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atrodas rajona centrālajā daļā starp Zvirgzdenes, Pušmucovas, Mērdzenes, Go

Pagastu šķērso Kārsavas-Ludzas 1.šķiras autoceļš, Ludzas – Degļavas-Dubrovkas-Goliševas, Plaudiš

Teritorija atrodas Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā, Latgales augstienes Burzavas pauguraines au

Pie Būbiniem un Kucevkas atrodas augstākie pauguri- 166,2m un 163,8m vjl., bet pagasta zemākā vieta

Lielākā upe Ludza veido robežu ar Ciblas novadu. Pagastam cauri tek Ludzas pieteka Čodarānu upe a

Trešdaļu teritorijas aizņem meži, lielākais ir Dubrovkas meža masīvs pagasta austrumu daļā.

Pagasta ziemeļu daļā atrodas Kreiču purvs, tā platība ir 3830 ha. Kreiču purvā ir prāvi rūpnieciskās kūdr

Platība 3830 ha; purva austrumu daļa aizņem augstais purvs (2476 ha), rietumu daļa – zemais purvs (13

Kūdras slāņa vidējais dziļums 3,3 m, lielākais 6,5 m

3
Kopējie kūdras krājumi 78,2
mlj m

.

Augstajā purva zem kūdras vietām sapropelis. Augstais purvs ir klajš, akačains. Zemais purvs apaudzis

1/6

Blontu pagasts

1999.gadā dibināts dabas liegums „Kreiču purvs”

Čodarānos atrodas smilts un grants karjers. Lielas dolomīta iegulas ir Degļovā un Kreičos.

Blontu ciems izveidots 1945.gadā Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā.1954.gadā tam pievienots likvidē

Pagasta centrs-Blonti . Vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Būbini, Cabuli, Čodorāni, Degļova, Dubrovka, Gu

Kolhozu dibināšanas sākumposmā 1949. gadā te bija izveidojušās vairākas sīkas kopsaimniecības. Tā

1992.gadā uz Kirova kolhoza bāzes izveidoja paju sabiedrību ‘’Blonti’’, kas kā vienīgā rajona robežās p

Pastāv arī daudz zemnieku saimniecību un piemājas saimniecību, starp lielākajiem zemes lietotājiem ir

2003. gadā pagastā bija 533 iedzīvotāju, 47,4% vīriešu, 52,6% sieviešu.

Iedzīvotājus apkalpo pasta nodaļa, feldšeru un vecmāšu punkts, bibliotēka. 2011.gadā tika atklāts rekon

Blontu folkloras kopa dibināta 1985. gadā. Folkloras kopas organizētāja un pirmā vadītāja ir Eleonora K

1935. gadā Degļevā bija atvērta jaukta tipa 4. kl. pamatskola, Mediševā un Blontos- 4.kl. pamatskola. L

Blontu pagastā ir viesu māja ”Pureņi” un "Vārpas".
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Darbojas veikals SIA „Vagunta”.

Pagasta katoļticīgie uz dievkalpojumiem brauc uz Pušmucovu vai Ludzu. Pareizticīgie lūdz Dievu Kvita

Pagastā atrodas Jakuču, Kvitaines, Skradeļu kapsētas, uzstādīts piemineklis 2. pasaules karā kritušajiem

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Čenčevas senkapi. Čenčevas senkapi atrodas Blontu pagas

Uzkalniņi izvietoti ciešā grupā kāda pakalna virsotnē un daļēji arī nogāzēs. Visiem uzkalniņiem centrā ir

Uzkalniņi atrodas priežu mežā, tie aizņem 60x150m lielu teritoriju.

Čenčevas senkapu teritorijas robežas dabā:

ZR – pa pakalna nogāzes vidusdaļu;

DA – gar meža ceļa malu;

DR – pa ielejas , starp diviem pakalniem, vidū;

ZA – pa pakalna nogāzes vidusdaļu.

Čenčevas senkapi ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.
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Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis-Blontu viduslaiku kapsēta.

No Blontu pagasta cēlušies vai te strādājuši daudzi ievērojami cilvēki, pirmām kārtām podnieki un keram
Vladislavs Pavlovskis (1899-1941) no Škinčiem apdedzinājis saimniecības traukus, tāpat kā Lielo Blont

Slavena ir Kucovkā dzīvojušo podnieku un keramiķu Šmulānu dzimta. Jāzeps Šmulāns-Šmulanovs (18

Antons Šmulāns

(1927-1972) saimniecības trauku klāstam pievienoja dažāda veida dekoratīvo keramiku, kļūdams par ta
A.Šmulāna sīkplastika izaugusi no dziļa un iejūtīga dabas vērojuma, no patiesas dzīves un dabas mīles
Bet viskuplākos laurus un popularitāti A.Šmulāns iegūst kā velnu meistars. Viņa darināto ragaiņu pulki

Turpinot Latgales keramikas klasiskās tradīcijas, tēva pēdās kādu laiku veiksmīgi gājusi meita Emīlija Š

Apolinārijs Dieglis (1906.15.1
Apolinārijs
Lielajos
Dieglis
Blontos
J.Pujāta
- 1984.4.6
raksturojumā
turpat). Pirmo
viena no
cepli
spilgtākajām
izdedzinājis
personībām
1922. gadā.
Lud
V
Ierzeļovā mūžu nodzīvojis poddaris Boļeslavs Vonogs (1905-1947).
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Aleksandrs Adamāns

(1908.24.08 Blontos - 1936.12.09 Rīgā), dzejnieks (pseidonīmi Rušōns, Ūdris) mācījies Pildas pamatsk

Tatjana Mihailova, filozofē, dzimusi Degļevā. Beigusi vietējo skolu, Ludzas krievu vidusskolu, Ļeņingrad
Leonards Stašs

(1929.15.1 Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Siņaiža sādžā -2000.27.1 Rīgā), lauksaimniecības spe

No Mediševas cēlušies valstsvīra Viļā Krištopāna vectēvs, tēvs. No šejienes viņi arī deportēti uz Omskas

Tūristus Blontu pagastā var saistīt skaistā daba, īpaši dienvidrietumu daļā, Dubrovkas meža sēnes un o
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