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Nosvinēta Ciblas novada 10 gadu jubileja
Šajā izdevumā:
Domes sēdē
pieņemtie lēmumi

2

Sakopotākā lauku
sēta un mājas
ciematos

3

4
Sakoptākās lauku
sētas: 2. un 3. vieta

Sakoptākais
uzņēmums —
SIA “Lapegles 2”

5

Novada svētku
fotomirkļi

6

Noslēguma pasākumā pasniegti
apbalvojumi

7

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas

8

PILNGADĪBAS
SVĒTKI
ciblas novada
jauniešiem
17. augustā
pl. 19:00
Zvirgzdenes
estrādē.
Svētku koncertā:
meiteņu vokālais ansamblis

“Ziemeļmeitas”,

Deju grupa “Gingerry”,

Ģitāris Reinis jaunais.

Plkst. 22:00 —

zaļumballe

Svētdien, 30. jūnijā, ar Svēto Misi Aizpūres katoļu baznīcā sākās Ciblas novada
svētki „Ciblas novadam – 10”.
Dievkalpojumu ievadīja īsa apsveikuma
uzruna, ko teica Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Sveicot visus svētkos, viņš aicināja
lūgties par Ciblas novadu, tā ļaudīm un
pateikties Dievam par novadu.
Liturģijas laikā prāvests Antons Justs
ticīgajai tautai atgādināja par trim vērtībām, kas ir dzīves pamatā: ģimene, darbs
un ticība. Arī 30. jūnija Svēto Rakstu lasījumi, kas izskanēja Svētajā Misē, vēstīja
par ticību un par Dieva aicinājumu katram
no mums darboties Viņa lietās, darot ikdienā savus darbus. Un tad ir svarīgi uzupurēties (atmest savus labumus un ērtības), noteikt prioritātes un neapstāties
virzībā uz mērķi.
Pēc dievkalpojuma ikviens varēja baudīt
skanīgu koncertu, ko sniedza Ciblas novada dziedošās ģimenes un Igauņu ģimene
no Gaigalavas. Koncertā dziedāja un muzicēja vairāku dzimtu pārstāvji no Blontiem, Ciblas, Līdumniekiem, Pušmucovas
un Zvirgzdenes pagasta: Ruciņu ģimene,

Melisa Vasiļjeva un Kristers Sviklāns,
Madara Domarka un Dairis Kazenieks,
Ramona Priskurela un Reinards Caune,
Laura Duncāne un Haralds Purins, Barkānu ģimene, Petrovsku ģimene, Zabiļevsku
ģimene.
No 1. līdz 6. jūlijam svētku „Ciblas novadam – 10” laikā bija daudzveidīga
programma.
1. jūlijā Ciblas pagasta pārvaldes zālē
tika atklāta fotoizstāde „Ciblas novadam –
10”, tā bija skatāma līdz 15. jūlijam.
Bija vairāki sporta pasākumi: pludmales
volejbola un futbola turnīrs, zirgu rikšošanas sacensības, kā arī veselīgu sporta aktivitāšu diena.
Bija bērniem veltīta svētku diena ar īstu
diskotēku un folkloras draugu vakars,
kurā piedalījās bērni un jaunieši.
Bija koncerti un balles. Svētki noslēdzās
6. jūlijā Blontu Tautas namā.
Ciblas novada svētki bija lieliski!
Plašāk par svētku norisi –
šī izdevuma 6. un 7. lappusē,
kā arī pašvaldības mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv).
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Pašvaldības domes sēdēs lemtais
28. jūnijā notikušajā Ciblas novada
pašvaldības domes sēdē tika skatīti 6
jautājumi.
Kā pirmais skatīts jautājums par Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda
piedziņu. Pašvaldība saņēma Zvērinātās
tiesu izpildītājas A. Briškas vēstuli,
kurā lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma „Sprints” NĪN parādu un
kurā pašvaldība aicināta iesniegt lēmumu par NĪN parāda piedziņu. Tika nolemts piedzīt NĪN parādu 114,10 eiro.
Skatīti daži personu iesniegumi par
nekustamajiem īpašumiem:
* Kādai zemes vienībai piešķirts nosaukums „Dimantiņi”.
* No nekustamā īpašuma „Krupīši”
Līdumnieku pagastā atļauts atdalīt zemes vienības 10,7 ha platībā un 1,5 ha
platībā un izveidot jaunu nekustamo
īpašumu. Jaunajam īpašumam piešķirts
nosaukums „Meža krupīši” un noteikts
zemes
lietošanas
mērķis
0201
(mežsaimniecība).
* Domes sēdē skatīta Valsts zemes
dienesta Latgales reģionālās nodaļas
Rēzeknes biroja vēstule. Nolemts precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68480010060 (reģistrēta atzīme - Ludzas upe 3,43 ha platībā) uz kodu 0301
– publiskie ūdeņi.
Domes sēdē tika nolemts piešķirt ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu pašvaldības domes priekšsēdētājam Jurim Dombrovskim no 2019. gada
8. līdz 21. jūlijam un no š.g. 29. jūlija
līdz 20. augustam. Tika uzdots domes
priekšsēdētāja vietniecei Inesei Birskai
pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus
viņa atvaļinājuma laikā.
Šopavasar pašvaldība izsludināja
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu, nosakot projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 30. maijam.
Sakarā ar to, ka pieteikumi nav iesniegti, tika nolemts atkārtoti izsludināt kon-

kursu, nosakot projektu pieteikumu
iesniegšanas termiņu no š.g. 8. līdz 31.
jūlijam.
25. jūlijā notikušajā Ciblas novada
pašvaldības domes sēdē tika skatīti 5
jautājumi.
Tika apstiprināts pašvaldības iekšējais
normatīvais akts „Grāmatvedības uzskaites kārtība”.
Skatīti daži personu iesniegumi par
nekustamajiem īpašumiem:
* Nekustamā īpašuma „Krodzinieki”
Pušmucovas pagastā īpašnieki vēlas
sadalīt zemes vienību. Saskaņā ar Ciblas novada teritorijas plānojumu šīs
zemes vienības sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Tiks atdalīta zemes vienība 7,1 ha platībā, jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam piešķirts jauns kadastra numurs un nosaukums „Lurkāni”, kam
noteikts zemes lietošanas mērķis 0101
(lauksaimniecība). Palikušajam īpašumam atstāts nosaukums „Krodzinieki”
un zemes lietošanas mērķis 0101
(lauksaimniecība). Detālplānojums un
zemes ierīcības projekta grafiskās daļas ir
nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētai
juridiskai
personai
SIA
“ĢEOTELPISKIE risinājumi”, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības
plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
* No nekustamā īpašuma „Priedulājs”
Zvirgzdenes pagastā atļauts atdalīt zemes vienību 5,5 ha platībā un izveidot
jaunu nekustamo īpašumu, kam piešķirts nosaukums „Priedulājs 1” un noteikts zemes lietošanas mērķis 0201
(mežsaimniecība).
* Kādam nekustamajam īpašumam
piešķirts nosaukums „Bišu muiža”.
Trim personām nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai
Lielajā Ludzas ezerā 2019. gadā. Katram iedalīts zvejas limits – 1 zivju
murds.

2. lappuse

Ciblas novadā ir daudz
labi sakoptu māju
Tradicionālajā konkursā „Ciblas novada sakoptākā sēta” šogad bija 9 dalībnieki: 4 lauku sētas, 4 mājas ciematos
un 1 uzņēmums. Objektus konkursam
pieteica pagastu pārvaldes, saskaņojot
ar māju īpašniekiem.
Ciblas novadā ir ļoti daudz skaistu
lauku sētu un māju ciematos, tomēr
retais saimnieks gatavs pasaulei rādīt
savu īpašumu. Tāpēc liels paldies ikvienam konkursa „Ciblas novada sakoptākā sēta” dalībniekam par uzdrošināšanos!
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”
1. vieta piešķirta Zvirgzdenes pagasta
mājas „Cielaviņas ligzda” īpašniekiem
Ilonai un Mārim Cibuļskiem.
2. vieta lauku sētu grupā – Ciblas
pagasta „Plūmju” māju saimniecei Maijai Manukinai.
3. vieta lauku sētu grupā – diviem
dalībniekiem:
Blontu pagasta māju „Doles” īpašniekiem Veltai un Aleksandram Narnickiem un
Līdumnieku pagasta māju „Ezermalas” īpašniekiem Zojai un Viktoram
Liepiņiem.
Nominācijā „Sakoptākā individuālā
māja ciema teritorijā”
1. vieta piešķirta diviem dalībniekiem
Blontos:
māju „Kamenes” īpašniecei Vijai
Metlānei un
māju „Bebrīši” īpašniekiem Valentīnai un Nikolajam Petroviem.
2. vieta ciematu māju kategorijā –
Pušmucovas mājas „Modesti” īpašniecei Elvīrai Rimicānei,
3. vieta – Pušmucovas mājas „Zīlītes”
īpašniekiem Svetlanai Sitko - Siņicai un
Jānim Siņicam.

Ciblas novada pašvaldība rīko
Nominācijā „Sakoptākā saimniecība / uzņēmums” piedalījās tikai SIA
Jauno uzņēmēju
„Lapegles 2”, Antons Daudišs saņēma
biznesa ideju konkursu,
apbalvojumu.
kurā iesniegtajiem projektiem tiks piešķirts
pašvaldības līdzfinansējums.
Plašāk par konkursa dalībniekiem
Vienam projektam – līdz 1500 eiro.
lasiet šī izdevuma 3., 4. un 5. lappusē.
Projektu pieteikumu jāiesniedz līdz
FOTOGALERIJA publicēta pašvaldīš.g. 31.jūlija plkst. 16:00 personīgi vai
bas mājaslapā internetā
nosūtot pa pastu.
www.ciblasnovads.lv
Konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapa - www.ciblasnovads.lv
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3. lappuse

Ciblas novadā ir daudz labi sakoptu māju

Zvirgzdenes pagasta Bērzinīkos savu dzīvesvietu izbūvējuši un iekopuši Māris un Ilona Cibuļski. Savulaik šo dzimtas
īpašumu atguvusi Māra māte, gribējusi dod vārdu
„Cielaviņas”, bet tāds nosaukums jau bijis kādam īpašumam
pagastā un divus īpašumus ar vienādu nosaukumu reģistrēt
nav iespējams. Tā radies nosaukums „CIELAVIŅAS LIGZDA”, bet nākamā gadā cielaviņas tiešām izveidojušas ligzdu šķūnī. Māris un Ilona pirms 14 gadiem attālāk no vecās
mājas izbūvēja pirmo savu ēku – guļbūvi ar pirti un dzīvoja-

majām telpām. Gadu gaitā ir izbūvēts arī neliels šķūnītis,
plašāka viesību zāle un mūsdienīga vasaras virtuve, kur var
ērti gatavot un baudīt maltīti. Visas ēkas ir brūni krāsotas.
Ēku tuvumā ir ugunskura vieta, kā arī dažādām aktivitātēm
piemēroti objekti: lielās šūpoles, „štābiņš” un smilšu kaste
bērnu rotaļām, futbola vārti, šautriņu dēļi u.c..
Par to, ka „Cielaviņu ligzda” Cibuļsku ģimenei nav laiskas
atpūtas vieta, liecina akurāti un pārdomāti iekoptais dārzs ar
122 augļu kokiem un krūmiem, t. sk. 60 upeņu krūmiem.
Garās rindās – 32 dažādu šķirņu vīnogulāji, starp kuriem
aug ražīgas zemenes. Tiek audzēti
dārzeņi – arī rindās, starp kurām
var izbraukt ar
traktoriņu, nopļaujot zāli. Savukārt
gurķi tiek audzēti
nevis vienkārši uz
zemes, bet no konteineriem, tie ir
viegli novācami, jo aug uz īpaši izbūvēta karkasa.
Vasarā tiek kopts plašs zālājs (ap 2 ha), bet saimniecība
kopējā platība ir aptuveni 10 ha.

Blontu ciematā konkursam nominācijā “Sakoptākā individuālā māja ciemata teritorijā” tika pieteiktas
divas mājas, kas atrodas ciemata centrā, kaimiņos, Dīķa ielā.

Mājas „BEBRĪŠI” ir Valentīnas un Nikolajs Petrovu īpašums. Pēdējos gados viņi ir veikuši mājas remontu, tās fasāde, jumts, logi ir gaumīgi saskaņoti brūnos un bēšos toņos.
Tā kā teritorija ap māju ir ļoti maza, katru zemes pēdu jāizmanto pārdomāti.
Valentīna aicinājusi palīgā speciālisti, kas palīdzējusi izplānot dekoratīvo stādījumu izvietojumu un puķu dobes pretī
ieejai namā, kā arī ieteikusi ap mājas priekšā augošo bumbieri izbūvēt koka soliņus.
Gar māju un pie garāžas ir izlikti bruģa celiņi, starp apstādījumiem – akmens šķembu takas.
Dārzā nav eksotisku augu un ziedu, bet tas ir elegants un
pietiekami krāsains, kāds zieds vienmēr ir uzplaucis. Samtenes, petūnijas un leduspuķes allaž neuzkrītoši izdaiļo namu
un teritoriju ap to.

Māju „KAMENES”, kur saimnieko Vija Metlāne, nevar
nepamanīt. Tā atrodas ceļa malā, un no pavasara līdz vēlam
rudenim tā ir ziedu ieskauta. Vijai ļoti patīk darboties ar puķēm. Nesen kāds jautājis, cik puķu ir viņas „Kamenēs”. Un
Vija nepaslinkoja, saskaitīja. Izrādās – 270 stādi! Ikviens,
kas pazīst Viju, zina arī par viņas aizraušanos, tāpēc parasti
Vijai tiek dāvināti ziedi, ko var izstādīt. Tad ir jāpiemeklē
katram piemērota vieta.
Vijai nav dārzkopja izglītības, un viņa nedaudz pārdzīvo,
ka viņas puķu dārzā nav ievēroti kādi ziedu pareizas stādīšanas likumi, bet … kā Vija saka: – Es skatos un mācos no
citiem, nu jau dārzā ir arvien lielāka kārtība. Ar lepnumu
Vija demonstrē šī gada „odziņu” – dzelteno kannu. Vēlēšanās skaistu darīt apkārtni mudina Viju arī ciemata dīķa krastus, kas atrodas tieši pretī „Kamenēm”, sakopt un apzaļumot.
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4. lappuse

Ciblas novadā ir daudz labi sakoptu māju
Ciblā ir mājas „PLŪMES”, kur saimnieko Maija Manukina.
Ēka atrodas ciematā, bet konkursā to vērtējām kā lauku sētu,
jo tā ir tālāk no ielām – lauku ārēs. Un pirmais iespaids par
„Plūmēm” – tā ir tipiska lauku sēta, kam apkārt viļņo labības
lauki. Māju 1954. gadā būvējuši Maijas vecāki Anastasija un
Vitālijs Manukini, no Līdumnieku puses pārvedot un pārbūvējot kādu lielu šķūni. „Plūmju” mājas teritorija ir gaumīgi
sakopta, tajā ir gan dzīvžogs, gan akmeņiem izlikts celiņš,
gan puķu dobes. Ēkas – māja un šķūnis, kā arī atsevišķi no
koka darināti objekti – atpūtas vieta, aka – nesen ir krāsoti
zaļā krāsā, dažādos toņos – no gaiša līdz tumši zaļam, ar to
radīts harmonisks kopskats. Maijai ļoti patīk puķes, viņas
dārzā aug 12 dienziežu un 14 īrisu šķirnes. Starp ziediem dobēs ir iesēti arī galdā liekami zaļumi. Daudzi augi ir dāvināti,
un tie atgādina par kādu notikumu vai cilvēku. Maijas radošums izpaudies, pie mājas izveidojot atsevišķas kompozīcijas
ar vēsturiskām lietām. Piemēram, vecais velosipēds, ar kuru trības sadales skapja (to Maija pacentusies slēpt arī ar cerisavulaik braukusi gan pati, gan meitas, tagad, sarkani krāsots, ņiem un citiem zaļumiem). Savukārt kādu nepievilcīgu stabu
lepni slejas pār akmeņu krāvumu, novēršot uzmanību no elek- viņa apaudzējusi ar parastām kāršu pupiņām.

1. jūlijā konkursa vērtēšanas komisija kā pirmo iepazina
Līdumnieku pagasta Bārtuļos esošās „EZERMALAS”. Šo
māju izrādīja Zoja Liepiņa, kas pati ar vīru Viktoru no Jelgavas vismaz reizi divās nedēļās atbrauc uz Bārtuļiem, kur dzī-

vo Zojas māte Nadežda Svjaščenoka. Dzimta Bārtuļos mīt jau
vairāk kā simts gadus. Zojas vectēvs Augejs Svjaščenoks
savulaik, būdams turīgs zemnieks, apprecējis Aleksandrinu,
kas kalpojusi Paulinu muižā, un paņēmis pie sevis arī sievas
vecākus un māsu. Augejs palīdzējis izaudzināt arī mazmeitu
Zoju. Viņš mira 96 gadu vecumā.
Vecā dzimtas māja jau ir zudusi, Zojas vecāki padomju gados uzbūvēja jaunu māju, kas ir neliela, tāpēc tika nolemts
būvēt lielāku. Diemžēl darbi jaunbūvē apstājušies.
Mājas teritorijā aug ļoti daudz dažādu interesantu koku,
krūmu un ziedu, ko Zoja uz Bārtuļiem ved no kādas Jelgavas
stādaudzētavas. Ir izveidoti dzīvžogs, gaumīgas ziedu kompozīcijas, atpūta zona, ir glīti sakrauta malka, viena no saimniecības ēkām ir tikusi pie logiem ar vitrāžu, kur ar laiku tiks
ierīkota senlietu krātuve. Zoja un Viktors Liepiņi apstrādā
zemi un kopj mežu, saimniecības kopējā platība ir nedaudz
lielāka par 10 ha. Mājas tuvumā nav redzams ezers, kā varētu
likties pēc tās nosaukuma „Ezermalas”, bet zemes īpašums
stiepjas līdz Zabolotjes ezeram Līdumniekos.

„DOLES” nav viegli atrast, lai gan šī māja atrodas netālu no
Blontiem, jo ceļa līdz ciematam nav, ir tikai gājēju taciņa.
Ceļš izbūvēts no citas puses. Saimniecības kopējā platība
pārsniedz 10 ha. Te kopš 2003. gada saimnieko Velta un
Aleksandrs Narnicki. Mājas ir interesantas, tās būvējis un
uzturējis keramiķis Apolinārijs Dieglis – Veltas tēvs. Lai gan
daļēji sabrukusi, bet vēl ir saglabājusies viņa darbnīca.
Narnicki „Dolēs” sāka saimniekot pēc Veltas mātes nāves.
Pakāpeniski ir mūsdienīgi saremontēta dzīvojamā māja un
labiekārtota teritorija ap to.
Pirmās savu vietu pie mājas rada lilijas. Tagad ir iekopta
neskaitāmas puķu dobes. Ziedu daudzums ir milzīgs – tie ir
stādīti gan dobēs, gan podos gan mājas un saimniecības ēku
sienām, gan dažādās vecās sadzīves lietās.
Narnickiem ir četri mazbērni, viņu priekam ierīkots rotaļu
laukums ar slīdkalniņu, vairākām šūpolēm u.c..
Velta, uzņemot konkursa komisiju, atzina, ka ļāvusies pierunāt sevi piedalīties tajā, bet īsti labi „Doles” varētu būt sakoptas pēc pāris gadiem. Vēl ir daudz ieceru, lai šī lauku sēta

atbilstu tās saimnieku izpratnei par skaisto. Tomēr ir paveikts
ļoti daudz un var tikai apbrīnot, kā cilvēki no algota darba
brīvā laikā paspēj ikdienā uzturēt labā kārtībā daudzos apstādījumus un puķu dobes māju tuvumā, sakņu dārzu un dīķi!
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SIA „LAPEGLES 2” ir vienīgais uzņēmums, kas šogad
piedalījās konkursā „Ciblas novada sakoptākā sēta”. Un tas
droši var pretendēt uz sakoptākā titulu. Zvirgzdenes pagastā
šis Antona Daudiša dibinātais uzņēmums darbojas kopš
1992. gada. Pamatā „Lapegles 2” zināms kā mežistrādes un
kokapstrādes uzņēmums, bet tam ir arī veikals – tātad nodarbojas ar tirdzniecību, un kopš pagājušā gada tas izīrē plašu
banketa zāli dažādām svinībām un semināriem.
Uzņēmuma teritorija kārtīgi sakopta, pie tās ir glīta norāde.
Centrālo ēku, kuras otrajā stāvā izvietota banketu zāle,
ieskauj apstādījumi un akmeņdārzs, kurā zied daudzgadīgas
puķes. Ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas ciemiņiem. Glīti
krāsota droška un kamanas – īpaša „odziņa”, kas iepriecina
viesus. Antons Daudišs stāsta, ka plašajā banketa zālē iespējams uzņemt līdz pat 100 viesiem. Pie lielās zāles ir ērta un
pietiekami labi aprīkota virtuve, kā arī dažas guļamistabas.
Telpu interjerā izmantots koks.
Savukārt SIA „Lapegles 2” veikalā Ludzā (jaunā adrese –
Rūpniecības iela 4) iespējams iegādāties lauksaimniecības
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tehnikas rezerves daļas, eļļas, hidraulikas rezerves daļas,
zāģmateriālus u.c. preces. Uzņēmums daudzkārt ir saņēmis
Ciblas novada pašvaldības apbalvojumus kā lielākais darba
devējs un nodokļu maksātājs.

Pušmucovas ciematā konkursam bija pieteiktas divas mājas, kas atrodas kaimiņos: māja ar nosaukumu
„MODESTI”, kur saimnieko Elvīra Rimicāne, un māja „ZĪLĪTES”, kur saimnieko Svetlana Sitko - Siņica.
Skanīgo nosaukumu „Modesti”, mājai ir devusi Elvīra. Toreiz te saimniekoja vīramāte, kuru daudzi pēc tās tēvavārViņa 1991. gadā ieprecējās Pušmucovā, kur viņai ļoti patīk. da sauca Modestovna. Elvīrai vārds Modesti liekas pati pilnība, jo tas saistās ar modi un dēstiem, kas ir ļoti tuvi Elvīras
mākslinieciskajai un radošajai dabai.
Elvīra ar vīru Valdi un jaunāko dēlu Andi nu jau 3 gadus
dzīvo jaunajā mājā, kuras celtniecība sākta 1999. gadā. Pateicoties Valdim, vecā māja pārtop par galdniecības darbnīcu, kurā jau tapušas pagraba un garāžas durvis. 1,2 ha lielā
teritorija ap māju vienmēr tiek uzturēta kārtībā, senais augļu
dārzs tiek atjaunots un papildināts. “Modestu” dārzā jauki
sadzīvo skujeņi, košumkrūmi, rozes un ziemcietes. Vecā āra
virtuve nu ir košais akmeņdārzs, bet ganībās gozējas dīķis ar
pludmali. Elvīras pašas izdomātas ir arī jaunās mājas logu
dekoratīvās apmales, kurās redzams Auseklītis un citas latviskas zīmes. Elvīra uzskata, ka šis īpašums ir jālolo un jākopj, tā izrādot cieņu senčiem un savai Latvijai. Katrā dzimtā ir jābūt vietai, kur visi var satikties un ir mīļi gaidīti.
Īpašums „Zīlītes” sākas uzreiz aiz „Modestu” pamatīgā
pagraba. Tā nosaukums ir radies no saimnieku uzvārda latviskotā varianta. Svetlana dzimusi Aizkrauklē, bet te ieradusies no Kārsavas kopā ar vīru Jāni un bērniem – Kristiānu,
Amandu un mazo Markusu mammas puncī. Jaunā ģimene
nu jau 10 gadus saimnieko dzimtas īpašumā. Idejas mājas un
apkārtnes iekopšanā galvenokārt realizē Svetlana. Viņa ir
atjaunojusi ābeļdārzu, izveidojusi no dažādiem zaļumkrūmiem dzīvžogu, kas īpašumu veiksmīgi pasargā no blakus
esošā ceļa putekļiem. Veidojot dārza ainavisko vidi, Svetlana izmanto dabas materiālus – dažāda izmēra akmeņus, vecās lazdas koksni, kas ieraugāma puķu dobju iežogojuma
veidolā. Vecās ābeles stumbrs kā puķu kompozīcijas elements notur koši sarkano vīteņrozi, kas cieši piekļāvusies
stumbram kā glābējam no šīsvasaras vēja brāzmām. 2018.
gadā māja tikusi pie jauna sarkana metāla jumta, jauniem
logiem un puķu izrotātās nojumes pie ieejas durvīm, lai uz
brīdi apsēstos un sakārtotu domas turpmākajiem darāmajiem
darbiem un jaunām radošām idejām īpašuma iekārtošanā.
Svētkos visiem pietiek vietas pie Svetlanas iekārtotās uguns-

kura vietas ar masīvajiem koka soliem. Liela daļas platības
no mājas līdz lielceļam – labi sakopts zālājs.
Svetlana saka: – Ir jauki, ka patīk pašiem, kaimiņiem un
garāmbraucējiem. Mūsu bērni darbojas kopā ar mums, bet
vēlāk spēs skaistumu saglabāt saviem bērniem.
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Svētku “Ciblas novadam - 10” fotomirkļi
5. jūlijā Ciblā notika Veselības diena “Esi sportisks”. Pasākums tika rīkots, piesaistot finansējumu no projekta
“Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” Nr.
9.2.4.2./16/I/067. Plašāka informācija – nākamajā numurā.

Notika divi sporta spēļu turnīri, cīnoties par Ciblas novada
svētku kausu.
2. jūlijā Lucmuižā – pludmales volejbola turnīrā piedalījās
7 komandas, katrā 4 spēlētāji, no tiem 1 sieviete vai veterāns. Kauss aizceļoja uz Ludzu, 2. vietā komanda „Blonti”,
Rikšošanas sacensību kauss paliek Ciblā
3. vietā – „Azarts”. Fotoattēlā: godalgoto vietu ieguvēji.
Tā vien šķita, ka rikšotāju 2-3 zirgi. Taču beigās notika
Mazāka interese bija par futbola turnīru, kurš norisinājās 4.
sacensību „Ciblas novada arī solītais finālbrauciens,
jūlijā Pušmucovā. Piedalījās trīs komandas no Blontiem,
kauss 2019” laikā kāds turēja kurā sacentās savā starpā 4
Aizpūres un Pušmucovas, uzvarēja aizpūrieši.
lietussargu virs skrejceļa un braucējas: Sandra Soikāne
pūta garām melnos, draudī- (Ciblas n.) ar Victory Boy
gos lietus mākoņus. Paldies T.G.,
Ilona
Malahova
visiem dalībniekiem, kuri (Ludzas n.) ar Salamandru,
nenobijās no lietus bagāta- Inese Berga (Gulbenes n.) ar
jiem laika apstākļiem un at- Atonas un Tatjana Avdejonobrauca uz sacensībām. Rikšo- ka (Dagdas n.) ar Leopardas.
tāju braucēji bija ieradušies Finālistēm bija jāveic 1830
no Ciblas, Ludzas, Dagdas, m gara distance. Cīņas spars
Krāslavas, Viļakas un Gulbe- nenoplaka līdz pēdējiem finines novada. Arī organizato- ša metriem, taču, pateicoties
riem nebija viegli, jo, neska- Sandrai, pirmās vietas kauss
toties uz solītajām lietus gā- jau otro gadu pēc kārtas palizēm, sacensības nebija iespē- ka "mājās" un tā bija patiesi
ja pārcelt. Šis pasākums bija jauka dāvana Ciblas novaCiblas novada svētku ietva- dam 10 gadu jubilejā. Ilona
ros.
ierindojās otrajā vietā, Tatja5. jūlijā Ciblas Tautas namā notika folkloras draugu vakars
Kuplais skatītāju loks varē- na trešajā un Inese ceturtajā „Rotā Saule”.
ja vērot 7 pamatbraucienus vietā (laika rezultāti tiks ieSadziedāšanās un danču pasākumā piedalījās vairāki bēr(distances garums: 1600 m), vietoti tuvākajā laikā).
nu un jauniešu folkloras kolektīvi: Ciblas vidusskolas f/k
kur katrā no tiem piedalījās
(Turpinājums 8. lappusē) „Ilžeņa” (vadītāja Dzintra Toporkova), Pušmucovas pamatskolas f/k „Olūteņi” (vad. Ināra Dovgiallo), Ludzas mūzikas
pamatskolas f/k „Žibuļeits” (vad. Dace Tihovska), Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centra draugu kopa „Vīteri” (vad. Sandra Stare) un Salnavas bērnu kapela „Sābreiši” (vad. Elvīra
Bleive).
Pasākumu organizēja Ciblas TN un biedrība „Ilžeņa”.
Svētku nedēļas vidū – 4. jūlija vakarā – Zvirgzdenes estrādē notika ļoti jauks pasākums „Luste miesai, vitamīns dvēselei”, kurā ar izrādi „Krustmāte Jūle no Tūles”
iepriecināja Dekteru amatierteātris (fotoattēlā).
Darbojās amatnieku tirdziņš, kur varēja nopirkt ko gardu
un arī ko skaistu.
Noslēgumā – danči, spēlēja Zvirgzdenes lauku kapela.
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Svētki noslēdzās ar skanīgu uzvedumu un apbalvojumiem
Svētki „Ciblas novadam – 10” noslēdzās 6. jūlija
vakarā Blontu Tautas namā.
Svinīgais pasākums iesākās ar Ciblas novada domes
priekšsēdētāja Jura Dombrovska uzrunu un apbalvojumu pasniegšanu.
Apbalvojumi par nesavtīgu, pašaizliedzīgu darbu,
atsaucību un ieguldījumu sabiedrības un novada labā
tika pasniegti 10 cilvēkiem, ko apbalvošanai izvirzīja
visu pagastu pārvaldes.
Blontu pagastā apbalvoti: Jānis Repšs, saimniecības
pārzinis administratīvajā centrā un Blontu TN, un Inta
Vonoga, sociālā darba organizatore un Blontu bibliotēkas vadītāja.
Ciblas pagastā: priesteris Antons Justs, trīs draudžu Aizpūres, Eversmuižas un Pušmucovas - prāvests, un
Evija Karaševska, Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniece.
Līdumnieku pagastā: Lilija Protasova, ilggadēja pastniece
un Aizpūres draudzes aktīviste, un Gunta Lavrinoviča, piena
pārraudze un amatniece.
Pušmucovas pagastā: Inese Ludborža, ilggadēja kultūras
nama apkopēja un palīgs pasākumu organizēšanā, un Pēteris
Sviklāns, kurš daudz palīdz Pušmucovas katoļu draudzei.
Zvirgzdenes pagastā: Zenta Tutina, sezonas strādniece
Lucmuižā, un Andris Tutins, pagasta pārvaldes autovadītājs.
Ar dziesmu spēli „Īsa pamācība mīlēšanā” novada iedzīvotājus un viesus iepriecināja skatuves mākslinieki no Rīgas.
Teatrālais un dzīvespriecīgais uzvedums veidots pēc Rūdolfa
Blaumaņa lugas motīviem ar Raimonda Paula mūziku. Uzvedumā piedalījās arī Mērdzenes pagasta deju kolektīvs
„Luste” un deju kopa “EversS” no Ciblas.
Uzvedumam bija divas daļas. Starpbrīdī tika godināti konkursa „Sakoptākā Ciblas novada sēta” dalībnieki. Uz ekrāna

bija redzami attēli no mājām, skanēja stāstījums par katru,
bija gan oficiāli sveicieni no novada domes, no pagasta pārvaldēm, gan arī ziedi un laba vēlējumi no konkursa dalībnieku draugiem. Ciblas novada svētku sarīkojums bija ļoti kupli
apmeklēts, skatītāju zāle bija pārpildīta.
Svētki
noslēdzās
ar balli, ko
spēlēja
populārā
grupa
„Galaktika”.

Bērniem – „Krāsainā vasara”
Svinot svētkus „Ciblas novadam –
10”, trešdienas vakarā Pušmucovas
Tautas namā pulcējās Ciblas novada
visjaunākā paaudze. Bija noorganizēts
ļoti jauks pasākums bērniem „Krāsainā
vasara”, kura laikā ikviens varēja darboties dažādās radošās darbnīcās un

izdancoties īstā diskotēkā.
Inese Mikaskina vadīja darbnīcu
„Disko deja „Trīs soļi un deja””. Un ļoti
daudzi centās apgūt dažus diskodejas
soļus, lai pirms diskotēkas visiem demonstrētu kolosālu deju.
Elvīra Rimicāne darbnīcā „Spēlējam
teātri „Jautrais
mīms”” dažiem
teātra mākslas
entuziastiem
palīdzēja iestudēt īsu izrādi
bez
vārdiem,
kur bija notikums
mežā.
Bija gan zaķi,
gan vāvere, gan
vilks u.c. personāži.
Pušmucovā
todien bija ieradusies arī Ruta

Zviedre ar visu „Pelnrušķītes sapņa”
salonu, kur ikviens varēja ietērpties
pirāta vai princeses tērpā, izmantojot
salona aksesuārus, un fotografēties.
Zīmēšana un krāsošana ar krītiņiem
arī piesaistīja itin daudzus bērnus, šai
nodarbei bija atvēlēta vieta Tautas nama foajē.
Puikas ļoti labprāt izmantoja iespēju
pamēģināt un arī parādīt, kā jāsit naglas
bluķī. Šo darbnīcu vadīja Inta Domarka.
Kad visi stundu bija cītīgi darbojušies,
TN lielajā zālē teātra un diskodeju darbnīcas dalībnieki rādīja, ko ir iemācījušies. Un dažas meitenes „Pelnrušķītes
sapņa” salonā bija iemācījušās reveransu, to noslēgumā pacentās apgūt arī
citas jaunkundzes.
Un tad zālē tik nodzēsts apgaismojums, lai varētu sākties īsta diskotēka ar
skaļu mūziku un krāsainām gaismām.
To vadīja Latgalē slavenais dīdžejs
Normunds (Normunds Liepiņš).
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Rikšošanas sacensību kauss paliek Ciblā
(Sākums 6. lappusē)

Līdumnieku pagastā pie Baltā krusta 16. jūlijā notika tradicionālais 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušo leģionāru
piemiņas pasākums. Pagājuši 75 gadi kopš dienām, kad nevienlīdzīgā cīņā daudzi Latvijas dēli atdeva savas dzīvības,
aizkavējot pretinieka karaspēka virzību. Baltais krusts uzstādīts Zilupes ūdeņu tuvumā, pa šo upi ik gadu vainagi un ziedi tiek sūtīti uz Krieviju, kur krituši pulkvežleitnanta Aperāta vadītie karavīri.
Atceres pasākumu organizē biedrības „Daugavas vanagi
Latvijā” Rēzeknes nodaļa. Goda sardzē pie Baltā krusta stājas Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes robežsargi. Plīvo
sarkanbaltsarkanais karogs, skan valsts himna, svinīgas uzrunas un patriotiskas dziesmas. Tās izpilda Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes ansamblis, Valda Nagļa vadītais Līdumnieku ansamblis, dziesminiece Maija Cālīte.

Paldies visiem skatītajiem
par izturību un dalībniekiem
par operatīvu sagatavošanās
startam. Sacensību organizatori atkāpās no braucienu
noteiktajiem laikiem un paātrināja norises laiku, lai skatītājiem nebūtu ilgi jāgaida
rudenīgajos laika apstākļos
un lai paši dalībnieki paspētu
nostartēt, nepiedzīvojot lietusgāzes.
Šoreiz notika arī negadījums (viens no zirgiem izmeta braucēju no divričiem),
kurā necieta ne zirgs, ne arī
braucējs un tas saucās – viss
ir labi, kas labi beidzās.
Vislielākais paldies ir jāsaka sacensību atbalstītājiem,
bez kuru palīdzības sacensības nenotiktu – Ciblas novada domei, Latvijas Zirgaudzētāju
biedrībai,
www.veselszirgs.lv,
“TRM & Marstall Latvia” un

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
2019. gada otrajā ceturksnī Ciblas novada teritorijā nav reģistrēti jaundzimušie.
Triju mēnešu laikā reģistrēta 15 iedzīvotāju nāve.
Blontu pagastā:
Leontijs KUDLĀNS (dzim. 1942. g.) no Blontiem – 23.04.2019.;
Filimons DERUNS (dzim. 1938. g.) no Degļovas – 31.05.2019.;
Grigorijs MAKAROVS (dzim. 1932. g.) no Skradeļiem – 29.06.2019..
Ciblas pagastā:
Miķelis SAVEĻJEVS (dzim. 1942. g.) no Felicianovas – 10.04.2019.;
Aleksandrs HINDOGINS (dzim. 1956. g.) no Felicianovas – 13.05.2019.;
Lidija ZUJEVA (dzim. 1935. g.) no Ciblas – 22.06.2019..
Līdumnieku pagastā:
Valentīns BRICIKS (dzim. 1926. g.) no Kušņeriem – 16.04.2019.;
Ivars LAVRINOVIČS (dzim. 1965. g.) no Kušņeriem – 15.06.2019.;
Antoņina ČURBANOVA (dzim. 1936. g.) no Līdumniekiem – 27.06.2019..
Pušmucovas pagastā:
Malvīna PĪGOŽNE (dzim. 1928. g.) no Poļakiem – 11.04.2019.;
Antoņina TUTINA (dzim . 1936. g.) no Pušmucovas – 24.05.2019..
Zvirgzdenes pagastā:
Anna JUŠKANE (dzim. 1928. g.) no Seļekovas – 17.04.2019.;
Jurijs ČUBAROVS (dzim. 1952. g.) no Lucmuižas – 03.05.2019.;
Jānis LAVRINOVIČS (dzim. 1942. g.) no Bolūžovas – 11.06.2019.;
Valentīna ZBITKOVSKA (dzim. 1926. g.) no Kušņerovas – 30.06.2019..

SIA “Ariols”. Organizatori ir
arī pateicīgi Jānim Kazinīkam un viņa ģimenei radiem,
kuri sakopa sacensību norises
vietu, nopļaujot pļavas un
aiztransportējot siena ruļļus,
lai visi varētu brīvi piekļūt
skrejceļam. Paldies Maijai
Manukinai un Andai Sprūžai
par gardu pusdienu sagatavošanu sacensību dalībniekiem!
Inese Ruskule,
sacensību rīkotāja

“Stikla šķiratlons” arī Ciblas novadā!
Ikviens arī Ciblas novada iedzīvotājs var
piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Līdz
5. augustam var pieteikt speciālo transportu,
kurš konkrētajās dienās piebrauks un pieņems stikla iepakojumu.
Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni
26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta
adresi stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet
savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjomu un
atstājiet savu kontaktinformāciju. Stiklam
jābūt ievietotam maisos vai kastēs un tas
jānovieto apsaimniekošanas uzņēmuma
darbiniekiem pieejamā vietā.
Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā
adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai
loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 3 veikalu
“top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt
dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas
dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg).
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