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Blontos godināti novada uzņēmīgākie
Šajā izdevumā:
Līdumnieku un
Ciblas ceļus kaisa
ar jaunu tehniku

2

Jubilāre Broņislava
Bricika: — Darbs
man bija sirdslieta!

3

Ieskatāmies balles
aizkulisēs.

4

Balvas pasniegtas
12 nominācijās

5

6 komandas startēja 6
Dullajā Desmitniekā
“Lūgšana mūža
garumā”

7

Jura Keiša (SIA
“Blonti”) viedoklis.

8

Klausieties Ciblas
novada ziņas
Latgales Radio!
Pirmdienās pulksten
11:05 un plkst. 18.05
(atkārtojums) Latgales
Radio ir dzirdams
raidījums „Ciblas novada ziņas”.
Vismaz reizi 2 – 3
mēnešos Latgales Radio ēterā skanēs arī
intervija ar kādu no
mūsu pašvaldības pārstāvjiem.
Tiksimies radio ēterā
– 103 Fm!

14. februārī notikušajā sarīkojumā “Ciblas novada uzņēmējs 2014”
nominācijā „Paaudžu mantojums lauku sētā” tika godinātas dzimtas no
visiem pieciem novada pagastiem: Kuzņecovi no Blontu, Škutāni no
Ciblas, Kozlovski no Līdumnieku, Puļi no Pušmucovas un Barkāni no
Zvirgzdenes pagasta. (Attēlā nav Škutānu, kuri pasākumā nepiedalījās).
Par sarīkojumu lasiet šī izdevuma 4. un 5. lappusē.

Domes vadība tiekas ar iedzīvotājiem
Aizvadītajās nedēļās
Ciblas novada pašvaldības dome organizēja tikšanās ar iedzīvotājiem visos piecos pagastos. Tika
sniegta informācija par
paveikto un par darbiem,
ko plānots veikt šī gada
laikā. Liela vērība tiek
pievērsta izglītības iestāžu
uzturēšanai, komunālajai
saimniecībai un arī pašvaldības ceļiem. Šogad
tiks remontēti vairāki ceļi,
mainītas caurtekas. Dome
aicina visus savlaicīgi
norādīt uz problēmām!
Sapulcēs uzklausītas
cilvēku domas. Katram ir
sava sāpe – kādam pašvaldības dzīvokļa īrnie-

kam rūp mājas jumta stāvoklis, kāds grib ar tīkliem sev zvejot zivis tuvējā ezerā, kāds ir sašutis
par nepieskatītiem suņiem…
Ne visu pašvaldība var
atrisināt. Tomēr tiekoties
ar iedzīvotājiem, novada
vadītāji ir noskaidrojuši
arī tās problēmas, kam
tiks pievērsta īpaša uzmanība.
Piemēram, nevar nepiekrist – Ciblas ciematā
līvānietes būtu jāpieslēdz
centrālajai kanalizācijas
sistēmai, tāpēc tuvākajā
laikā dome ar pieaicinātiem ūdenssaimniecības
speciālistiem vērtēs iespē-

jas izbūvēt jaunu kanalizācijas atzaru uz ciemata
individuālajām mājām un
tad runās ar to īpašniekiem, t.sk. par izmaksām.
Tiek plānots arī rudenī
visos pagastos rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem.
Domes vadība cer, ka
cilvēki biežāk ar savām
problēmām vērsīsies tieši
pie pašvaldības speciālistiem, kas vienīgie var
sniegt pamatotas atbildes
un iespēju robežās rast
risinājumu.
Plašāka informācija
par sanāksmēm — nākamajā “Ciblas Novada
Ziņas” izdevumā.
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Ciblas novada domes 2015. gada 28.janvāra saistošie
noteikumi nr.2 ’’Grozījumi Ciblas novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.1
‘’‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’’’.
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Darbu sācis jauns smilšu kaisītājs

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30, 31. un
31¹.punktiem

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada 23.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem”:
1. Saistošo noteikumu 45. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’45. Pabalsta apmērs katru mēnesi bērna uzturēšanai EUR
110.00 mēnesī bērnam līdz 18 gadu vecumam, apgērba un
mīkstā inventāra iegādei – EUR 60.00 ceturksnī’’
2. Saistošo noteikumu 46. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’46.Veselības aprūpes pabalstu ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu, operāciju un transporta pakalpojumu apmaksai piešķir līdz 100.00 EUR personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru
kabineta
2010.gada
30.marta
noteikumiem
Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”
3. Izslēgt saistošo noteikumu 47. punktu.
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Ciblas novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošie
noteikumi nr.3 ’’Grozījumi Ciblas novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.2
‘’‘’Par pašvaldības pabalstiem’’’’.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 "Par pašvaldības pabalstiem ":
1. Saistošo noteikumu nodaļas - II. Pašvaldības pabalstu veidi
un pabalsta apmērs - grozīt 8.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:
"8.2.pilnā apmērā novada vispārizglītojošo skolu 4. klašu
skolēniem uz visu mācību gadu
2. Saistošo noteikumu nodaļas - II. Pašvaldības pabalstu veidi
un pabalsta apmērs – papildināt ar punktu 8.3 un izteikt šādā
redakcijā:
"8.3.pilnā apmērā novada pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem
3.Saistošo noteikumu nodaļu - II. Pašvaldības pabalstu veidi un
pabalsta apmērs - papildināt ar punktu 16 un izteikt šādā redakcijā:
‘’16.Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai, transporta pakalpojumu apmaksai uz reģionālajām slimnīcām piešķir līdz 100.00 EUR personai: astmas
slimniekam, onkoloģijas slimniekam, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam. Lai saņemtu pabalstu, klients iesniedz iesniegumu, maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus un pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu, ārstējošā
ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļeti,
degvielas talonu’’.
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Ciblas novada pašvaldība nupat ir iegādājusies jaunu
Baltkrievijas Republikā ražotu smilts kaisītāju L-415. Tas
ir piekabināts pie traktora MTZ un brauc pa Ciblas un
Līdumnieku pagastiem.
Izsējas platums – līdz 5 metriem (var nokaisīt lielceļu
visā platumā). Vienas piekabes smilšu pietiek aptuveni 6
kilometru gara ceļa posma nokaisīšanai. Kaisītājs
izmaksāja 4,2 tūkstošus eiro.
Ar jauno tehniku strādā novada Komunālās saimniecības
traktorists Aldis GUCĀNS. Gan traktorists, gan
pašvaldības speciālisti, gan arī pagastu iedzīvotāji ir
apmierināti ar pirkumu. Lai labi ripo!

Nekavējieties, ja saņēmāt brīdinājumu
par NĪN parādu!
Pērnruden pret gandrīz 10 personām, kas bija iekrājušas
palielu parādu Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumu Ciblas novada pašvaldībai, piedziņu vērsa jau tiesu
izpildītāji. 2014. gada vasarā personām tika izsūtīti brīdinājumi (ierakstītās vēstulēs), daļa pasteidzās sākt maksāt parādu vai vismaz pārrunāt situāciju ar pašvaldības amatpersonām. Bet ap 10 personas nereaģēja uz brīdinājumu. Nācās veikt nākamo soli – sākt piedziņu, piesaistot tiesu izpildītājus.
Kā zināms, līdz ar to par aptuveni trešdaļu pieaug summa, kas jāmaksā parādniekam. Ir jāsamaksā NĪN, soda
procenti un vēl tiesu izpildītājs pierēķina klāt savus izdevumus un peļņas daļu.
Ciblas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte
ROMANOVSKA aicina:
-- Neignorējiet brīdinājuma vēstules! Sazinieties ar pašvaldību, meklēsim risinājumu. Iespējams, parādu spēsiet
maksāt pakāpeniski, tad izstrādāsim NĪN nomaksas grafiku. Bet neizliecieties, ka problēmas nav. Nāksies maksāt
daudz vairāk, ja piedziņu pārņems tiesu izpildītāji!
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LAD projektiem – attiecīga izglītība
Marina BARKĀNE, novada Lauku attīstības koordinatore, informē: – 27. februārī
plkst. 14.30 Ludzas novada domes mazajā
zālē ir iespēja tikties ar Zemkopības ministrijas speciālistu, kurš izvērtēs jūsu lauksaimnieciskās izglītības dokumentus un informēs par apmācības iespējām.
Šogad LAD finansētos projektus varēs
īstenot tikai tie, kas ir apguvuši vismaz 160
stundu lauksaimnieciskās izglītības programmu (līdz šim bija 80 st.). Pavasarī Ludzā
tiks organizētas apmācības, kur varēs papildināt zināšanas vai gūt jaunas.
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K u r s i pā r r a u g a t i e sību
i e gūš a n a i g o v k o pī bā
SIA Latvijas Lauku konsultāciju uz
izglītības centrs (LLKC) organizē kursus B metodes pārraugiem, pēc apmācībām varēs iegūt attiecīgu apliecību.
Kursi notiks LLKC birojā, Ozolniekos.
Martā tiek plānotas divas grupas:
gaļas šķirnes liellopu pārraugiem 18. un
26. martā; piena šķirņu liellopu pārraugiem – 25. martā un 9. aprīlī.
Maksa par kursiem – 65,00 eiro.
Pieteikties LLKC pa tālruņiem
29175921; 63050235. www.llkc.lv

J u b i l ā re : – D a r b s m a n b i j a s i r d s l i e t a !

Grūtības sākušās vēl skolas gados, kad miris tēvs.
Māte palikusi viena ar diviem bērniem. Rocība –
minimāla. Tomēr Broņislava ir mācījusies, 1950. gadā
pabeigusi vidusskolu Ludzā
un iestājusies Daugavpils
Skolotāju institūtā. Lai gan
studējusi vēsturi, nācās
uzņemties pirmo četru klašu skološanu. Broņislava ir
strādājusi daudzās Vidzemes skolās, bija gadi, kad
pametusi pedagoģiju un
pievērsusies citiem darbiem
– strādājusi gan pastā, gan
klubā, gan pat lauku brigādē.
Pēc daudziem gadiem
Vidzemē Broņislava tomēr
atgriezusies dzimtajā pusē.
Strādājusi Nesteros. Tad
Tautas izglītības nodaļa
viņai uzticēja organizēt
bērnudārzu Līdumniekos.
Bērnudārzā nostrādāti 10
gadi. Pēc tam 2 gadi Aizpūres skolā.
– Darbs man bija sirdslieta, – saka jubilāre. – Patika bērni. Skolotājam jāmīl
bērni un savs darbs. Es
skolēnus ne vien mācīju,
bet arī audzināju dzīvei. Un
bērni novērtējuši šo labestīgo un taisnīgo attieksmi,

Broņislavas Bricikas vaļasprieks —
adīšana.

Broņislava BRICIKA
šomēnes atskatījās uz 85
sava mūža gadiem. Tie
nav bijuši viegli.

attiecības ar skolotāju
Broņislavu veidojušās labas, uzticības pilnas.
Broņislavai ir milzīga
taisnīguma izjūta. – Citi
saka, ka esmu ķildīga. Nē!
Taisnīga gan. Un varu
drosmīgi pateikt, ko domāju, – saka Broņislava Bricika. Viņa ir ļoti prasīga pret
sevi, bet arī pret apkārtējo
pasauli un cilvēkiem. Tas ir
nesis ciešanas. Vēl 50-tajos
gados, strādājot Ezersalas
8-gadīgajā skolā, divas
ziemas līdz ar citiem skolotājiem cietusi slikti kurinātās telpās, tad rakstījusi
sūdzību uz Izglītības ministriju. Sodīta, līdz pat tam,
ka divus mēnešus nosēdējusi „stūra mājā”.
Uz apgalvojumu, ka nu
jau tas smagākais dzīvē ir
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Šķirosim atkritumus
arī savā novadā!
Ciblas novada pašvaldība
no 1. marta ievieš dalīto
atkritumu šķirošanu. 7 apdzīvotās vietās tiks izvietoti
konteineri plastmasas un
stikla šķirošanai: Blontos pie
domes, Pušmucovā pie skolas, Ciblā pie pagasta pārvaldes, Felicianovā un Lucmuižā pie daudzdzīvokļu
mājām, pie Ezersalas internātskolas, Līdumnieku ciemā.
Izdevumus, kas saistīti ar
atkritumu šķirošanu, segs
pašvaldība. Tarifs iedzīvotājiem netiks paaugstināts.
Bet tā būs lieliska iespēja samazināt sadzīves atkritumu
daudzumu katrā mājsaimniecībā.
Dalītā atkritumu šķirošana
Ciblas novadā tiek ieviesta,
īstenojot LR likumdošanas
prasības (MK noteikumi nr.
184, izd. 02.04.2013).

Rēzeknē – seminārs
vietējās produkcijas
noieta tirgus
paplašināšanai
pagājis, Broņislava skumji
nosmaida un atzīst, ka baida vecums, jo: -- Abi ar
brāli esam vientuļi, bērnu
mums nav. Esam no ilgdzīvotājiem, mūsu māte mira
95 gadu vecumā, arī tante.
Dzimtā pusē Broņislavai
ir Čeverovā. Tāda ciema
faktiski vairs nav. Divatā ar
brāli Vaclavu Broņislava
dzīvo mājā Līdumnieku
centrā. Starp citu, viņa nekad nav dzīvojusi pilsētā.
Un tagad dzīve rit no senčiem mantotā ritmā – mājas
solis, lūgšanas, darbs un
daba. Viens no Broņislavas
vaļaspriekiem ir adīšana,
top rakstaini cimdi – dūraiņi un pirkstaiņi, arī zeķes.
Ciblas novada domes vadība personīgi sveic katru jubilāru cienījamā vecumā.

Veikalu tīkls “top!” sadarbībā ar Zemkopības ministriju
un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Tālākizglītības nodaļu organizē izglītojošu bezmaksas semināru “Vietējās
produkcijas noieta tirgus
paplašināšana”.
Seminārs notiks šā gada
27. februārī plkst. 11:00,
LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja ēkā (Dārzu ielā 7a,
Rēzeknē).
Seminārs tiek organizēts ar
mērķi paplašināt vietējās pārtikas produkcijas noieta tirgu
un veicināt vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju
un veikalu tīkla “top!” sadarbību.
Semināram jāpiesakās
Valsts Lauku tīkla mājaslapā (www.laukutikls.lv) vai
pa tālruni 64625254,
28373688.
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Pasniegtas balvas

Blontos godināti novada uzņēmīgākie ļaudis un uzņēmumi
14. februārī Blontu Tautas namā notika tradicionālais Ciblas novada
pašvaldības domes organizētais
sarīkojums
„Ciblas novada uzņēmējs
2014”. Atpūtas vakarā
tika apbalvoti aizvadītā
gada veiksmīgākie uzņēmēji, lauksaimnieki, mājražotāji.

Šādas balvas — pakavi
(Ciblas novada simbols) svētku
sarīkojumā tika pasniegti 22
personām 7 nominācijās. Pārējās 5 nominācijās tika pasniegti
pašvaldības Pateicības raksti.
Balvas darinājis kokapstrādes meistars no Ludzas Vladislavs Mitčenko.

Marina BARKĀNE, pašvaldības Lauku attīstības
koordinatore, stāsta: – Šos
svētkus rīkojām ar mērķi
godināt aktīvākos un veiksmīgākos Ciblas novada
uzņēmējus. Uzskatu, ka
ikviens, kas dzīvo laukos un
kopj savu kaut vai piemājas

Tradīcijas — loterija un balle
Ballē jau ir savas stabilas
tradīcijas, kas cilvēkiem ļoti
patīk. Piemēra, loterija, kurai
balvas organizētāji gandrīz
jau nemeklē, tās tiek
piedāvātas. Šogad daudzas
interesantas lietas loterijai
piedāvāja: SIA „Lioveta”, ZS
„Lapegles 2”, SIA
„SOLO&CO”, Aleksandrina
Mazaļevska, SIA „Vagunta”,
Ināra Sprudzāne, Ināra
Miezīte, Aivars Rikums, Jānis
Barkāns, Nikolajs Petrovs,
Aivars Trons, Juris
Dombrovskis. Ciblas novada
pašvaldība. Paldies!
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Fotogrāfijā fiksēts balvas saņemšanas brīdis.
Izloze “Cūkas laime”,
izlozētā balva J. Dombrovska gurķīši
(tradīcija). Vinnētājs P. Romanovskis.

zemi, ir godināms cilvēks.
Tāpēc, lai gan svētku oficiālajā nosaukumā ir vārds
„uzņēmējs”, mēs to krietni
paplašinām. Ik gadu ir vairākas nominācijas. Prieks,
ka ir no kā izvēlēties – novadā ir gan graudkopji un
lopkopji, gan mājražotāji,
gan kokapstrādes un tūrisma nozares pārstāvji. Parasti tiek cildināts kāds lauksaimnieks (piemēram, šogad sveicām ražīgākā slaucamo govju ganāmpulka
īpašnieku), lielākais darba
devējs, nodokļu maksātājs
un arī sadarbības partneris.
Sarīkojumā ikreiz sveicam
ar lauksaimniecību saistītus
jubilārus.

Šogad sarīkojumā savus
klientus sveica SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC)
un AS “Citadele banka”.
Šie svētki, ko organizē un
finansē pašvaldība, ir ļoti
populāri. Veidojas arī tradīcijas. Piemēram, cilvēki
aizraujas ar loteriju, kurā nu
jau paši uzņēmēji un zemnieki piedāvā savas balvas,
kas reizēm ir itin pikantas
un raisa jautrību. Līksmību
vairo arī citas atrakcijas,
pašdarbnieku koncertnumuri un dejas līdz rīta gaismai.
Svētki tiek rīkoti vēl ziemā, lai pirms pavasara darbu sezonas un pirms lielā
gavēņa visi var izpriecāties.

Sveic savējos: klientus un darbiniekus

Savus sadarbības partnerus un klientus godināja SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” –
foto, kā arī AS „Citadele banka”.

PALDIES SVĒTKU ORGANIZĒTĀJIEM!

Svētkus rīkoja domes komanda: Marina Barkāne, Mārīte
Romanovska, Ināra Sprudzāne, kā arī Jana Barkāne (Blontu
TN), Agris Trukšāns (l/s konsultants), Ināra Mikijanska —
Jakupāne.
Fotografēja Laura Sprudzāne.
Atraktīvi balli vadīja Vanda Žulina.
Muzicēja Māris Jefremovs un Aivars Komuls.

SIA “Blonti” godina savējos. Tā ir šo svētku tradīcija.

Ciblas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums
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Godināšana nominācijās
Svētku sarīkojumā dažādās nominācijās tika
godināti uzņēmīgākie:
 nominācijā „Kazas gada karaliste” tika godināta
lielākā kazu ganāmpulka
īpašniece Dzidra Čerpinska (Pušmucovas pag.);
 nominācijā „Lielākais
uzņēmums pēc darba ņēmēju skaita” tika godināti
SIA „Blonti” (Juris Keišs),
SIA „Riko-RI” (Regīna
Kozlovska, Pušmucova),
ZS „Lapegles 2” (Antons
Daudišs, Zvirgzdene);
 nominācijā „Paaudžu
mantojums lauku sētā”–
Kuzņecovu dzimta Blontos,
Škutānu dzimta Ciblā, Kozlovsku dzimta Līdumniekos, Puļu dzimta Pušmucovā, Barkānu dzimta Zvirgzdenē;
 nominācijā „Piena
upe” – Antons Krušanovs
no Pušmucovas pagata,
kuram ir novadā ražīgākais
govju ganāmpulks (izslaukuma dati 2013./2014. pārraudzības gadā);
 nominācijā „Raibu
raibs” tika godināta truško-

pe Sandra Marčenoka no
Ciblas pagasta (netradicionālā lauksaimniecības
nozare);
 nominācijā „Sabiedriski aktīvs” – novada aktīvākā biedrība Darba un
kultūras centrs „Līdumnieki”;
 nominācijā „Roku rokā darbu darām” tika godināti vairāki pašvaldības
sadarbības partneri: ZS
„Lapegles 2” (A. Daudišs),
SIA „SOLO&CO” (Anita
Rancāne, Lucmuiža), SIA
„ADAB” (Jānis Bulis un
Irēna Girucka, Felicianova), ZS „Ezerlīči” (Aivars
Trons, Zvirgzdenes pag.),
SIA „Akmene” (Ināra Mikijanska – Jakupāne, Zvirgzdenes pag.), Felicianovas
rūpnīca „Polimērs”, SIA
„Ludzas maiznīca”, SIA
„Staupine” (Aleksejs Ivanovs, Ciblas pag.).
 nominācijā „Jubilejas” tika godinātas divas
vetārstes Veneranda Krišāne un Anastasija Kuzmina,
kā arī uzņēmēja Ināra Mikijanska – Jakupāne..

Nominācijā „Lielākais NĪN maksātājs” godināti: AS
„Latvijas valsts meži”, SIA „Kalēji” (uzņēmēji no
Rēzeknes, apsaimnieko zemes Līdumniekos), SIA „Blonti”, SIA “Myrtillus”, Aina Zbaraščuka, Aivars Trons.

Nominācijā „Ekoloģiskās produkcijas ražotājs” tika
godināti: Ivars Sprudzāns (Blonti), Imants Trukšāns
(Cibla), Aina Zbaraščuka (Līdumnieki), Ilga Baziļeviča
(Pušmucova), Dainis Barkāns (Zvirgzdene).

Nominācijā „Izturīgākais bodnieks”: SIA
„Vagunta” veikals Blontos (Vladislava Gaile), SIA
„Dimants AR” veikals Pušmucovā (Aivars Rikums) un
IK „Ciblas aptieka” aptieka Ciblā (Ināra Švede).

N ominācijā „Mūsu bērnu draugi” tika godināti trīs
uzņēmēji, kuri piegādā produkciju novada bērnudārziem
un skolām: Jānis Kivrāns, ZS „Kasparīši” (Pēteris
Romanovskis), Tālivaldis Kalvāns, kā arī SIA „Blonti”,
kas rūpējas par dāvanām bērnudārzam dažādos svētkos.

Ciblas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

Skolēni sekmīgi
startē olimpiādēs
Turpinām informēt par skolu audzēkņu sniegumu Ludzas,
Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības mācību
priekšmetu olimpiādēs.
26. janvārī notika latviešu
valodas un literatūras olimpiāde 8. – 9. klašu skolēniem.
Pārliecinoši līderi 8. klašu grupā
(16 dalībnieki) – Ciblas vidusskolas pedagoģes Ināras KUZŅECOVAS audzēkņi Linards
SADOVSKIS (1. vieta, 57,5 punkti) un Daiga ABRAMĀNE (2.
v., 54,5 p.). Savukārt 9. kl. grupā
(10 dalībnieki) 3. vietu ieguva
pušmucovietis Arvis ŠMATS (46
p.), Atzinību – ciblāniete Sigita
LAVRINOVIČA (43 p.), Elīna
Renāte KLEŠNIKA no Ciblas
vsk. ieguva 25 punktus. Pušmucoviešus gatavoja pedagoģe Aija
KATĶEVIČA, ciblāniešus –
Marija KĀRKLA.
3. februārī notika ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās 11
skolēni no visu novadu 11., 12.
klasēm. Ciblas vidusskolas 3
skolēnus sagatavoja Renāte MIKASKINA. Visaugstāko rezultātu – 45 punkti, un 1. vietu izcīnīja
Linda SADOVSKA. 3. vietā (35
p.) – Līga ŠMATE. Mārtiņam
PAVLOVAM 24 punkti.
6. februārī notika matemātikas olimpiāde 9. – 12. kl. skolēniem. Tajā piedalījās 5 Ciblas
vsk. audzēkņi, pedagoģe – Renāte MIKASKINA. 10. kl. grupā
neviens no 6 dalībniekiem nespēja gūt 1. un 2. vietai nepieciešamo punktu skaitu, bet 3. vietā
ierindojās ciblānietis Lauris VONOGS (19 p.). Mūsu Valērija
RASUMA ieguva 9 punktus.
11. kl. grupā startēja kopumā 9
jaunieši, neviens neguva godalgotām vietām nepieciešamo punktu skaitu, mūsu Līgai ŠMATEI
– 6 punkti, Mārtiņam PAVLOVAM – 2 p.. 12. kl. grupā Linda
SADOVSKA ieguva 3. vietu (17
p.). Šajā grupā jauniešiem sekmes bija labākas.
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Dullais Desmitnieks – 2015
Jau otro reizi
notikušas sacensības Dullais
Desmitnieks. To
organizēja Ciblas novada jauniešu centrs
“Impulss”,
jauniešu biedrība „Strauts” un
biedrība „Ciblas
dzirkstelīte”.
Pasākuma vadītāji Linda Sadovska un Edijs
Savickis.

Centra vadītājs,
jaunatnes lietu speciālists
Aldis TIHOVSKIS stāsta,
ka ideja par šādu sacensību
rīkošanu pirms pāris gadiem nākusi no Blontu TN
vadītājas Janas Barkānes.
Pirmais pasākums izdevies
itin labi, tāpēc rīkots atkārtoti.
Šogad Ciblas Tautas namā pulcējās vairākas komandas, katrā pa 6 dalībnieki. Divas komandas – no
Ciblas pagasta (iesaistījās
Ciblas un Felicianovas
jaunieši), viena komanda –
no Līdumnieku pag., viena
– no Zvirgzdenes pag.
(Ezersalas internātpamatskolas audzēkņi) un divas –
no Ludzas. Šīs trīs viesu
komandas (ludzāniešus un
ezersaliešus) startam sagatavoja jaunsardzes speciālists Ivars Novožilovs.
Lai gan Dullo Desmitnieku rīko vietējais jauniešu
centrs, sacensībās nebija
vecuma ierobežojuma. Tikai vienā no uzdevumiem –
komandas stafetē – svarīgs
bija ātrums un veiklība.
Pārējos – atjautība, asprātība, erudīcija. Jautrības netrūka! Tāpēc Aldis Tihovskis cer, ka nākamreiz Dullā Desmitnieka sacensībās
Kļūdas labojums — Filozofijas būs vairāk dalībnieku. Gadi
olimpiādē 1. vietu ieguva Linda nav šķērslis!
Sacensības sākās ar koSADOVSKA. (Ē.B.: Atvainojos!)

D a ž ā d ā s p r ā t a s p ē l ē s p i e d a l īj ā s 6 k o m a n d a s .
mandas prezentāciju
(vismaz 5 min. tēlojuma),
sekoja uzdevumi. Katrai
komandai 10 minūšu laikā
bija jāatbild uz 20 āķīgiem
jautājumiem un jāatmin 9
mīklas.
Nākamais posms ar nosaukumu Dullais 10 bija
mājas darbs – katra komanda pirms sacensībām bija
saņēmusi 14 asprātīgus
uzdevumus, 5 no tiem sacensību laikā izlozēja un tos
izpildīja.
Noslēgumā visai komandai bija jāiesaistās stafetē.
Pēc iegūto punktu kopskaita vadībā izvirzījās Līdumnieku komanda (jau
otro reizi), otrie labākie
ludzānieši, trešie palika

mājinieki, Ciblas komanda.
Uzvarētāji saņēma jauniešu
paštaisītās medaļas un kausus, pārējās komandas –
Pateicības rakstus.
Sarīkojuma organizētāji
bija nodrošinājuši uzkodas
un diskotēku.
Nākamais pasākums, ko
rīko „Impulss”, notika19.
februārī: sacensības triecienšautenes AK-4 izjaukšanā un salikšanā, gatavojoties 27. februārī ieplānotajām starpnovadu sacensībām Ludzā, jaunsargu štābā.
Savukārt 12. martā Ciblā
plānots jauniešu skrējiens
„Pakaļ pavasarim”, bet 11.
jūlijā Ciblas peintbola laukumā – „Stipro skrējiens”.

V a i n a v d u ll s ! ?
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L ū g š a n a m ū ža g a r u m ā
Laiks steidzas vēja spārniem, izkaisot ceļā gan
smieklus, gan asaras, tomēr
ik rītu mēs sagaidām ar
domu, ka jaunā diena nesīs
sev līdzi sauli un spirdzinošu vēsumu, kas palīdzēs
pārvarēt ikdienas rūpes, un
mēs varēsim dzīvot ar cerību pilnu sirdi. Gadi no ikviena paņem daļu spēka un
mundruma ar domu, ka to
kā vērtīgu mantojumu nodos nākamajām paaudzēm,
bet īstenībā tā ir dzīves daļa, ko gadi aiznes kā palu
ūdeņi. Ir mainījies mūsu,
modernās un steidzīgās, pasaules cilvēku ikdienas dzīves ritms un domāšana.
Mēs aizmirstam galveno lūgšanu un pateicību.
Pirms Ziemassvētkiem
abas ar Ināru iegriezāmies
Ludzā pie Vandas LAVRINOVIČAS (dzimusi un
augusi Blontu pagasta Medišovas sādžā). Ar dziļu
apbrīnu un aizkustinājuma
asarām acīs klausījāmies
sirmās māmuļas stāstījumā
(janvārī Vandai apritēja 89
gadi). Viņas dienas aizrit
lūgšanās un dziesmās, strādājot kādu rokdarbu. Slimība vairs neļauj Vandai iziet
no mājas, bet savu ikdienas
soli viņa paveic pati, par ko
ir ļoti priecīga un pateicīga
Dievam. Nedzirdējām sūkstīšanos un vaimanas, tikai
viņas skanīgos smieklus un
prieku par to, ka esam atnākušas.

Bērnībā un jaunībā viņa
bija stipra, sīksta un ļoti
strādīga, labs palīgs mātei.
Kad trūka tēva un brāļa,
viņa bija galvenā darītāja
tīrumā, pļavā un kūtī.
„Cik vin sevi atcerūs,
kotru dīnu uzsouku ar
lyugšonu. Treju godu vacumā jau protu laseit,
pyrmuo, prūtams, beja
lyugšonu gruomota. Kaimiņi dūmoja, ka as nu golvys
losu, deļtuo gouja poši ar
sovom gruomotom, lai maņi varātu puorbaudēt, voi as
pateišom losu,” atceras
Vanda. „Poša golvonou ir
reita dzīsme, kū mysim
školā īvuicieja prīsters. Jam
dyžan bārni patyka, is
myusim daudz kū stuostieja. Cik tī as guoju tymā
školā, bet atmiņī palyka iz
vysa myuža. Gribieju tai
dariet, kai prīsters vuocieja.
Itei dzīsme pruotā vysu
laiku, par tū ka cīši patyka.
Reitā agri kai ceļsīs (a maņ
jauneibā beja joar teirumā i
jopļaun sīns) - cikom vysu
itū izdzīdosi, i dorbs dreižuok dorās. Svaigs gaiss, a
cik smuki, kai suoksi dzīdot
„kod jau reitā uzlāc saule…” - te kaireiz i saullākts
kluot! Tai as vysa myuža
garumā kotru reitu dzīžu itū
dzīsmi.”
Vanda atnes pagājušā
gadsimta sākumā izdotu vecu dziesmu grāmatu, daudzām dziesmām arī notis ir
klāt (foto). Vairāk kā 400
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lappušu bieza grāmata,
īsts dārgums. Viņa saka: „Tagad jau bazneicā
Zīmyssvātkūs dzīd modernuos dzīsmis, vēļ
pyrms godim 20 dzīduom taidys, kai munā
bierneibā. Tik skaistys
dzīsmis! As tuos vysys
nu pruota dzīžu, vysu
itū gruomatu zynu nu
pruota.”
Mūsu ciemošanās
nodoms bija pamācīties
dziedāt psalmus, ierakstīt kādu vecu melodiju,
parunāt par psalmu
dziedāšanas tradīcijām.
„Kūpā ar sovu muoti
guojom vysuos bieruos,
Vanda Lavrinoviča. 1977.g.
izvadējam visus apkaimis
ļauds. Tai as jau agri protu dos brīžos bija jādzied arī
dzīdot saļmys. Kai cylvāks draiskākas dziesmas. Tās,
nūmyra, tai gondreiž vysu protams, bija par mīlestību un
nedeļi kotru vokoru iz juo cerēšanos, tajās atspoguļojās
sātu guojom dzīdot. Vālu- tā laika tikumi un nerakstītie
ok, kod suoku dzievuot likumi, kad pieviltie jaunieši,
Ludzā, taipat guoju vysus sevišķi meitenes, nespēja pārizvadēt. Beju aizbraukuse dzīvot savu negodu un glābiizvadēt sovus nūvodnīkus i ņu meklēja upes straumē.
Žēl, ka viss tas, kas veidoja
radinīkus arī cytuos vītuos
Latvejā, tod prīsteri dyžan mūsu senču ikdienu un vadīja
prīcuojās par mysu dzīdu- viņu dzīvi, mūsu steidzīgajā
pasaulē ir kļuvis lieks un neošonu bieros.”
Mēs padziedājām psal- vērtīgs. Mums ir simtiem limus tā, kā mēs to protam, kumu, ministru kabineta noun dzirdējām atzinīgus vār- teikumu un regulu, bet dzīvot
dus no Vandas: ”Vot itai i tāpat neprotam.
Mūsu senčiem bija tikai
dzīdit, dyžan gļeiši”.
Vandas kundze bija laba ticība, čaklums un lūgšana, ko
saimniece, klāja galdus go- apvienoja 10 Dieva baušļi,
dos. Toreiz visa gatavošana kas viņus vadīja ikdienā, lai
notika mājās, vairākas die- mums, nākamajā paaudzēm,
nas tika cepts un vārīts, tas būtu labāka dzīve. Vai ir labābija smags darbs, bet ļaudis ka? Vai mēs esam garīgi bavēl tagad atceras, cik skaisti gātāki? Vai protam būt laimībija viņas klātie galdi. Tā- gi?
Reita dzīsme
Kod jau reitā uzlāc saule, tevi, Radeituojs pasauļa,
Jaukos dzīsmēs gūdynoju, prīcā tevi slavynoju.
Par duovonu, kū mums dūdi, un svieteibu, kuru syuti,
Vysu dīnu Tev kolpuošu, Tevi sirsneigi mīļošu.
Tikkū acis atdarieju, cereibā pi Tevis eju,
Tev atdūdams vysu sevi, vysur grybu meklēt Tevis.
Pateiceibas slaves himnu sirdī dzīdot vysu dīnu,
Tev, Radeitojs mysu mīleigs un dvēseles Kungs vīneigais.

Materiālu publicēšanai sagatavoja Vija TABŪNE, Ciblas novada teritorijas plānotāja
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Aicina dziedāt Blontu TN bērnu ansamblī
2014.
gada
decembrī
Blontu
Tautas
namā sāka
darboties
bērnu
vokālais
ansamblis.
To vada
Jana
Barkāne,
Blontu TN direktore. Viņa stāsta:
– Kopā dzied astoņi dažāda vecuma bērni līdz 14 gadu
vecumam. Jaunākais vēl apmeklē bērnudārzu. Esam uzstājušies
divos pasākumos – Ziemassvētku koncertā Ciblas novada domes
ēkā un Ludzas novada Cirmas pagasta bibliotēkā. Aicinām arī
citus bērnus pievienoties mūsu dziedošajam pulkam!

Zvirgzdenes pagasta sociālā darbiniece Aija ZLIDNE
pieņems klientus:
Lucmuižas Feldšeru un vecmāšu punktā - katru
pirmdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00,
Ezersalas internātskolā - mēneša 21. datumā no
plkst.11.00 līdz 12.00.
Skriesim pakaļ pavasarim!
Ciblas novada jauniešu centrs „Impulss” organizē
jauniešu skrējienu "Pakaļ pavasarim”. Tas notiks Ciblā 12. martā.
Četru jauniešu komandai (tajā obligāti jābūt 1 meitenei) būs jāskrien pa Ciblas ciema ceļiem un jāveic dažādi
uzdevumi. Komandai jānes maiss, kurā nu ir tas gaidītais
pavasaris. Obligāts noteikums komandai attiecas uz kostīmu: šorti virs apģērba (komandai var būt vienota forma),
kapteinim galvā – salmu cepure, nedrīkst piedalīties skriešanā augstpapēžu kurpēs. Piedalīsies aicinātas komandas
no Ciblas novada un Ludzas.
Pieteikšanās pie Armīna Tereško (t. 26671149) vai
Ciblas jauniešu centrā darbdienās no pl.13.00 līdz 18.00.
Iepriekš skrējiens Ciblā „Pakaļ pavasarim” notika
2013. gadā. Pērn tas nenotika, jo nebija sniega. Cerams,
ka šogad kaut nedaudz vēl būs!

J. Keišs: “Mans viedoklis — valstī jāattīsta ražošana nevis ar nejēdzīgām prasībām jāgrauj uzņēmumi!”
Varbūt esmu muļķis un
galīgi nesaprotu, kas šajos 24
gados padarīts un kurp mēs
ejam, tomēr vēlos izteikt
savas domas.
Raug – Ludzā un bijušajā
Ludzas rajonā. Kur mēs dzīvojam? Vai šajos gados uzceltajās mājās? Neredzu nevienu jaunu daudzdzīvokļu
namu. Pat tās, kuras palika
nepabeigtas Ludzā un Martišos, nevarējām atļauties pabeigt celt. Cik bija ražotņu
Ludzā! Un cik laukos bija
darbavietu, jo bija attīstīta
laukkopība un lopkopība.
Pietrūka pat strādnieku, ņēmām tos no citām valstīm.
Kas notiek tagad? Nav vairs
pilsētā ne ražotņu, ne darbavietu. Vieni veikali, un tie
paši lielākā daļa vai nu Lietuvas vai kam citam pieder,
valstij nav. Cilvēkiem nav
darba, vienīgā izeja – jābrauc
uz ārzemēm. Bet tur jau arī
drīz nevarēs būt tik liels pieplūdums. Zemes izpārdotas,
liela daļa – ārzemniekiem.

Bet ja iedomājamies dziļāk… es jau nesaprotu pat
savā pagastā būdams, kur
atrodos, kuras valsts teritorijā. Kāpēc valdība nedomā un
neveido valsts ražotnes, lai
tās pilsoņiem nebūtu jāpamet
sava dzimtene. Privātais sektors nav spējīgs ieguldīt ražotnē miljonus, jo tam mūžu
būs tikai parādi jāatdod un
jādzīvo trūkumā. Cik mēs te
tagad visādā veidā cenšamies
glābt atlikušos bezdarbniekus, izlietojam nodokļu maksātāju naudu bez mērķa. Ja
šos līdzekļus iedalītu ar mērķi, ka šie apmaksātie darbinieki radītu jaunas darbavietas priekš sevis un pārējiem… Trūkst šādu līdzekļu,
jo ar patreizējām metodēm
aiziesim uz nullēm.
Lauksaimniekiem tagad ir
problēma, kas liks likvidēties
– prasība pēc kūtsmēslu krātuvēm, lai neradītu kaitējumus dabai, kas arī attiecas uz
SIA „Blonti”. Mans darba
stāžs ir 53 gadi, no tiem

lauksaimniecībā 48 gadi.
Mūsu bijušajā Kirova kolhozā bija fermas 600 slaucamajām govīm, 200 nobarojamiem buļļiem un ap 3000
cūkām. Bija tāda pati kūtsmēslu uzturēšanas metode kā
tagad, kas ir priekš 180 lopiem. Nekas videi netika pāri
darīts, bet, pēc cilvēku sprieduma, arī tagad nekas netiek
pāri darīts. Kūtsmēsli tiek ik
gadu izvesti un nekur tie
neaizplūst. Mēs varbūt neredzam, cik cilvēkus indējam,
ar ķimikālijām miglojot tīrumus vairākas reizes. Un mēs
šos graudus lietojam uzturā.
Ņemt kredītu šo krātuvju
izbūvei? Kaut arī daļu šīs
lielās summas atmaksā, otrā
daļa ir tik liela, ka mūsu
saimniecībai liek pārtraukt
darbību. Būs 33 bezdarbnieki. Bet šī prasība nav visās
Eiropas valstīs. Mūsu cilvēki
strādā ārzemēs un redz to, ka
viss ir citādi. Arī Lietuvā šīs
prasības nav tik bargas, cilvēki strādā un ražo. Ir taču

mūsu cilvēki, kas strādā
Eiropas parlamentā, varbūt
arī viņiem būtu iespējas izmainīt šo tukšo lēmumu, kas
it kā dara kaitējumu videi.
Bez visa tā, mēs vēl valstī
ieviešam naidu starp cilvēkiem tautības pēc. Cilvēki
dzīvo savā starpā draudzīgi,
neskatās, vai tu esi latvietis,
krievs, vai citas tautības. Nav
nekādas problēmas. Problēmas dara ar nepopulāru lēmumu pieņemšanu, likvidējot Krievijas TV kanālu apraidi, kā arī ceļot citāda veida
nevajadzīgas prasības cittautiešiem. Varbūt ka ir speciāli
cilvēki šī naida radīšanai.
Daudzas nejēdzīgas prasības ir tāpēc, ka nav no kurienes ņemt naudu, nav ražošanas, nav līdzekļu, bet nodokļu pacelšana likvidēs arī to,
kas vēl ir.
Juris KEIŠS,
SIA „Blonti”
valdes loceklis
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