
pasākumu
realizēšanai.
Ciblas novada domes sēdē
nolemts piešķirt 200 eiro
biedrībai „Latgalieši” Latgales latviešu pirmā kongresa
simtgades pasākumu organizēšanai.
* Nolemts Valsts Adrešu
reģistra informācijas sistēmā
dzēst adresi kādai zemes
vienībai Zvirgzdenes pagastā.
* Nolemts apstiprināt aktualizēto Attīstības programmas
2012. - 2018. gadam Investīcijas plānu 2016. - 2018. gadam un Rīcības plānu 2016. 2018. gadam
* Piešķirt nomā biedrībai
„ILŽEŅA” Ciblas vidusskolas ēkas telpu 14 m2 platībā
uz 8 gadiem, nosakot nomas
maksu – 1,00 EUR gadā.
* Nolemts piešķirt novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim
ikgadējo atvaļinājumu: no 11.
līdz 24. jūlijam (ieskaitot) un
no š.g. 1. līdz 23. augustam
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Noslēgušies Ciblas novada svētki. Tie ilga nedēļu. Pašvaldības kultūras, sporta un jaunatnes
lietu speciālisti bija centušies svētkus veidot
iespējami daudzveidīgus. Tagad var atskatīties
un pārdomāt – kas bija veiksmīgi, kur ieceres
nojuka, ko nākamreiz varētu darīt citādi.
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Visi plānotie pasākumi notika, izņemot nūjošanas
pārgājienu Līdumniekos. To nācās atcelt spēcīgu
lietavu dēļ. Vasara vēl priekšā – pārgājienā dosimies citu dienu!
Novada svētku sarīkojumi notika visos 5 pagastos.
Un tā atkal bija lieliska iespēja iepazīt vienam otru.

Vienojāmies lūgšanā par novadu un tā cilvēkiem
Svētdienas rītā dievkalpojums
Ciblā, Eversmuižas draudzes baznīcā, pulcēja ļaudis no visiem pagastiem. Šī svinīgā stunda sākās ar
pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jura Dombrovska uzrunu, kas noslēdzās ar vārdiem: “Dievs, svētī Latviju! Dievs, svētī mūsu novadu!” Visi
vienojās kopīgā Latvijas himnas
dziedāšanā.
Un sākās sv. Mise, ko konsekrēja
prāvests Antons Justs. Svētā mise
noritēja kā vienota lūgšana par
Ciblas novadu un tā ļaudīm. Dievkalpojumā dziedāja Eversmuižas
draudzes ansamblis, ērģelnieces Elzas Abramānes vadībā.
Pēc sv. Mises skanēja garīgās dziesmas, kā lūgšanas par Ciblas novadu. Dziedāja Marta Petrovska no Blontiem, vokālais
ansamblis “Lāses” no Blontiem (vad. Laura Sprudzāne), Līdumnieku meiteņu ansamblis (vad. Valdis Naglis), Pušmucovas
etnogrāfiskais ansamblis “Olūti” (vad. Ināra Dovgiallo), skanēja zvirgzdenieša Jura Ruciņa solo (pavad. Svetlana Stukāne un
Elīna Reinika). Noslēgumā visi vienojās himnā “Dievs, mēs Tevi slavējam!”.

Stipro skrējiens — zirgiem
Saulainā 9. jūlija pēcpusdiena pulcēja rikšotāju zirgu entuziastus, braucējus un līdzjutējus Ciblas novada Pušmucovā, lai noskatītos gadskārtējās
zirgu rikšošanas sacensības “Ciblas
kauss”. Par tā norisi stāsta Inese
RUSKULE, Rikšotāju braucēju sporta kluba “Pegazs” valdes locekle un
pasākuma organizatore.
Pavisam kopā bija ieradušies rikšotāju
zirgu braucēji no sešiem Latvijas novadiem: Ciblas, Ludzas, Krāslavas, Dagdas, Gulbenes un Garkalnes. Skatītājiem
šoreiz visi septiņi braucieni bija ļoti interesanti, jo daudzos braucienos visu izšķīra pēdējie distances metri. Trešais
brauciens to pierādīja visspilgtāk, kur
Ilona Malahova (Ludzas novads) ar zirgu Salamandra guva skaistu uzvaru,
apsteidzot abas sāncenses pēdējos distances metros.
Protams, ovācijas izpelnījās arī vietējā
favorīte Sandra Soikāne (Ciblas novads)
ar saviem zirgiem – Quizzical Kemp un
pašaudzēto Lady Power, jo ar abiem
zirgiem tika izcīnītas pirmās vietas abos
braucienos.

Nopelnus šajās sacensībās guva arī
otra braucēja no Ciblas – Inta Duncāne
ar zirgu Prada, jo savā braucienā izcīnīja
pārliecinošu uzvaru. Jāpiebilst, ka Inta
ļoti centusies, lai šī četrus gadus vecā
Krievijas rikšotāju šķirnes ķēvīte varētu
piedalīties sacensībās. Prada savā vecumā pie saviem saimniekiem nebija iemācīta vilkt pajūgu, taču Inta ar savu apņēmību iebrauca šo zirgu pirms pāris mēnešiem un veiksmīgi startēja sacensībās.
Finālbraucienā šoreiz piedalījās pieci
stiprākie braucēji un veiksme uzsmaidīja

Dagdas novada braucējai Tatjanai Avdijonokai ar zirgu Ikaras, bet Ciblas novada braucēja S. Soikāne ar zirgu Quizzical Kemp izcīnīja godpilno trešo vietu.
Paši braucēji pēc sacensībām teica:
“Šoreiz var redzēt – kur patiešām zirgus
trenē cītīgi un pastāvīgi, jo trases pamats
nebija no tiem vieglākajiem ilgstošā
lietus dēļ.”
Sacensību organizatori ir pateicīgi
Ciblas novada domei par šo sacensību
finansiālo un materiālo atbalstu, kā arī
liela pateicība ir jāsaka Jānim Kazinīkam
un viņa ģimenei par iespēju izmitināt
sacensību zirgus viņiem piederošā stallī.
FOTO: Kr eisajā pusē - K.Dargile ar
zirgu
Vale Valk,
vidū I.Duncāne
ar zirgu
Pions,
labajā pusē S.Soikāne ar
zirgu
Power Lady
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5. lappuse

Koncerts puķu pļavā
Viens no priecīgākajiem un emocionāli piesātinātākajiem pasākumiem
Ciblas novada svētku nedēļā bija bērnu talantu svētki Pušmucovā. Par to
stāsta Vija TABŪNE:
– Liels runājošs Taurenis stāstīja par
dalībniekiem, viņu sasniegumiem, dalīja
konfektes un aicināja visus baudīt pasākumu, atrodoties, it kā ziedošā puķu
pļavā. Koncertu atklāja Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes meitenes, laižoties
dejā kā krāsaini taureņi. Jaunākā pasākuma dalībniece Ramona, kam tikai trīs
gadiņi, dziedāja skaidri un pareizi. Akordeonists Arnis tik virtuozi un izjusti spēlēja akordeonu, ka skatītājos tas izraisīja
neviltotas ovācijas. Viņš, kā īsts mākslinieks, atkārtojumā izpildīja citu skaņdarbu. Koncerta noslēgumā publiku iepriecināja astoņi zēni, izpildot “Džentlmeņu
deju”. Kopumā 16 priekšnesumi, bet tik
dažādi! Arī skatītāji pārdzīvoja par katru
dalībnieku, iedrošināja ar skaļiem aplausiem un ar skatiem tvēra katru skaņu un
dejas soli. Cik jauki, ka ikdienas steigā
protam ieraudzīt un uzklausīt savus bērnus! Apsveicami, ka bērni grib dziedāt,
dejot, spēlēt mūzikas instrumentus un
uzstāties publikas priekšā.
Jāatzīmē, ka Pušmucovas tautas namā
visi interesenti varēja aplūkot arī mūsu
novadnieces Amantas zīmējumu izstādi.
Brīnišķīgi, ka Ciblas novadā dzīvo tik
talantīgi bērni! Prieks, ka vecāki un pedagogi viņus atbalsta, motivē pilnveidoties un bagātināt novada svētkus ar jaukiem priekšnesumiem.

Inta DOMARKA, Pušmucovas Tautas nama vadītāja, un šo svētku organizētāja atzīst: – Man pašai bija liels pārsteigums un prieks, ka skatītāju bija pilna zāle, bērni bija tiešām talantīgi, koncerts izdevās! Saņēmām daudz labu vārdu pēc koncerta!
Koncertā “Pasmaidi vasarai”
uzstājās:
 Ar deju ”Vasaras sveiciens” – novada
mazās meitenes Alise Leščinska un
Anita Daudiša no Zvirgzdenes, Keita
Cunska un Patrīcija Paula Melbārde
no Ciblas, Ilze Sidorčenko no Līdumniekiem. Skolotāja Inta Augustova.
 Ar dziesmu „Čiep, čiep, cālīši” –
3-gadīgā Ramona Priskurela. Sk.
I.Augustova.
 Ar dziesmu “Mākonītis” – 5-gadīgais
Jānis Augustovs. Sk. I. Augustova.
 Ar dziesmu „Lāčuks muzikans” –
6-gadīgā Katrīna Dubrovska. Sk.
I. Dovgiallo.
 Ar saksofona solo – 10-gadīgā Aurēlija Aleksa Puļa (Ludzas mūzikas skola).
 Ar latgaliešu tautasdziesmu „Rūtoj
saule, rūtoj bite” – 12-gadīgā Sanda
Augustova. Sk.Dzintra Toporkova.
 Ar dziesmu „Zīles dziesma” – 9-gadīgās Lauma Kuzņecova un Lana
Rivča. Sk.Dz.Toporkova.
 Dziedāja arī Marta Petrovska no Blontiem. Sk. Laura Sprudzāne.
 Vijoli spēlēja 10-gadīgā Antra Toporkova (Ludzas mūz. skola).

 Ar dziesmu “Ai, jel manu vieglu prātu” – 9-gadīgais Maksims Pozdņaks.
Skol. Svetlana Stukāne.
 Ar tautasdziesmu “Tōļi dzeivoj muna
mīluo” – 12-gadīgais Kristers Sviklāns. Skol. I. Dovgiallo.
 Akordeona solo – 10-gadīgais Arnis
Malakovs (Ludzas mūz. skola).
 Ar “Balto dziesmu” – 15-gadīgā Jekaterina Gļebko. Skol. S. Stukāne.
 Ar dziesmu “Mazā pasaule” – 12-gadīgais Dairis Kristaps Kazinieks. Sk.
I. Dovgiallo.
 “Džentlmeņu deju” izpildīja Ralfs
Lipskis (Zvirgzdene) un Alvis Bartuļs
(Blonti), un viņu draugi no PII
„Pasaciņa”: Markuss Lavrinovičs,
Niks Cirskis, Maksims Borodkins,
Valentīns Cvetkovs, Ričards Senkāns,
Kristers Zviedrs. Sk. I. Augustova.
 Ar zīmējumu izstādi svētkos piedalījās 12-gadīgā Amanta Tutina.
Koncerta scenāriju veidoja un pasākumu vadīja Elvīra Rimicāne.
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Uzsmaidījām, un
saule atsmaidīja
Ciblas novada svētki noslēdzās ar koncertu “Uzsmaidi saulei!”. Tas notika
sestdienas, 9. jūlija, vakarā Blontu Tautas namā. Un saulīte ik pa brīdim atsmaidīja mums caur logiem!
Pēc ievadā izskanējušā muzikāla veltījuma
“Latgalei”, ko izpildīja Elīna Reinika un
Evelīna Griņova Kabanova, svētku dalībniekus uzrunāja domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis.
Koncertā uzstājās pašdarbības kolektīvi no
Ludzas un Kārsavas novada, kā arī Rēzeknes. Arī vadīja to malnaviete Agnese Medne. Ar saviem tērpiem, ritmiem pārsteidza
Kārsavas TN meiteņu eksotisko deju grupa
“Samia”. Ar prieku sekojām Mežvidu TN
līnijdeju grupas “Chilly cha cha” priekšnesumiem. Azartiski skanēja Rēzeknes pilsētas nacionālo biedrību kultūras nama kazaku dziesmu ansambļa “Lazorjevij cvetok”
sieviešu balsis. Smalks un skanīgs bija ludzānietes Elīnas Točelovskas dziedājums.
Koncerta noslēgumā – dziedošās Tihovsku ģimenes sveiciens Ciblas novada svētkos un kopīgi skandēta Ciblas novada
himna.
Tradicionāli svētku noslēgumā tiek sveikti
konkursa “Ciblas novada sakoptākā sēta”
dalībnieki. Viņu godināšana notika koncerta laikā, starp priekšnesumiem.
Tie, kas palika uz deju vakaru, bija iepriecināti par Aināra Lipska spēlēto balli.
Novada svētki izskanējuši. Lai tajos gūtās
pozitīvās emocijas palīdz ikdienas gaitās!
Lai pieaug vienotības sajūta starp dažādās
novada vietās, ciemos un viensētās dzīvojošajiem!

Tirdziņā – novada labumi
Pirms noslēguma koncerta pie Blontu
Tautas nama pulcējās mājražotāji un
amatnieki.
Savus rokdarbus – austās grīdsegas – piedāvāja biedrības “Darba un kultūras centrs
Līdumnieki” meistares Gunta Lavrinoviča
un Anita Jermoliča. No pērlītēm darināts
rotaslietas, kā arī adījumus tirgoja Olita
Kilupe.
Tirdziņā bija iespējams nopirkt Ciblas
novada pļavās vāktu medu un izstrādājumus no vaska, ko piedāvāja Iveta Savicka,
pušmucovieša Jevgeņija Timoškina dārzā
augušas avenes, Zandas Sprudzānes ceptus
pīrāgus un pušmucovietes Annas Ruskules
sietus sierus.
Klātesošos pirms koncerta priecēja Blontu
folkloras kopa “Madara” un Zvirgzdenes
kapela.
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6. lappuse

Zvirgzdenē pulcējās dziedošās ģimenes
Svētku
nedēļā
notika
kopumā
trīs koncerti.
Zvirgzdenes estrādē otrdienas vakarā dziedošās un
muzicējošās ģimenes pulcējās uz koncertu “Skaņi, balsteņ, ceļīs, dzīsmeit!”. To ieskandināja Ruciņu
ģimene: vecmāmiņa Valentīna, vectētiņš Juris un mazmeitas Elīna un Elīza.
Nākamie uz skatuves kāpa pušmucovieši Ināra un Eduards Dovgiallo – šoreiz
tikai divatā, jo ģimenes atvases tovakar bija aizņemtas citās nodarbēs. Pēc Ināras
vārdiem, ikdiena ar dziesmu kļūst pozitīvāka un jaukāka. Šis pieredzējušās mūziķes padoms lai noder katram! Dovgiallo pāris dziedāja divas dziesmas par mīlestību – “Mūsu mīlestība” (Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies) no “Čikāgas piecīšu” repertuāra un mazpazīstamo Laura Valtera dziesmu, ko Ināra bija saklausījusi radio pirms nedēļas.
Pušmucovieši turpināja!
Mācoties Pušmucovas pamatskolā, daudzi bērni ir tā iemīlējuši dziedāšanu, ka
arī brīvlaikā tai veltī savu laiku. Tovakar uz Zvirgzdenes brīvdabas estrādes un
aiznākamajā vakarā uz dzimtās Pušmucovas Tautas nama skatuves kāpa vairāki
Pušmucovas pamatskolas audzēkņi. Uz ģimeņu koncertu viņi līdzi ņēma arī savējos. Tā Kristers Sviklāns divas latgaliešu tautasdziesmas koncertā dziedāja ar
savu tēti Kārli. Skanēja lieliski gan “Tōļi dzeivoj muna mīlō”, gan “Tymsa tei
naksneņa”! Savukārt Dairis Kazinieks bija līdzi aicinājis māsīcas Ilutu un Madaru, ar kurām kopš mazām dienām kopā dzied Pušmucovas TN popgrupā
“Heijā!”. Samtaini zemā Daira balss liriskajā “Zilais putniņš” saskanēja ar māsīcu gaišo dziedājumu.
Koncerta vadītāja Valentīna Ruciņa atzīmēja, ka šajā koncertā redzams mūzikas pedagogu Dzintras Toporkovas, Ināras Dovgiallo, arī Valda Domarka un
Valda Nagļa darba augļi – izkoptas daudzas skaistas balsis.
Piemēram, skolā ir saskatītas Pozdņaku ģimenes dziedošās meitenes. Tovakar
uz Zvirgzdenes estrādes kāpa Jekaterina, Aija un Maksims.
Skatītājus iepriecināja Lavrinoviču dzimtas atvases Sanita, Sintija, Sigita un
Egita no Līdumnieku pagasta. Viņas izpildīja sava ansambļa vadītāja Valda Nagļa “Laimeņu” un skanīgo latgaliešu tautasdziesmu “Aizgōja sauļeite aiz
mōkūneiša”.
Blontu pagastu pārstāvēja Sprudzānu ģimene: Ināra ar meitām Lauru un Zandu, turpat līdzās bija arī Ināras mazdēliņš Ilvars. Tērpušās tautastērpos, viņas
daudzbalsīgi un skanīgi izdziedāja “Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa” un “Dzegiuze kiukoj”.
No Blontiem uz koncertu bija atbraukuši Petrovsku ģimenes četri bērni Marta,
Ketrīna, Mareks un Makss. Viņus dziedāt pamudināja māsiņa Marta, kura mācās
Ludzas mūzikas pamatskolā. Izrādās, vien nedēļu mēģinājuši pirms kāpšanas uz
skatuves. Ir cerība, ne pēdējo reizi, jo skanēja labi! Un atcerēsimies koncerta
sākumā izskanējušo domu: dziesma dara dzīvi skaistāku un pozitīvāku…
Koncerta noslēgumā uzstājās Marina Barkāne ar savu meitu Janu Petrovu. Šis
duets mūs ir priecējis ne reizi vien. Arī tagad dziedājām līdzi!
Noslēgumā latviešu tautasdziesmu popūriju izpildīja Elīna Reinika (vijole) un
Evelīna Griņova Kabanova (akordeons).
Ģimeņu koncertu lieliski papildināja Ludzas Tautas nama vecākās paaudzes
deju kolektīvs “Atvasara”, kurā dejo arī Ciblas novada domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis.
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7. lappuse

Karstais futbols
Kas vairs to atceras – sestdiena, 2. jūlijs, bija viena no karstākajā dienām šai
vasarā. Ciblas novada svētki sākās
Pušmucovas pamatskolas futbola laukumā, cīnoties ar karstuma vilni.
7:7 sacensībām pieteicās 5 komandas:
divas no Pušmucovas pagasta – “Banda” un
pamatskolas skolēni, pa vienai no Blontu,
Līdumnieku un Zvirgzdenes pagasta. Lai
sacensības ritētu spraigāk, sporta organizatore Ineta Miklucāne uz Pušmucovu aicināja
arī futbolistus no Pildas un Ludzas novada
sporta skolas meiteņu futbola komandu.
Tātad sacensībās piedalījās 7 komandas.
Spēles notika divās apakšgrupās. Sacensību atmosfēru futbola fani varēja baudīt visu
dienu, tikai vēlu vakarā tika noskaidroti godalgoto vietu ieguvēji – Ciblas novada komandas, kas tika apbalvotas ar kausiem, piemiņas medaļām un diplomiem.
Uzvarēja komanda “Zvirgzdene”, kurā spēlēja Sandis Bokta, Jānis Gailis, Jāzeps Čiževskis, Edgars Brilis, Edijs Budrevičs, Edgars Mizāns, Rolands Pavlovskis, Artis Reinis, Edgars Ločs un Dagnis Tihovskis.
2.vietā – komanda “Līdumnieki”, 3. – “Blonti”.

Ineta MIKLUCĀNE saka: – Paldies visiem, kas palīdzēja
organizēt šo turnīru un darīja visu, lai tas izdotos. Paldies Pušmucovas pamatskolai un tās pavārēm, galvenajam tiesnesim –
skolas pedagogam Viktoram Pisarenko. Paldies Pušmucovas
pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Trukšānei, TN vadītājai
Inta Domarkai, novada jaunatnes lietu speciālistam Aldim Tihovskim, mediķei Allai Stabrovskai. Liels paldies visiem futbola komandu dalībniekiem!

Volejbola turnīrā – apļa sistēma
Ciblas novada komandas uz svētku turnīru pludmales
volejbolā pulcējās 6. jūlijā. Tas šogad veiksmīgi norisinājās Peintbola laukuma teritorijā Ciblā (par to īpašs paldies – Aldim Tihovskim).
Sacensības ar svinīgu uzrunu atklāja Ciblas novada domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, viņš arī turnīra noslēgumā
pasniedza apbalvojumus.
Spēles notika pēc apļa sistēmas, tas nozīmē – visas komandas tikās savstarpējās spēlēs. Uz diviem laukumiem par godalgotām vietām cīnījās sešas komandas: „Čeikstuļi”,
“Zirgspāks”, “Ciblas novads”, „Pušmucova”, “Rūķi” un
“Strauts”. Divas spēcīgākās komandas tikās vēlreiz finālā, kur
pārāka izrādījās komanda “Strauts”. Uzvarētāju komandas
sastāvs: Guntars Senkāns, Maruta Guitāne, Jānis Augustovs,
Ainis Kolocāns.
Par volejbolistu labsajūtu un visu labu garastāvokli parūpējās dīdžejs Žanis Tihovskis, palīdzību bija gatava sniegt feld-

Orientēšanās spēlē atpazīst Ciblu

šere Zoja Policāne. Dažādus organizatoriskus darbiņus un
daudzveidīgu atbalstu sniedza pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns. Noslēgumā – mielošanās ar garšīgām vakariņām, ko bija sarūpējusi Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde.

manda
ieguva 2
Piektdiena bija veltīta jauniešiem – vakarā bija noorga- punktus.
nizēta orientēšanās spēle (ar viedtālruņa palīdzību)
Noslē“Iepazīsti & atpazīsti Ciblas ciematu”. To organizēja un
gumā
vadīja Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists Aldis
komanTIHOVSKIS. Viņš saka:
das sa– Liels paldies vietējiem jauniešiem, kuri piedalījās sacensī- ņēma
bās. Bija izstrādāts interesants maršruts ar kontrolpunktiem
kausus,
dažādās Ciblas ciemata vietās. Tādas 21. gadsimta jauniešiem piemiņas
piemērotas sacensības. Tās varētu rīkot arī plašākā mērogā.
medaļas
Sacensībās piedalījās trīs komandas. Katrā – 2 cilvēki. Vied- un diplomus.
tālruņos bija ielādēta “Google Maps” programma, starts viJauniešu diena noslēdzās vēlā vakarā, kad Kapukalna estrādi
siem bija kopīgs. Kontrolpunktu meklēšanas secību katrs pats
dimdināja DJ Normunda diskotēka.
varēja izvēlēties. Par katru pareizi atrastu kontrolpunktu ko-
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AFIŠA
23. jūlijā plkst. 15.00 Ciblas TN –
Bērnības svētki.
6. augustā plkst. 19.00 Zvirgzdenes
estrādē – Pilngadības svētki.
23. jūlija vakarā – balle Pušmucovas TN,
spēlēs Elmārs Sarkans.
23. jūlijā Ciblā,
peintbola laukumā ekstrēmās sacensības
„Styprūs skriejīņs”.
Pieteikšanās jau sākusies.
Rakstiet uz e-pastu:
aldons777@inbox.lv
vēstuli ar tekstu:
„Piedalīšos sieviešu (vīriešu vai komandu) skrējienā
„STYPRŪS SKRIEJĪŅS”. Vārds. Uzvārds. Dzimšanas gads”.

Sīkāka informācija – pa tālruni 26162066.
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8. lappuse

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Š. g. jūnijā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts 1 jaundzimušais: Stefānija T. Zvir gzdenes pagastā, dzimusi 4. jūnijā.
Reģistrēti 6 miršanas gadījumi.
Ciblas pagastā miris:
15. jūnijā – Vitolds BARTULĀNS, dzimis 1959.g.
26.februārī.
Līdumnieku pagastā mirusi:
14. jūnijā – Anna Panfilova, dzim. 1928.g. 24. aprīlī.
Pušmucovas pagastā miruši 2 iedzīvotāji:
10. jūnijā – Albīna LIPSKA, dzim. 1923. g. 2. martā;
18. jūnijā – Kirils GOLUBEVS, dzim. 1938. g. 4. oktobrī.
Zvirgzdenes pagastā miruši 2 iedzīvotāji:
5. jūnijā – Vladimirs REINIKOVS, dzim. 1962. g. 9. jūlijā,
23. jūnijā – Zinaida REINIKOVA, dzim. 1935. g. 14. maijā.
Laulības nav reģistrētas.
No 1.jūlija mainīts Ciblas novada domes un pagastu
pārvalžu darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 16.30,
pusdienu pārtraukums — no pl. 12.00 līdz 12.30.

Ciblas novadā – vareni futbolisti!
11. jūlijā Ludzā, stadionā “Vārpa”, notika katoļu draudžu futbola turnīrs. Uz to bija ieradušās deviņas komandas
no Ludzas, Eversmuižas, Aglonas, Pušmucovas, Rēzeknes,
Rekavas, Izvaltas, Peipiņu un Andrupenes katoļu draudzēm.
Pirmās divas vietas šajā turnīrā ieguva puiši no Ciblas
novada. Apsveicam!
Eversmuižas (Ciblas) draudzes komanda šajā turnīrā uzvar
jau ceturto reizi. Šoreiz tās sastāvā spēlēja: Endijs Romanovs,
Mārtiņš Pavlovs, Raivis Kazlovskis, Egīls Jegorovs, Kristaps
Tereško, Andris Duncāns, Mārtiņš Laizāns, Lauris Vonags un
Renārs Romanovs.
2. vietu izcīnīja Pušmucovas pagasta jaunieši: Lenards Laganovskis, Dainis Teicāns, Renārs Mikijanskis, Arvis Šmats, Raivis Moisejenko, Normunds Sviklāns, Rinalds Bulinskis, Dāvids
Kasparāns, Intars Caune, Dāvis Voitišķis.
Ciblas un Pušmucovas komanda tikās finālā, cīņā par 1. vietu.
3. vietā palika mājinieki – Ludzas draudzes komanda, tā pieveica rēzekniešus.
Paldies jauniešiem par iniciatīvu un entuziasmu!
Lai veicas arī turpmāk!

Eversmuižas (Ciblas) draudzes komanda

Iegūts arī “Pildas kauss 2016”
Ciblas futbolisti ļoti labi spēlē ārpus novada. 26. jūnijā viņi
izcīnīja “Pildas kausu 2016”, šīs sacensības tika rīkotas Ludzas
novada Jauniešu gada pasākumu ietvaros kā starpnovadu turnīrs. Spītējot karstajam laikam, uz to bija ieradušās 5 jauniešu
komandas.
Diemžēl Ciblas novada svētku turnīrā Ciblas pagastu neviena
komanda nepārstāvēja, labākie futbolisti bija izklīduši pa citām
komandām. Bet tas jau ir cits stāsts…

Pušmucovas draudzes komanda

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.

