CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 13 (121)

2017. gada 31. jūlijs

Uzmanību! Velomaršruts nr. 36
Šajā izdevumā:
50 € pabalsts skolēniem no daudzbērnu ģimenēm
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Sveicam jauniešus
PILNGADĪBAS
SVĒTKOS!

3

“Ilža” uzstājās
Baltkrievijā

4

Uzstādīts piemineklis keramiķim
A. Šmulānam

5

16. jūlijā pieminējām Mozuļu kauju

6

Pensionāri guvuši
jaukus iespaidus
Rundāles pilī

7

Pārgājienā iepazīts 8
dzimtais pagasts

26. augustā
Līdumniekos –
Bērtuļa diena.
Plkst. 12.00 – sv.mise
Aizpūres baznīcā
un kapusvētki.
19.00 – ugunskura
vietas atklāšana,
cienastā – zupa.
20.00 – koncerts,
pēc tā balle (spēlēs
Jānis Poplavskis).

Daudzi autovadītāji, braucot pa
šosejām mūsu
novados ir ievērojuši jaunu zīmi, uz tā zilā fona ir attēlots
balts velosipēds,
bulta un nr. 36.
Tā nav brīdinājuma, priekšrocības, aizlieguma
vai kāda cita ceļazīme. Tā ir 857.
papildzīme
„Velomaršruts”,
kuras uzdevums
– informēt par
konkrētu velomaršrutu.
Mūsu gadījumā tas ir īpašs velomaršruts,
kuram ir dots nosaukums „Pierobežas
veloceļš Nr. 36”. Šis ceļš ir 154 km garš.
Tā maršruts: Kārsava – Ludza – Dagda –
Zilupe – Kārsava.

Top jauns pierobežas velomaršruts
Ludzas novada Tūrisma aģentūras vadītāja Līga Kondrāte informē, ka vairāku
Latgales novadu tūrisma speciālisti ir uzsākuši darbu pie apļveida Pierobežas velomaršruta izveides, kas vedīs caur pieciem
novadiem austrumu pirobežā.
Lai pilnveidotu velo infrastruktūru Latgalē un radītu iespēju izbaudīt pierobežas
sajūtu visā tās garumā, tika nolemts uzsākt
darbu pie nākamā reģionālā maršruta, kas
savienotos ar jau nomarķēto velomaršrutu
nr. 34 „Rypoj vasals!”, kas tika atklāts
maija nogalē Ziemeļlatgalē un jau ir piesaistījis lielu skaitu velotūristu ne tikai no
Latvijas, bet arī Baltijas, Skandināvijas un
Vācijas. Velo braucēji novērtē gan maršruta izstrādes kvalitāti, gan arī Latgales
skaisto dabu un viesmīlību.
Šobrīd notiek Pierobežas maršruta nr. 36
marķēšana dabā. Jūlijā zīmes parādījās jau
Ludzas pievārtē (Ciblas novada teritorijā)
un pilnībā visā maršrutā tās tiks izliktas

līdz augusta beigām. Savukārt septembrī
tiks izdota karte, kurā tiks iezīmēts velomaršruts, kā arī veloceļa tuvumā esošie
apskates objekti, naktsmītnes u.c. svarīga
informācija.

Noteikta vienota numerācija
Pirms 5 gadiem tika nolemts deleģēt
Vidzemes tūrisma asociāciju (VTA) kā
atbildīgo institūciju, kura uzņemsies velo
zīmju piešķiršanas uz koordinācijas funkcijas Latvijā veidotajiem velomaršrutiem. Un šīs asociācijas mājaslapā (http://
www.vidzeme.com) var atrast informāciju,
kā labāk plānot velo maršrutus, un kas
jādara lai saņemtu maršruta numuru.
Pirms tam nereti veidojās situācija, katram novadam piešķirot savu numerāciju (1
-2-3 utt.), kura bieži vien arī pārklājās ar
kaimiņu novadu/pilsētu, tādējādi radot
apjukumu vietējiem un ārvalstu tūristiem.
Lai novērstu šo situāciju, katrs maršruts
tiek marķēts ar individuālu numuru, kuru
piešķir viena organizācija – VTA.
Saskaņā ar noteikumiem, maršruti tiek
numurēti pēc šāda principa: nacionālas
nozīmes velomaršrutiem tiek piešķirti
numuri no 1 līdz 9; Reģionālas - no 10
līdz 99; vietējas nozīmes - no 100 līdz
999. Katram Latvijas reģionam tiek piešķirti individuāli numuri katrā kategorijā.
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Informē Sociālais dienests

Pašvaldība sāk maksāt pabalstu daudzbērnu ģimenēm
Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuras uz pabalsta pieprasīšanas brīdi audzina 3 vai vairāk bērnus. Tas tiks izmaksāts par bērniem, kuri mācās
vispārizglītojošās skolās no 1. klases līdz 12. klasei (ieskaitot).
Pabalsta apmērs – 50 EUR par katru bērnu.
Pabalsts tiek piešķirts bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas
uz pieprasītāja iesnieguma pamata vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma.
Lai saņemtu pabalstu, līdz 10. augustam lūdzam ar iesniegumiem un bērnu dzimšanas apliecību kopijām griezties pie sociālajiem darbiniekiem pagastos.

Aktuālā informācija lauksaimniekiem
Sakarā ar kultūraugu nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem,
aizkavētu augu attīstību, nolemts:
pagarināt līdz 15. septembrim (iepriekš 15. augusts)
ilggadīgo zālāju nopļaušanas termiņu.
Savukārt papuvju un ilggadīgo stādījumu kopšanas termiņš nav mainīts.

Papildināta ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība
Valdība apstiprināja grozījumus
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.
Grozījumi noteic, ka turpmāk transporta operatoriem, ceļojumu aģentūru operatoriem un pasta pakalpojumu sniedzējiem būs ar informatīviem plakātiem
jāinformē savi klienti par to, ka no Latvijas teritorijas nav atļauts izvest mājas
cūku un savvaļas cūku izcelsmes pārtikas produktus, ja šie pārtikas produkti ir
marķēti ar rombveida identifikācijas
marķējumu. Bez tam reglamentē kārtību,
kādā no ĀCM aizsardzības vai uzraudzības zonā esoša uzņēmuma turpmāk izvedīs cūku izcelsmes pārtikas produktus.
Tāpat turpmāk būs noteikta kārtība dzīvu savvaļas cūku pārvietošanai no ka-

rantīnas teritorijas, kā arī noteikta kārtība mājas cūku pārvietošanai no novietnes, kurā ir divas vai vairākas ražošanas
vienības, kas nodalītas savstarpēji tā, ka
efektīvi nepieļauj ĀCM izplatīšanos. Ir
dota precizēta definīcija par savvaļas
cūkām, kas tiek turētas iežogotā platībā
produkcijas ieguvei. To pārvietošana
ārpus Latvijas uz citām ES dalībvalstīm
ir atļauta, ja savvaļas cūku turēšanas
vietā ir ieviestas biodrošības prasības.
Precizēta arī I, II un III riska zona*
Baltijas valstīs un Polijā. Tajā skaitā –
turpmāk II ĀCM karantīnas teritorijā
ietilps arī Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Zilupes un citi Latgales novadi.

2. lappuse

Programmās “Skolas piens”
un “Augļi skolai” paredzētas
būtiskas izmaiņas
Lauku atbalsta dienests (LAD) vērš
uzmanību, ka 2017. gada 31. jūlijā
noslēdzas valsts un Eiropas Komisijas
programmu “Skolas piens” un “Augļi
skolai” augļu, dārzeņu un piena izdales periods.
Abas programmas no gaidāmā mācību
gada tiek apvienotas vienotā programmā, tāpēc šobrīd notiek darbs, lai ieviestu visas nepieciešamās izmaiņas gan
normatīvajos aktos, gan kārtībā, kādā
turpmāk tiks nodrošināta bezmaksas
piena produktu un dārzeņu un augļu
porciju skolās izdale.
Apvienotā programma darbosies ar
vienotu pieeju produktu izdalei bērniem
un jauniešiem – gan piena produkti, gan
augļi un dārzeņi tiks dalīti trīs reizes
mācību nedēļā. Piena produktu izdale
būs atbalstāma no 2017.gada 1.oktobra,
savukārt augļu un dārzeņu izdale – no
2017.gada 1.novembra.
Piena produktus un augļus un dārzeņus
bez maksas saņems gan bērni pirmskolās, gan 1.-9. klašu skolēni.
Piena produktu izdale vienam izglītojamajam ir paredzēta porcijās līdz 250
ml, augļu un dārzeņu – 100 gramu porcijās.
LAD sniegs plašāku informāciju par
programmas īstenošanu skolās, tiklīdz
tiks apstiprināti visi normatīvie akti.

(II riska zona noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā).

Precizēta sertifikāta izsniegšanas kārtība
25. jūlijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas speciālista apmācības, kā arī sertifikāta un apliecības
izsniegšanas un anulēšanas kārtību.
Ņemot vērā to, ka Lauksaimniecības
datu centrs (LDC) attīsta elektroniskās
informācijas ievades sistēmu un pilnveido ciltsdarba informatīvo sistēmu, noteikumos precizēta sertifikāta un apliecības
izsniegšana fiziskām personām, kas veic
lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu,
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.
Precizēts, ka LDC sertifikātu un aplie-

cību ieguvušo fizisko personu reģistrs
būs pieejams dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta pilnvarotai fiziskai personai.
Precizēts nosacījums par apmācību
apliecinošu dokumentu, nosakot, ka fiziskai personai triju gadu laikā pēc apmācību apliecinoša dokumenta saņemšanas ir jāuzsāk lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība vai lauksaimniecības
dzīvnieku mākslīgā apsēklošana. Ja persona nav uzsākusi darbību šai jomā, tai
būs atkārtoti jāapgūst apmācības kursu.
Noteikumos precizēti nosacījumi attiecībā uz praktizējošu veterinārārstu, kas
vēlas saņemt sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā.

Informē Agris Trukšāns, pašvaldības lauksaimniecības konsultants

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu
centrs (MKPC) rīko semināru

„Meža nekoksnes resursi,
to izmantošana”.
Seminārs notiks 10. augustā Rēzeknē,
Dārzu ielā 7a.
Sākums plkst. 10.00.
Kontaktinformācija: MKPC Rēzeknes
nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Valda Meijere, mob. 28692818.
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3. lappuse

Arī šovasar ciematos tiek remontēti
daudzdzīvokļu māju jumti

Ciblas novada pašvaldība
Pilngadības svētkos sveic
jauniešus, kuri dzimuši 1999. gadā!
Blontu pagastā:
Alīna ALEKSANDROVA
Gustavs ALEKSANDROVS
Edvīns GADŽILI
Raivis RUDŽISS
Linda STRELČA
Ciblas pagastā:
Aivis HAKS
Gatis KONOVALOVS
Edijs KUSNERIS
Oksana KUTENKOVA
Lauris OSTROVSKIS
Kristians PUNČULS
Gints SPRUŽS
Vadims SENDO
Līdumnieku pagastā:
Elīna KLESNIKA
Sigita LAVRINOVIČA
Vladlens MUSANEVS
Aiva SIDORČENKO
Pušmucovas pagastā:
Alise BLEIVE
Kristians PIRAGS
Kristers PIRAGS
Jolanta PROBUKA
Arvis SMATS
Zvirgzdenes pagastā:
Oskars BOGDANOVS
Ilmars DUKULIS
Normunds IGAUNIS
Modris JAMBRUSS
Guntars LIPSKIS
Oskars MIKUČS
Ieva MISSA
Melita ULASE
Laine RUTKA
Blontu, Ciblas, Līdumnieku un
Pušmucovas pagasta jaunieši
tiks godināti
5. AUGUSTĀ CIBLAS TN.
Pasākums sāksies plkst. 19.00,
turpinājumā – balle (spēlēs Valdis).
Zvirgzdenes pagasta jaunieši
tiks godināti
19. AUGUSTĀ pl.19.00 ZVIRGZDENES
muižas parka estrādē.
Zaļumballe — plkst. 22.00 (spēlēs
Einārs Lipskis).

Ciblas ciematā ir kapitāli saremontēts
daudzdzīvokļu
mājas
„Pumpuri” jumts (Skolas ielā 2,
Ciblā).
Jau vairākus gadus Ciblas novada
pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar
SIA „HB Service” no Siguldas. Uzņēmuma strādnieki un darbu vadītāji
strādā kvalitatīvi un ātri. Uzņēmuma
pārstāvis Ronalds Zārds intervijā Latgales TV atzīmēja, ka Ciblas novada
pašvaldība ļoti labi īsteno jumtu remontu, iepērkot remontam kvalitatīvus
materiālus un izvēloties piemērotu
tehnoloģisku risinājumu. Konkrēti –
mājai „Pumpuri” jumta segums likts 2
kārtās (izmantots izkausējams bitumens no ruļļiem), kas nodrošina ilgmūžību un labu kvalitāti. SIA „HB
Service” meistari ne vien uzklāja jaunu jumtu, bet arī kapitāli saremontēja
un nomainīja lūkas,
ventilācijas iekārtas,
notekas u.c..
Šī gada pašvaldības budžetā ieplānoti
35 tūkstoši eiro jumtu remontiem. Plānots šovasar saremontēt vēl vienas
daudzdzīvokļu mājas
jumtu
Felicianovā
„Austriņi” (Dzirnavu
ielā 4).
Jumti tiek remontēti tām daudzdzīvokļu
mājām, kur dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši kopīgu mājas apsaimniekošanas līgumu ar Ciblas novada domi.
Apjomīgos remontos tiek ieguldīti gan
līdzekļi, kas tiek iekasēta no dzīvokļu

īpašniekiem vai īrniekiem par komunālajiem pakalpojumiem, gan arī
avansa veidā – pašvaldības budžeta
līdzekļi. Saskaņā ar līgumu, kas tiek
slēgts starp dzīvokļu īpašniekiem un
pašvaldību par remontu, noteiktā termiņā iedzīvotāji atmaksā pašvaldībai
remontā ieguldītos līdzekļus.
Kā zināms, daudzdzīvokļu mājas
ciematos ir visai nolietotas, ja runā
nevis par atsevišķiem dzīvokļiem, bet
par jumtiem, kāpņu telpām, ārsienām,
ūdensvadiem u.c.. To remontu pašvaldība iespēju robežās veic – ik gadu
ciematos kapitāli tiek saremontēti divu
māju jumti.
Bet … kopumā šo namu normālu
uzturēšanu bremzē dzīvokļu īpašuma
formu daudzveidība un iedzīvotāju
parādi par komunālajiem pakalpojumiem, kas diemžēl nesamazinās.

Ir izveidots TV sižets par mājas jumta
remontu, to var noskatīties internetā –
Latgales reģionālās TV portālā un
Ciblas novada pašvaldības mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv).
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„Ilža” piedalījās vasaras saulgriežu svētkos Baltkrievijā
Ciblas novada folkloras kopa „Ilža” 8. un
9. jūlijā piedalījās vērienīgos vasaras saulgriežu svētkos „Kupalje” Baltkrievijas Republikas Mogiļevas apgabala Aleksandrijā.
Kupalje ir mūsu līgosvētku analogs, tikai tie
notiek pēc pareizticīgo kalendāra - divas
nedēļas vēlāk.
Šopavasar Latvijas Nacionālais kultūras
centrs saņēma Mogiļevas apgabala izpildkomitejas aicinājumu Latvijas amatniekiem un folkloras grupai piedalīties saulgriežu svētkos
„Aleksandrija pulcina draugus”. Un centrs piedāvāja „Ilžai” pārstāvēt Latviju starptautiskā
līmenī, jo „Ilžas” saturiskais un mākslinieciskais sniegums ir tam atbilstošs (par to centra
speciālisti pārliecinājās arī festivāla „Baltica”
skatē šopavasar).
Dace Tihovska, folkloras kopas vadītāja, pēc
atgriešanās no svētkiem atzina, ka tie bijuši
vienkārši grandiozi. Pēc viņas domām, Baltkrievijā ir
darbs, cilvēki ir strādīgi, un svētki te tiek rīkoti reti, bet
tie ir ļoti vērienīgi.
„Ilža” uz vasaras saulgriežu svētkiem Baltkrievijā
devās jau 7. jūlijā. Svētki ar nosaukumu „Aleksandrija
pulcina draugus” tika atklāti sestdien ar gadatirgu, kurā
bija dažādi amatnieku darinājumi, un arī radošo kolektīvu priekšnesumi. Apmēram 200 amatnieki no dažādām
valstīm demonstrēja savas prasmes un tirgoja lietišķās
mākslas izstrādājumus. Latviju tirdziņā pārstāvēja amatnieki no Daugavpils novada. Divu svētku dienu laikā
notika ne vien daudzveidīgi koncerti, izstādes un demonstrējumi, bet arī dažādi konkursi – piemēram, zāļu
vainagu pīšanas konkurss.
Kupalje svētki Aleksandrijā ir jau tradicionāli, notika
8. reizi. Tie tiek pacelti plašākā starptautiskā līmenī – uz
svētkiem šogad tika aicināti pašdarbības kolektīvi un
amatnieki no visām Baltijas valstīm, no Polijas un Vācijas, no Ukrainas un Krievijas.
Svētki „Aleksandrija pulcina draugus” ir populāri visā
Baltkrievijā, uz tiem dodas no malu malām, tiek pat
norīkoti papildus sabiedriskā transporta reisi.
Jau pirmajā svētku dienā bija reģistrēti vairāk kā 100
tūkstoši apmeklētāju. Kupaljes svētkos bija ļoti plaša
koncertu programma. Uz vairākām skatuvēm uzstājās
Baltkrievijas un ārvalstu pašdarbības kolektīvi, bet svētdien arī estrādes zvaigznes Irina Biliha no Ukrainas un

Stass Pieha no Krievijas. Bija ļoti iespaidīgs cirka mākslas priekšnesums „Kupaļjes sapnis”, bija grandiozs uguņošanas un lāzergaismu šovs. Vienlaikus sestdienas vakarā abos Dņepras upes krastos
tika dedzināti svētku ugunskuri un skanēja dziesmas ap tiem.
Bija skaidrs, ka baltkrievu pašdarbības kolektīviem ir prestiža
lieta piedalīties šajos svētkos Aleksandrijā. Turklāt daudzi uzstājās,
skanot fonogrammai – galvenais esot, lai labi skan un klausītāji var
baudīt iespējami kvalitatīvu mūziku un balsis. „Ilža” uzstājās
„dzīvajā” – bez fonogrammas, bet tika uzņemta ar ovācijām. Uz
Baltkrieviju „Ilža” devās ar divām liriskām Jāņudziesmām un vairākām jestrām un temperamentīgām dziesmām, kuras atpazīst arī
baltkrievi.
Ļoti daudzveidīgā svētku programma piesaistīja dažādu vecumu
ļaudis. Sestdienas vakarā sākās un līdz plkst. 3.00 turpinājās diskotēka. Bet jau svētdienas rītā laukums bija kārtīgi sakopts un varēja
sākties otrā svētku diena. Tās laikā svinīgā ceremonijā tika godināti
Mogiļevas apgabala agrorūpnieciskā kompleksa labākie darbinieki
– slaucējas, traktoristi u.c.. Svētdien notika arī iespaidīgs aviācijas
šovs. Koncertos uzstājās profesionāli kolektīvi un solisti.
Svētku laukums atradās Dņepras upes krastā, pie tilta, kas savieno
divas pilsētas un divus apgabalus – Mogiļevas un Vitebskas. Milzīgais laukums bija norobežots, iekļūt tajā varēja tikai ar biļetēm vai
ielūgumiem, bija jāiziet apsardzes kontrole. Svētku norises vietā
bija liegts alkohols, to netirgoja un to arī nedrīkstēja ienest. Uz vietas tirgoja tikai bezalkoholiskos dzērienus un alu.
Agropilsētiņa Aleksandrija atrodas Šklovas rajonā, te ir dzimis un
dzīvojis pašreizējais valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko. Prezidents piedalījās svētkos, un savā uzrunā viņš aicināja visus baltkrievus, kuri kļuvuši turīgi un ietekmīgi, palīdzēt saviem dzimtajiem ciemiem un pilsētām iespēju robežās – izdarīt savai „mazajai
dzimtenei” kaut ko labu.
– Esam ļoti iepriecināti un gandarīti par to, ka mums bija iespēja
pārstāvēt Latviju tik skaistā starptautiskā pasākumā, – saka Dace
Tihovska. – Pateicamies Ciblas novada pašvaldībai un Latvijas
Nacionālajam kultūras centram par atbalstu un par to, ka mums tika
uzticēts augsts gods būt par savas valsts pārstāvjiem Baltkrievijas
Republikas svētkos.
Ciblas novada pašvaldība atbalstīja „Ilžu”, nodrošinot transportu
un šoferiem. Tika sakārtotas nepieciešamās vīzas un citi dokumenti. Mogiļevas apgabala izpildkomiteja nodrošināja naktsmītnes un
ēdināšanu.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 13 (121)

5. lappuse

Uzstādīts piemineklis izcilajam novadniekam — keramiķim Antonam Šmulānam
18. jūlijā Zvirgzdenes pagasta Seļekovas kapsētā jauns piemineklis tika uzstādīts uz mūsu izcilā novadnieka keramiņa
Antona Šmulāna atdusas vietas. Iepriekšējais, no cementa lietais, gadu gaitā bija
sadrupis.
Pieminekli savā darbnīcā Ludzā izgatavojis Antons Masaļskis. Akmenim
izvēlēts granīts. Tā brūni pelēkais tonis
ir ļoti tuvs Latgales mālam, no kura savulaik Antons Šmulāns ir darinājis daudzus savus šedevrus.
Pieminekļa izgatavošanu un uzstādīšanu finansēja Ciblas novada pašvaldība.
29. jūlijā kapusvētku laikā tas tiks iesvētīts.
Antons Šmulāns dzimis 1927. gada
21. janvārī. 1951. gadā A. Šmulāns sācis
patstāvīgās podnieka gaitas un radoši
darbojies Ludzas apriņķa Mērdzenes

(Blontu)
pagasta
Kucovkā. Darinājis
saimniecības traukus, svečturus, bet
pasaules
slavu
meistaram atnesa
sīkplastika – pasaku
negatīvo varoņu –
velnu atveidojums,
iemiesojot, personificējot tajos cilvēka
vājības un trūkumus. 1960. gadā
par
ieguldījumu
Latgales podniecības centra tradīciju
saglabāšanā
un
sasniegumiem keramikā piešķirts Antonam Šmulānam piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums. Tautas daiļ-

amata meistara dzīves gājums aprāvās
traģiski 1972. gada 15. septembrī –
meistars aizgāja no dzīves 45 gadu vecumā, pašā spēku briedumā.

Iesaistīsimies vietvārdu talkā!

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latviešu
valodas institūtu aicina būt aktīviem un iesaistīties Vietvārdu
talkā, lai ikvienā Latvijas novadā saglabātu lingvistisko un
kultūrvēsturisko bagātību — vietvārdus, kuru mūžs bieži vien
nepārsniedz 50 gadu slieksni.
Talkas ietvaros vēl līdz 30. septembrim vietējos vietvārdus
var reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē, kas pieejama
www.vietvardi.lv.
Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie
talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti
talkas noslēguma pasākumā šī gada 20. oktobrī - Vietvārdu
dienā. Aizvadīti jau četri "Vietvārdu talkas" mēneši, un līdz
šim krāšņākie novadi bijuši Alūksnes novads, Carnikava, Rīga
un Ogres novads.

Ciblas novada dzimtsarakstu reģistros
š.g. 3 mēnešos (aprīlis, maijs, jūnijs) reģistrēts,
ka miruši 12 iedzīvotāji un piedzimuši 5 bērni.

Plašāka informācija šeit:
http://unesco.lv/files/Vietvardi_junijs_2017_747449b6.pdf

Saskaitīsim dižkokus!
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu
„LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa
palīdzību noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku.
Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt dižkokus, pieejama tīmekļa vietnē dizosanas.lv100.lv, Tur arī izveidota lietotājam ērta karte, kur apskatīt jau esošos dižkokus un pievienot
jaunus. Digitālajā kartē ievietotos datus pēcāk pārbaudīs un
norādītos kokus dabā apsekos Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālisti. Ja koks atbildīs noteiktajiem standartiem, to reģistrēs dižkoku reģistrā un pie tā izvietos atpazīstamības zīmi.

Reģistrēta dzimšana:
10. aprīlī – Kristīne G. (Ciblas pag.),
17. aprīlī – Katrīna B. (Zvirgzdenes pag.),
12. maijā – Dagnija C. (Pušmucovas pag.),
31. maijā – Dāvids M. (Blontu pag.),
26. jūnijā – Raitis B. (Blontu pag.).
Blontu pagastā miruši:
Pēteris Bleiva, dz. 1934. g. 21. jūnijā, miris š.g. 25. maijā;
Jānis Metlāns, dz. 1950. g. 24. aprīlī, miris š.g. 24. jūnijā.
Ciblas pagastā miruši:
Marija Fedotova, dz.1957.g. 13.novembrī, mirusi š.g.7. aprīlī;
Aleksandrs Drozdovs, dz.1959.g. 28.aprīlī, miris š.g. 2. maijā;
Antons Čižiks, dz. 1938. g. 2. janvārī, miris š.g. 21. jūnijā.
Līdumnieku pagastā miruši:
Stanislavs Andžāns, dz.1941.g. 7.augustā, miris š.g.14. maijā.
Pušmucovas pagastā miruši:
Māris Plenkovs, dz. 1983. g. 22. janvārī, miris š.g. 24. maijā;
Arkādijs Barkāns, dz. 1949. g. 16. oktobrī, miris š.g. 8. jūnijā.
Zvirgzdenes pagastā miruši:
Laizāns Voldemārs, dz. 1949.g. 18.martā, miris š.g. 16.maijā;
Mihalina Mičuļe, dz.1931.g.17.septembrī,mirusi š.g.24.maijā;
Jevgeņija Korkla, dz. 1948.g. 2.augustā, mirusi š.g. 26. maijā;
Janīna Zbitkovska, dz.1923.g.30.decembrī, mirusi š.g.31.maijā.
Informē Valentīna RUCIŅA,
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
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16. jūlijā godinām Mozuļu kaujās kritušos
Katru vasaru jūlija vidū Krivandā pulcējas cilvēki, kuri
svētā piemiņā patur 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujās kritušos latviešu leģionārus.
Arī šogad 16. jūlijā pie baltā krusta notika tradicionāls piemiņas brīdis, kurā skanēja patriotiskas runas, atmiņas, dzeja
un dziesmas. Ikreiz no tilta Zilupes upē tiek mesti ziedi un
vainagi, kam jānonāk otrpus robežai Krievijas Federācijas
teritorijā, kur norisinājās Mozuļu kaujas. Noslēgumā – himna
„Dievs, svētī Latviju”.
Mozuļu kaujas atceres pasākumu organizē biedrība
„Daugavas vanagi Latvijā” Rēzeknes nodaļa. Vienmēr līdzdarbojas Valsts robežsardze un Ciblas novada pašvaldība (to
šogad pārstāvēja un uzrunu teica domes priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis).
Programma ir pārdomāta – uzrunas mijas ar dziesmām un
dzejas lasījumiem. 16. jūlijā dziedāja Daugavas Vanagu Latvijā (DVL) Rēzeknes ansamblis un Valda Nagļa vadītais Līdumnieku ansamblis.
Uzrunas šoreiz teica DVL Rēzeknes nodaļas vadītāja Gunārs Spodris, Daugavas Vanagu centrālās valdes priekšsēdis
Andrejs Mežmalis, DVD pārstāvis Uldis Skrebinskis, kā arī
vairāki citi cilvēki: Antons Ludboržs (nacionālās pretošanās
kustība), Ilga Nirādija no Austrālijas (bijusī vanadžu priekšniece), zemessargs Jānis Ozols (bijušais DVL priekšsēdis),
leģionārs Jānis Lagzdiņš, nacionālā partizāne Antonija Brasla.
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītāja Andra Klešnika
pateicas biedrībai „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” un
Zabiļevsku ģimenei par atbalstu pasākuma rīkošanā.
Foto – Sandra BEĻAVSKA, Ciblas TN vadītāja

Finālbraucienā – piecas pirmās vietas
Svētdien, 9. jūlijā, Pušmucovā notika
skaistākie un acij tīkamākie zirgu rikšotāju sacensību svētki. Ir cilvēki, kuriem
patīk ātrgaitas „Formula 1” sacensības,
motociklu šosejas ātrgaitas braucieni,
ralliji u.c.. Šais sporta veidos bez cilvēka
lielu lomu spēlē tehnika, dažādu konstrukciju motoru jauda. Bet zirgu rikšotāju sacensības pret autosacensībām ir kā
diena pret nakti. Te cilvēka un zirga
saprāta tandēms ir galvenais faktors. Vēl
precīzāk – viens vesels: zirgs, rička un
braucējs.
Notikušo sacensību laikā vadītāja norādīja, ka zirgam tāpat kā cilvēkam ir
dvēsele. Nestrīdēsimies, vai tāda paša.

Pieļausim – spriežot pēc zirga saprāta,
tāda pati dvēsele kā cilvēkam. Bet reāli
ir tas, ka brauciena kulminācijas laikā
zirgam, šķiet, ir augstāks saprāts nekā
braucējam. Proti: zirgs it kā saprot, ka ir
jāiet „uz visu banku”, ar pilnu jaudu, lai
pārspētu konkurentu. To ļoti labi var
redzēt no malas, kā zirgi distancē iet
krākdami – šņākdami, no visa spēka,
attīstot lielāko ātrumu, pareizā skriešanas solī… Kā lai pareizi apraksta to skaņu, kādu rada tuvu blakus skrejoši rikšotāji! Tāda šņākšana, ar kādu jaudu zirgs
rauj plaušās gaisu, skrējiena īpatnējā
„šļakstoņa”… Kā turas uz ričkas rāmīša
pats braucējs?! Skats ir iespaidīgs. Pēc
distances slapji nosvīdušie rikšotāji
apliecina to, ka skrējienam ir atdoti
visi spēki. Sacensībās mēs redzam
braucēja un zirga sūrā darba augļu
rezultātu – zirgam tiek iemācīts
pareizais rikša – skrējiena solis.
Gadās, ka skriešanas laikā zirgs
iziet no pareizā soļa uz aulekšiem.
Šķiet, zirgam ir tāda pati loģika kā
Kanādas hokeja trenerim, proti: lai
uzvarētu, visi paņēmieni ir atļauti,

– pat aizliegtie. Tomēr tiesneši tos nepieļauj. Kamēr zirgu no aulekšiem
„noliek uz kājas”, tas manāmi atpaliek.
Bet sportiskās „dusmās” zirgs panāk
priekšā izrāvušos rikšotājus.
9. jūlija sacensību zieds bija piecu zirgu rikšotāju finālbrauciens. Tas bija
svētku cienīgs augstas klases paraugbrauciens. Tas bija skaists un varens kā
Niagāras ūdenskritums. Par ko tādu visiem pieciem braucējiem mēs, skatītāji,
atdevām pirmo vietu!!!
Novēlam mūsu Ludzas „rajona” braucējām Sandrai Soikānei un Ilonai Malahovai un visiem šī sporta veida entuziastiem spēku, veselību un veiksmi turpmākajos zirgu rikšošanas sacensību svētkos. Te netiek minēti ātruma rekordi, bet
pats zirgu rikšotāju skriešanas būtības
skaistums un skata iespaidīgums. Tamdēļ arī daudzi atbrauc, lai šo brīnumaino
skatu redzētu.
Pateicību izsakām Ciblas novada domes priekšsēdētājam Juris Dombrovskim par šādu svētku organizēšanu un
visāda veida atbalstīšanu.
Skatītāju un domubiedru vārdā –
Antons LUBĀNS
no Blontu pagasta M. Mediševas
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Ciblas novada pensionāru ceļojums uz Zemgali
29. jūnijā Ciblas novada seniori devās pašvaldības Sociālā dienesta organizētajā braucienā uz Zemgali.
Galvenais apskates objekts – Rundāles
pils muzejs. Ekskursija pilī ilga divas
stundas. Tikām iepazīstināti ar pils vēsturi, hercoga parādes apartamentiem,
hercoga un hercogienes privātajiem
apartamentiem. Parādes apartamentos
apskatījām tematiskās izstādes: 18. gadsimta mode, Kurzemes hercogiene Doroteja un grāfu Mēdemu dzimta, fon
Bēru dzimta Kurzemē, kurzemnieki 18.
gs. portretos.
Rundāles pils ansambļa teritorijā ietilpst 10 ha liels baroka stila franču
dārzs, kas ir ievērojamākais vēsturiskais
dārzs Baltijā. Tas pilnībā saglabājis arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli
1735./1736. gadā izstrādāto plānojumu.
Dārza ierīkošana notika līdztekus pils
būvniecībai no 1736. līdz 1740. gadam.
To vadīja dārznieks Kristofers Veilands.
Darbi dārzā turpinājās ar pārtraukumiem
visu 18. un 19. gadsimtu. 20. gadsimtā
(1975./1977.g.) tika izstrādāts parka
atjaunošanas plāns. 2005. gadā sākta
Rožu dārza ierīkošana. Tas aizņem apmēram 1 ha lielu platību. Dārzā aug ap
2400 rožu šķirņu.
Atpakaļceļā apmeklējām tautas dāvanu
Latvijai – Likteņdārzu, kas atrodas iepretim Kokneses pilsdrupām uz Daugavas. Tā teritorija aizņem 22 ha Likteņdārza salā. Likteņdārzs tik atklāts 2008.

gadā ar pirmo 100 ābeļu iestādīšanu. Ir
paredzēts 2018. gadā iestādīt pēdējos
kociņus un ielikt pēdējo bruģakmeni
Likteņdārza draugu alejā. Likteņdārzs
top kā simbols Latvijas pagātnei, tagadnei un nākotnei. Šajā vietā cilvēki piemin mūsu tautas pagātni un smeļas enerģiju nākotnei. Darbaspēks un materiāli
Likteņdārza celtniecībai ir praktiski ziedojumi. Arī mēs katrs savu iespēju robežās varam piedalīties kopējā darbā.
Nevar visu vienā reizē apskatīt, iepazīt, bet kopumā emocionālais un garīgais
baudījums mums – ekskursantiem ir
vārdos neaprakstāms. Domājams, ka
katrs smēlāmies pozitīvas izjūtas ilgam

laikam.
Par skaisto pārdzīvojumu izsakām
vislielāko pateicību Ciblas novada pašvaldībai. Īpaša pateicība ir novada Sociālā dienesta darbiniecēm Antoņinai Hindoginai, Intai Senkānei un Intai Vonogai. Viņas veica visus organizēšanas
darbus, rūpējās par mūsu labsajūtu brauciena laikā. Paldies šoferiem Jānim Fedotovam un Leonam Misānam.
Mūsu zemē ir daudz skaistu un ievērojamu vietu. Gaidīsim vēl tādu skaistu
braucienu!
Ekskursijas dalībnieces
Malvīne LOCE un
Dagnija PITERĀNE

„Gorūzā” valdīja tikšanās prieks
15. jūlijā Ciblas novada Zvirgzdenes muižas parka
estrādē notika tradicionālie starpnovadu folkloras svētki
“Gorūza”. Tajā piedalījās folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no bijušā Ludzas rajona novadiem.
Svētkus organizēja Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
un folkloras kopa „Saime” vadītāja Valentīna Ruciņa.
Svētkiem bija dots skanīgs nosaukums „Dzīsmu trikmīņs”.
Folkloras kolektīvi varēja brīvi izvēlēties tēmu savam priekšnesumam. Dziedāja un muzicēja etnogrāfiskie ansambļi no
Mežvidiem, Pušmucovas „Olūti” un Nirzas „Raipole”, folkloras kopa „Saime” no Zvirgzdenes, „Rīkšova” no Ņukšiem,
„Mārga” no Mērdzenes un „Madara” no Blontiem. Dejoja
dāmu kolektīvs „EversS” no Ciblas.
Pēc koncerta dančos muzicēja Zvirgzdenes lauku kapelas
jaunie muzikanti – Elīna, Evelīna un Aleksandrs. Un katrs
varēja mieloties ar gardo kāpostu zupu, ko bija gatavojuši
viesmīlīgie zvirgzdenieši.
Valentīna Ruciņa pauž prieku par atmosfēru, kāda valdīja
šajos folkloras svētkos. Apbrīnojami pozitīva un labvēlīga
gaisotne radīja īpašu saviļņojumu. „Gorūzā” tikās labi draugi,
kurus vieno dziļa mīlestība pret tautas daiļradi.

„Gorūzai” paveicās ar ļoti labiem laika apstākļiem – spīdēja
saule. Tomēr, iespējams, tieši tāpēc skatītāju rindas Zvirgzdenes estrādē bija retas – saulainās sestdienas pēcpusdienu daudzi izmantoja, lai steigtu savākt sienu vai paveiktu citus darbus laukos un pļavās.
Jāpiebilst, nupat ir pabeigts Zvirgzdenes estrādes remonts,
ko veica vietējais uzņēmums „Dald”. Pašdarbnieki uz stingrā
betona pamata, kas nu ir koka grīdas vietā, jutās labi un droši.
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Pārgājienā bērni iepazina dzimto pagastu
20. jūlijā Blontu pagasta bibliotēkas
lasītāji un lietotāji kopā ar saviem
vecākiem devās pārgājienā pa novada
skaistākām vietām. Pārgājienā piedalījās skolēni (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) un viņu vecāki, kopskaitā 25
dalībnieki.
Pārgājiens sākās Blontos pie domes
ēkas, aptuvenais tā garums – 10 km.
Pa ceļu Blonti – Franapole devāmies
uz piemājas saimniecību „Amatnieki”
Zvirgzdenes pag. Miltukalnos, kur saimnieko Iveta un Ainārs Savicki.
„Amatniekos” nodarbojas ar biškopību,
kazkopību un aitkopību. Mājas saimniece pārgājiena dalībniekiem pastāstīja
visu garo ceļu kā no aitas vilnas top siltās zeķītes, daudzi izmēģināja attīrīt
aitas vilnu ar īpašu darbarīku. Atvadoties visi cienājās ar „Amatnieku” medusmaizītēm.
Pa ceļam iegriezāmies Čodorānu karjerā, kur todien strādāja Ciblas novada
komunālās saimniecības tehnika. Bērni
ar interesi aplūkoja Čodorānu ūdensdzirnavu paliekas, vecmamma Terēzija pastāstīja, ka vēl padomju laikos te darbojās dzirnavas un kaļķu ceplis. Bērniem
radās interese par vēsturi, nolēmām, ka
viņi ievāks ziņas par šo objektu no saviem vecvecākiem.

Nākamais maršruta mērķis bija
piemājas saimniecība „Vanagzirņi”,
kur saimnieko Ilze
un Valdis Rudzīši
un Ilzes tēvs Vilhelms Tumuļkāns.
Bērni momentā
metās skatīt lielo
trušu saimi, pagalmā nemierīgi gāgināja kupla zosu
saime... Visvairāk
prieka un emociju
virmoja, redzot un
arī jājot ar zirgu Sultanu. Katrs bērns
tika izvizināts, daži prasīja atkārtot izjādi. Vēl saimniecībā tur ķēvīti Saivu un
rikšošanas sacensībās godalgas guvušo
Tornado.
Atpakaļceļā netālu no pārgājiena galapunkta piestājām uz pikniku pie Martas
vecvecākiem Blontu pagasta „Jostās”.
Mūsu pārgājiena vecākais dalībnieks
Vadims Jegorovs, kurš ir jaunsargs, iemācīja pārējos pareizi iekurt ugunskuru.
Ar lielu apetīti notiesājām uz ugunskura
ceptās desiņas un kartupeļus. Bērni pļaviņā spēlēja rotaļas, sita bumbu, visiem
bija jautri.

Bērni izteica vēlēšanos vēlreiz doties
pārgājienā, lai tuvāk iepazītu citas pagasta ievērojamākās vietas.
Paldies Savicku un Rudzīšu ģimenēm
par viesmīlību!
Paldies bērniem par disciplīnu uz ceļa
un izturību!
Īpašs paldies tiem vecākiem, kuri atrada laiku, lai dotos ar savām atvasēm
pārgājienā, tie ir: Terēzija Metlāne, Valentīna Kairova, Alla Stabrovska. Paldies Ērikai Bondarenko par garo fotoreportāžu. Viss pārgājiena ceļš ir iemūžināts un fotogrāfijas var aplūkot Blontu
bibliotēkā.
Inta VONOGA, bibliotēkas vadītāja

Sacensības “ZELTEŅI — 2017”
Vairākus gadus pēc kārtas Ciblas novada jauniešu centrs
„Impulss” vasarā rīko pludmales volejbola sacensības, kurā
parasti piedalās 5 – 6 komandas. Arī šogad Ciblas peintbola
laukumā sadarbībā ar IK „Lanas777” un biedrību „Strauts”
tika rīkots pludmales volejbola turnīrs „Zeļteņi 2017”.
Smilšainajā volejbola laukumā tikās 5 komandas, t.sk. 4 no
Ludzas. Katrā komandā – 2 puiši un meitene. Rezultātā:

I vietu izcīnīja „Ludza” (J. Puzāne, N. Ševeļs un I.Dauksts),
II – „Azarts” (G. Senkāns, I. Fiļimonovs un A. Smaļņakova),
III – „Aldons”(J. Augustovs, I. Seņkāns un U. Steimakova),
IV – „Spāks” (S. Plenkovs, K. Igovens un M. Guitāne),
V – „Piļciņa” (M. Laizāns, I. Maksimovs un S. Nalivaiko).
Paralēli volejbola spēlēm notika konkursi. Izvērtējot sniegumu 5 disciplīnās (šautriņas, basketbola soda metieni u.c.), par
veiksmīgāko atzīti J. Augustovs, I. Senkāns un G. Senkāns.
Līdzjutēju sacensības tiesāja biedrības „Strauts” jaunieši Līga
Bauska, Laima Sprūža un Žanis Tihovskis.
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