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Pensionāriem ekskursija uz
Daugavpili
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teritorijā,
organizē ekskursiju
uz Daugavpili. Brauciena laikā būs iespēja apskatīt vairākas
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sazināties ar
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Meklējam sakoptāko novada sētu!
Arī šogad ar mērķi motivēt novada iedzīvotājus sakopt savu darba un dzīves
vietu, kā arī popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē tiek rīkots
konkurss „Ciblas novada Sakoptākā sēta 2018”.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks, nomnieks vai
apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumu iestādes (IK, SIA, zemnieku saimniecības u.c.),
izņemot pašvaldības struktūrvienības un iestādes. Tāpat konkursā nevar piedalīties
pagājušā gada uzvarētāji.
Ir noteiktas šādas nominācijas:
Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā;
Sakoptākā lauku sēta;
Sakoptākais saimniecība / uzņēmums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 10. jūlijam.
Pieteikt konkursa dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai
nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku.
Objektu vērtēšana dabā notiks no 11. līdz 18. jūlijam.
Ciblas novada svētku noslēguma pasākumā – 2018. gada 21. jūlijā – tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji, pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks pasniegtas pašvaldības
balvas. Konkursa finansēšanas kopējais fonds – līdz 500 eiro.
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„Ilža”, „Olūti” un Zvirgzdenes kapela –
Dziesmusvētku dalībnieki
Latvijas valsts simtgades
zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētki norisināsies
Rīgā no 2018. gada 30. jūnija
līdz 8. jūlijam. Svētku nedēļā
Rīgā ieradīsies 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi
piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos.
Ciblas novadu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs trīs pašdarbības kolektīvi: Ciblas folkloras kopa „Ilža”, Pušmucovas
TN etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” un Zvirgzdenes kapela.
“Ilža” un “Olūti” piedalīsies svētku gājienā 1. jūlijā un
7.
jūlijā uzstāsies folkloras dienā "Novadu sasaukšanās" (Vērmanes dārzā no plkst. 11:00 līdz 21:00). Savukārt
Zvirgzdenes kapela uzstāsies 6. jūlijā Vērmanes dārzā
Dziesmusvētku kapelu maratonā, kas uz vairākām skatuvēm
norisināsies no plkst. 11:00 līdz pat pusnaktij.

Ciblas novadā uzstādīta Gaismas dārza zīme
Ludzā 9. jūnijā tika atklāts
īpašs objekts –
Gaismas dārzs.
Piesaistot partnerus – kaimiņu pašvaldības, 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība sāka realizēt projektu
Nr.1-08/207/2016 „Gaismas dārzs Ludzai!”. Projekts veltīts
Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas finansiālu atbalstu.
Projekta būtība bija izveidot Gaismas dārzu Ludzas pilsētā,
kas simboliski attēlo četras gadskārtas, cildina Latvijas dabas bagātību un apvieno četras Latgales pašvaldības
(Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes) senlatviešu dzīvesziņas vērtību un tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Ir
izveidots jauns vides objekts, visos novados ir notikuši gadskārtu pasākumi (Ciblas novada Blontos svinēti 2016. gada
decembrī Ziemassvētki), katrā partneru pašvaldībā ir izveidotas ilggadējo puķu stādījumu dobes ar rakstu zīmi un informācijas stendu.
Gaismas dārzā Ciblu simboliski iezīmēs ošu aleja, kuru
noslēgs Akas zīme. Šī
senlatviešu zīme ir uzstādīta pie pašvaldības
administrācijas
ēkas
Blontos (attēlā).
Gaismas dārza atklāšanas pasākumā piedalījās domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
un Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska. Dziedāja Pušmucovas etnogrāfiskais
ansamblis „Olūti”.
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Par pašvaldības autoceļiem
Ciblas novada pašvaldības pārziņā ir ap 250 km autoceļu un
ap 23 km ciemata ielu. Pagastos pārsvarā ceļi ir ar grants segumu vai arī bez seguma, tikai ielām (ne visām) ir asfalta
segums. Pamatojoties uz MK noteikumiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, kuri pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes
intensitāti, no visiem mūsu pašvaldības autoceļiem tikai 18
ceļiem ir piešķirta C uzturēšanas klase (100 – 499 transportlīdzekļi diennaktī), pārējiem ceļiem noteikta D kl. (līdz 100
transportlīdzekļiem diennaktī). C klases ceļiem paredzētas
augstākas prasības to uzturēšanai.
Ik gadu pašvaldība izsludina iepirkumus grants ceļu greiderēšanai un būtiskiem remontiem projektu ietvaros, kā arī nepieciešamā remonta materiāla iegādei. Greiderēšanu šogad
pieteicās veikt divi pretendenti. Pēc izvērtēšanas ar abiem
noslēgti līgumi: ar SIA „Agroķīmija” no Ludzas – par ceļu
greiderēšanu Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā; ar
piemājas saimniecību „Jākubi” no Salnavas – par ceļu greiderēšanu Ciblas un Līdumnieku pagastā. Daudzi pašvaldības
ceļu posmi pēc rudens lietavām un nepastāvīgajiem laika apstākļiem ziemā un pavasarī bija ļoti bojāti. Bija pat vairākas
dienas, kad atsevišķi ceļu posmi lielajā šķīdonī nebija izbraucami. Nekursēja autobusi. Smagsvara autotransportam ierobežojumi bija ieviesti no 1. aprīļa līdz 3. maijam.
Tiklīdz bija iespējams, tika uzsākta ceļu greiderēšana. Tās
pirmais posms noslēdzās maijā. Greideristiem bija jāstrādā
ļoti meistarīgi, lai pēc pavasara šķīdoņa sakārtotu ceļus. Pašvaldība saņēma daudz labu atsauksmju no iedzīvotājiem.
Diemžēl maijā un jūnijā pieredzēts sausuma periods. Nav
iespējams un nav lietderīgi veikt grants ceļu greiderēšanu,
kamēr nav labi nolijis. Tāpēc pašvaldības grants ceļu greiderēšanas otrā kārta tiks uzsākta atkarībā no laika apstākļiem.
Pašvaldības Komunālā dienesta vīri, kuru amata pienākumos ietilpst gan komunālās saimniecības uzturēšana un remonts, gan arī pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi, pašlaik veic bedrīšu remontus. Piemēram, bija jānovērš
izskalojumi uz ceļa B 4 (Ožorgi – Blonti 2). Pakāpeniski ar
pašvaldības tehniku tiek pielaboti vairāki ceļu posmi.
Pagastu pārvalžu vadītāji ir labi informēti par situāciju uz
ceļiem, arī no šoferiem, kas pārvadā skolēnus, pašvaldības
vadība uzzina jaunāko informāciju. Prioritāri vienmēr ir ceļi,
pa kuriem tiek pārvadāti skolēni un pa kuriem kursē sabiedriskais transports, tomēr tiek remontēti arī tie pašvaldības
ceļi, kam piešķirta D kategorija. Piemēram, pavasarī salabots
avārijas stāvoklī esošais D kategorijas ceļš P 22 Steponi Rumbinieki (0,47 km), uz kura tika izvesti 126 m 3 grants
šķembu maisījuma, aizberot lielās bedres un dubļos iebrauktās rises.
Autoceļu un ielu uzturēšanai nepieciešamais finansējums
katrai pašvaldībai tiek piešķirts no valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem.
Ciblas novada pašvaldībai 1 kilometra ceļa greiderēšana
izmaksā no 9,97 līdz 13,33 eiro. Plānotās greiderēšanas izmaksas pa pagastiem: Cibla un Līdumnieki – 6380,97 eiro
(ceļu garums – 94,72 km); Pušmucova un Blonti – 6212,80
eiro (ceļu gar. – 76,44 km); Zvirgzdene – 5532,40 eiro (ceļu
gar. – 72,22 km).
Ilga Grade, Ciblas novada pašvaldības autoceļu uzraugs
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Ciblas novadā pārbūvē grants ceļus
Ciblas novadā šopavasar uzsākta vairāku ceļu pārbūve. Finansējums tam
gūts Lauku atbalsta dienestā, tāpēc izvēlēti tie ceļi dažādos pagastos, ko ikdienā izmanto tieši zemnieki.
Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka Ciblas novada pašvaldība realizē projektu
Latvijas valsts un Eiropas Savienības
atbalstītā pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Šovasar būvdarbi tiks veikti uz trim
ceļu posmiem:
Pušmucova – Zujeva (P 3) 1,784 km
garumā, sākot no Pušmucovas ciemata
robežas;
Lucmuiža – Kaļvi (Z-7), 0,726 km
garumā, sākot no ceļa sākuma;
Bērzu ielā Ciblā, 0,833 km garumā,
sākot no ceļa sākuma.
Projekta kopsumma – 629 437,36
eiro, kas ietver gan būvprojektu izstrādi, kas notika 2016.-2017. gadā un ir
jau apmaksāta, gan būvuzraudzību būvniecības laikā un 3 - 5 gadus garantijas
termiņā, gan autoruzraudzību, gan būvniecību, attiecināmās izmaksas –
604 654,25 eiro, tajā skaitā: LAD finansējums – 544 188,82 eiro. Pašvaldības
līdzfinansējums šajā grants ceļu pārbūves projektā – 10%, pārējais – projekta
nauda (ES un valsts finansējums).
– Summa ir tik liela, jo LAD šajā
programmā atbalsta nevis ikdienas ceļu
uzturēšanas darbus, bet tieši ceļu pārbūvi, – skaidro Mārīte Romanovska. –
Iedzīvotāji izsakās, ka par to summu
varētu daudz vairāk izdarīt. Jā, varētu,
taču tad tas nebūtu pārbūves projekts,
bet gan ikdienas uzturēšana. Ceļu budžets diemžēl pašvaldībai ir aptuveni
160 000 eiro gadā, kas nepieciešams
gan sniega tīrīšanai, gan koku griešanai,
gan grāvmaļu pļaušanai, gan arī kaut
kādu defektu novēršanai. Sava budžeta
ietvaros mēs nevaram atļauties pārbūvēt
ceļus, tāpēc mēs izmantojam šo programmu.
Kopumā projektu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos”. Izvērtēšanai bija izvirzīti desmit dažādi Ciblas novada grants
ceļi. Lai saprastu, kam visvairāk nepieciešama pārbūve, tika izvirzīti vairāki
kritēriji. Mārīte Romanovska atgādina:
– Vēl 2015. gadā tika izstrādāti grants
ceļu pārbūves programmas noteikumi.
Lai noteiktu prioritāros ceļus, viens no

būtiskiem kritērijiem bija apdzīvotība (vai vispār pa to
ceļu brauc privātais
transports, skolēnu
autobusi), otrs – vai
ceļu izmanto zemnieki. Tika vērtēts
arī, vai tas ceļš
savienojas ar augstākas kategorijas
ceļu. Ar būvvaldes
speciālistiem komisija apsekoja pārbūvei
izvirzītos
ceļus. Notika publiskās apspriedes ar
uzņēmējiem,
ar
zemniekiem, kam
tas ceļš vajadzīgs.
Vēl viens ceļa posms Zvirgzdenes
pagastā šobrīd tiek projektēts. Savukārt
Līdumnieku pusē pārbūvei plānotā ceļa
Berjozovka - Bārtuļi remontam izmantots finansējums no valsts budžeta plūdu seku likvidēšanai. Stāsta Mārīte Romanovska: – Šis ceļš tiešām katru pavasari applūst, pēc pagājušā gada augusta
lietavām tas labu laiku stāvēja zem
ūdens. Un pašvaldībai bija iespēja saņemt finansējumu no valsts budžeta šī
autoceļa virsmas atjaunošanai 2,1 km
garumā.
Darbus uz trim pašvaldības grants
ceļiem šovasar veic uzņēmums „Ceļi un
tilti”. Būvuzraugs – SIA "Sistēmeksperts". Autoruzraugs – SIA "Myzone".
7. jūnijā Ciblas novada pašvaldības
vadība tikās kopīgā darba sapulcē
(attēlā) ar autoruzraugu, būvuzraugu un
būvnieku, kas ir atbildīgi par trīs ceļu
pārbūves projektu īstenošanu. Pārbūve
jau ir uzsākta, tāpēc ir daudz jautājumu,
ko steidzamā kārtā
jāpārrunā un jārisina, tāpēc būvsapulces notiek vismaz
reizi divās nedēļās,
bet
būvniecības
sākumā pat biežāk.
Jūnija
sākumā
aktīvākie būvniecības darbi ritēja
grants ceļa Pušmucova - Zujeva posmā.
Būvuzraugs
Normunds Šteinbergs, SIA “Sistēm-

eksperts” valdes loceklis, stāsta: – Ir
noņemts ceļu malu uzaugums, notiek
grāvju tīrīšana un rakšana, un sākam
izbūvēt nobrauktuvju vietas. Saskaņojam caurteku izbūvi, nedaudz arī pielāgojam vietējiem apstākļiem. Būvniecībai pašreiz ideāli laika apstākļi, ļoti
ceram, ka pabeigsim. Būvnieks ir tāds,
ka neriskējam ne ar ko. Būvnieks strādā
nopietni, un prognozes ir, ka pabeigsim
laikā.
Ja neradīsies neparedzētas problēmas,
iecerēts, ka visu šopavasar uzsākto ceļu
pārbūve Ciblas novadā noslēgsies jau
augustā.
M. Romanovska aicina iedzīvotājus,
kam rodas jautājumi par pārbūvi (it
īpaši, ja tas skar viņu teritoriju), nekavējoties griezties pie būvnieka vai pašvaldībā. Jāpiebilst: – Līdz šim visus
jautājumus esam atrisinājuši un atraduši
kopsaucēju. Projekts ir izstrādāts, bet
ikvienā projektā var ieviest vajadzīgās
korekcijas, ja tās ir pamatotas.
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Šogad labākais absolvents Arvis Šmats – par skolas gaitām un nākotnes iecerēm
Ciblas vidusskolu šogad absolvē pušmucovietis Arvis Šmats, kurš
pamatskolas izglītību ieguvis Pušmucovā. Viņa sekmes mācībās ir
izcilas – liecībā, beidzot 12. klasi, ir tikai viens 9-nieks, līdz ar to
vidējā atzīme – 9,94 balles.
Arvis dzīvo Nūraugu ciemā, dzimtas
mājā, kopā ar māti, audžutēvu un vectēvu, kā arī māsu Līgu, kura studē ekonomiku Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
Šmatu ģimenei ir neliela piemājas saimniecība, tiek audzētas zemenes, mājputni, kopts dārzs.
Ciblas novada pašvaldība ar stipendiju ik gadu ir atbalstījusi Arvja mācības
vidusskolā. Un ik mācību gada noslēgumā Arvis ir saņēmis pašvaldības naudas
balvas par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.

bus, no mazotnes bērnam uzticot konkrētus pienākumus.
Arvis atklāj, ka viņam kopš agras bērnības patikušas grāmatas. Māte tās pirka, lasīja un turpina to darīt. Arvim
patīk piedzīvojumu literatūra, arī fantastika, bet pašlaik paliek mazāk laika
lasīšanai. Arvis lasa arī angļu valodā –
izrādās, viņa skolotāja Irēna Skutele
mudinājusi lasīt angliski, katru vasaru
devusi vienu grāmatu lasīšanai angļu
valodā.
Mācīdamies Ciblas vidusskolā, Arvis
ir apguvis autovadīšanu, pirms 5 mēnešiem ieguvis B kategorijas tiesības. Pašvaldība apmaksā autoskolas nodarbības,
eksāmenus un dokumentu formēšanu.
Pēc Arvja domām, tas ir ļoti labi, ka
dome ir radusi šādu iespēju. Turklāt
tāpēc jaunieši ieinteresējas par iespējām
mācīties tieši Ciblas vidusskolā.
Šogad Ciblas vidusskolu absolvē 13
jaunieši. Arvis zina teikt, ka 2 no klasesbiedriem plāno doties darbā uz ārzemēm, 4 sākt studijas kādā no Latvijas
augstskolām, par citiem viņš nevar pateikt. Iespējams, jaunieši nezina vai
neatklāj savus nākotnes plānus. Par sevi
gan Arvis ir izlēmis – stāsies Rīgas
Tehniskajā universitātē, lai studētu datorzinības. Viņš jau ir interesējies par
mācību procesu, par sadzīvi.
Arvis visus skolas gadus mērķtiecīgi
strādājis, jo apzinās – bez izglītības ir
grūti atrast labu darbu un veidot stabilu
nākotni. Datorzinības viņu interesē,
tāpēc nav tā, ka viņš ir vienkārši izskaitļojis perspektīvāko nozari.

Sarunā par skolas gaitām un nākotnes
iecerēm Arvis atklāj, ka jau kopš pamatskolas gadiem viņu visvairāk interesējusi matemātika, informātika un
sports, bet ir labi veicies arī pārējos
mācību priekšmetos. Arvja pirmā skolotāja Pušmucovas pamatskolā bija Vija
Rudziša, no 6. līdz 9. klasei – Sandra
Laganovska. Iespējams, tieši skolotāja
Sandra ir raisījusi zēnā lielāku interesi
par matemātiku un informātiku, ko viņa
pasniedza savās stundās. Pušmucovas
pamatskolu Arvis pabeidza ar lieliskiem
rezultātiem. Togad pamatskolu Pušmucovā absolvēja 9 jaunieši, katrs devās
uz savu pusi, Arvis Šmats un Kristers
Pirags izvēlējās Ciblas vidusskolu.
Uzsākt mācības Ciblā bijis viegli.
Daļa jauno klasesbiedru bija pazīstami,
atmosfēra starp jauniešiem – draudzīga.
Trīs gadus klases audzinātāja bija sporta skolotāja Ilga Stepanova.
Sports ir Arvja vaļasprieks. Patīk futbols, vietējās komandās viņš ir spēlējis
visās pozīcijās, bet biežāk kā pussargs.
Jūnija sākumā kļuva zināms, ka Arvis
Savukārt ar dažiem draugiem (parasti
trijatā) viņi Pušmucovā regulāri skrien Šmats ir saņēmis īpašu stipendiju 500
krosu, distance ir aptuveni 5,5 km gara. eiro apmērā. Šī atzinība gūta unikālā
projektā – lielajā Simtgades loterijā, ko,
Arvim mamma reiz teikusi, ka viņš gatavojoties Latvijas valsts simtgadei,
laikam ir iedzimis vecvectēvā, kas arī īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un
zinātnes ministrija un VAS “Latvijas
bijis ļoti gudrs un sportisks.
Ir saprotams – lai cik gaiša ir galva un Loto”. Tās mērķis ir iegūt līdzekļus
lai kādi talanti cilvēkam būtu doti no stipendiju atbalsta programmai labākaDieva, bez darba kaut ko būtisku dzīvē jam ikvienas Latvijas vidējās izglītības
sasniegt nav iespējams. Strādīgums tiek iestādes absolventam. Stipendiju pieieaudzināts ģimenē, kopīgi darot dar- šķirs 2017./2018. un 2018./2019. mācī-

bu gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu,
iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Ciblas vidusskola stipendijas piešķiršanai
izvirzīja Arvi Šmatu.
Izlaidumā Arvis saņēma arī Ministru
prezidenta Atzinības rakstu, kas tiek
piešķirts labākajiem skolu absolventiem
visos Latvijas novados.
Uz pašlaik izglītības ministra un ierēdņu daudzināto lielo vidusskolu slavēšanu un mazo noniecināšanu Arvis
atteic: – Tā sauktajās „mazajās” skolās
skolēni ir gudrāki, tam ir piemēri no
dzīves. Tas tāpēc, ka katram skolēnam
pedagogi var veltīt vairāk laika, individuāli strādāt ar katru, kurš vēlas mācīties. Galvenais – lai pats skolēns gribētu mācīties. Ja grib, arī „mazā” skolā
var sasniegt daudz. Turklāt mūs labi
motivē materiālais atbalsts: naudas
balvas par sasniegumiem, stipendijas,
arī apmaksāta apmācība autoskolā un
citi labumi, ko sniedz pašvaldība.
Arvis Šmats ir nospraudis mērķi un
seko tam.
Veiksmi viņa dzīves ceļā novēl gan
pirmā skola – Pušmucovas pamatskola,
kura lepojas ar savu absolventu, gan
Ciblas vidusskola, kuras vārdu Arvis
aiznes tālāk dzīvē.
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Uzsākta Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve
Šī gada aprīlī jau informējām, ka Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir apstiprinājis Ciblas novada pašvaldības projektu
Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas
stadiona pārbūve”.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, un projekta
īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu no LEADER 45 000 eiro apmērā. Stadiona pārbūves
kopējā summa ir gandrīz 167 tūkstoši eiro (bez PVN), līdz ar
to lielākā daļa finansējuma nāks no pašvaldības budžeta.
Stadiona pārbūvi veic uzņēmums „Austrumu būvnieks

Plus” no Varakļāniem. Uzņēmumam ir pieredze dažādu objektu būvniecībā, t. sk. Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve,
„Gaismas dārza” labiekārtošana Ludzā u.c..
Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbi uzsākti 7. jūnijā. Projektu plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. septembrim.
Mārīte Romanovska,
Attīstības nodaļas vadītāja

Vasaras nometne – veselības veicināšanai
Iesākoties vasarai – no 4. līdz 8.
jūnijam – Blontos norisinājās biedrības „MADARA” rīkotā dienas nometne bērniem vecumā no 5 līdz 8
gadiem. Tā tika organizēta ar Ciblas
novada pašvaldības īstenotā projekta
„Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
finansējuma palīdzību.
Pieteikšanās nometnei tika izsludināta
maija sākumā. Interese bija liela, jo jau
dažu dienu laikā tika savākts maksimālais bērnu skaits.
Par nometnes vadītāju tika izvēlēta
Sanita Reinika, ar bērniem strādāja pedagoģes Inese Puļa un Lauma Caune,
par uzturu rūpējās pavāre Vija Metlāne.
Visas nodarbības tika rīkotas, veicinot
izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
Galvenie uzdevumi bija:

* veselīga dzīvesveida apzināšana – bērni nosauca tā veidus,
dalījās grupās un prezentēja tos;
* veselīga uztura lietošana un
pagatavošana – apguva uztura
piramīdu, degustēja, gatavoja
jogurta saldējumus un karstmaizes;
* sporta aktivitāšu daudzveidības un tās nozīmes cilvēka dzīvē
izzināšana – vieglatlētikas trenera Andra Vengras vadībā bērni
tika iepazīstināti ar dažādiem
sporta veidiem;
* lietderīga un droša brīvā laika pavadīšanas prasmju attīstīšana – tā
kā priekšā viss lielais vasaras brīvlaiks,
ceturtdiena tika veltīta veselīga un droša brīvā laika pavadīšanai. Skatījāmies
filmu „Lai dzīvo bērni”, apspriedām to
un izspēlējām filmas situācijas dzīvē. Tika parakstīts
drošības līgums;
* draudzīgu attiecību veidošanai nometnes noslēgumā
bērni devās ekskursijā uz
atpūtas kompleksu „Rāznas
ezerkrasti” un minizoodārzu
„Viesturi” Krāslavas novadā.
Par piedalīšanos nometnē
visi bērni saņēma „Veselīga
dzīvesveida apgūšanas sertifikātu” un pateicības balvas.
Nometnes finansējums no
veselības veicināšanas projekta – 3 800 eiro, kas tika
izlietoti bērnu ēdināšanai,
pedagogu un lektoru atalgojumam, kancelejas preču un
sporta inventāra iegādei.
Lai arī bērni uzreiz pēc mācību gada skolā un bērnudārzā
bija saguruši, nometnē viņi
piedalījās ar prieku un entuziasmu. Viņi uzzināja un ie-

mācījās daudz jauna, praktiski darbojoties un piedaloties piedāvātajās aktivitātēs. Pedagogiem bija ļoti patīkami vērot
bērnu izaugsmi sadarbības prasmju veidošanā: pirmdien visi vēl bija klusi,
viens otru piesardzīgi vēroja..., tā šo
pirmo dienu pārsvarā pavadījām, viens
otru iepazīstot. Bet nedēļas beigās jau
visi bija draugi un kopā jauki pavadīja
laiku.
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Festivālā „Baltica” skan Ciblas novada dziesmas
Vasaras saulgriežus sagaidot, laikā no 16. jūnija līdz
21. jūnijam vienpadsmito reizi Latvijā notiek Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica”.
Festivāla tēma 2018. gadā ir “Ziedēšana. Jāņi”.
Arī visas Ciblas novada folkloras kopas un etnogrāfiskie
ansambļi – „Madara” no Blontiem, „Ilža” no Ciblas, „Olūti”
no Pučmucovas un „Saime” no Zvirgzdenes – piedalās šajā
skaistajā festivālā, nesot pasaulē mūsu novada dziesmas.

Sestdien, 16. jūnijā, „Madara” devās uz Rīgu (attēlā). Todien visu novadu līgotāji sapulcējās pie Latvijas Nacionālās
operas, kur kanāla malā notika viens no festivāla galvenajiem notikumiem – Lielā novadu sadziedāšana. Tas bija brīdis, kad saulgriežu vainagā kopā tika ievītas dziesmas no
Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Sēlijas. Emoci-

onāli ļoti piesātināta un priecīga
bija visa diena – gan laivās pa kanālu braucošo līgotāju sagaidīšana,
dziedot uz tiltiem, gan līgošana uz
nelielām skatuvēm, gan svētku gājiens, festivāla lielkoncerts
un citas Rīgas dienas norises. Liels pagodinājums – pie
Valsts prezidenta organizētā pieņemšana kopu vadītājiem.
19. jūnijā Ģimeņu dižkoncertā „Dzimtas dziesmas” Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" – Tihovsku ģimene ar folkloras kopu “Ilža”.
21. jūnijā festivāla „Baltica” programmā – Vasaras saulgriežu svinības. Tās notiks dažādās Latvijas vietās.
Rīgā, 11. Novembra krastmalā dziedās un muzicēs „Ilža”.
Saulgriežu ieskandināšana sāksies plkst. 16.00 ar festivāla
„Baltica 2018” signālu „Līgojati, līgojati”.
Savukārt pasākumā „Vasaras saulgrieži novados” Viļakā
piedalīsies Blontu „Madara”, Pušmucovas „Olūti”, Zvirgzdenes „Saime”, daudzi citi ansambļi no Latgales, kā arī
„LÜÜ-TÜRR” no Igaunijas. Viļakā no plkst. 15:00 būs radošās darbnīcas, plkst. 18:00 – ciemiņu sagaidīšana estrādē,
plkst. 19:00 – Noslēguma koncerts „Sanuocīti, Juoņa bārni,
nu maliņu maliņuom”. Saullēktu gaidīsim kopā ar kapelām
un ansambli „Kontrasts”.
Festivāls „Baltica” tiek rūpīgi organizēts vairākus gadus.
Iepriekšējie svētki notika 2015. gadā. Gatavojoties „Baltica
– 2018”, vēl 2017. gada sākumā visā Latvijā notika skates,
kurās tika atlasīti labākie kolektīvi dalībai festivālā. Visi
Ciblas novada folkloras kolektīvi saņēma augstu novērtējumu un tika uzaicināti dziedāt „Baltica – 2018”.
Festivāls “Baltica” šogad kopā pulcē 4000 dalībniekus –
233 folkloras kopas, etnogrāfiskos ansambļus, folkloras deju
kopas un kapelas, ārvalstu viesus.

Pludmales volejbola turnīrā uzvar komanda no Dagdas
Svētdien, 10. jūnijā, Ciblā notika tradicionālais pludmales
volejbola turnīrs “Zeltiņi 2018”.
Ciblas peintbola laukumā pulcējās 6 komandas (katrā – 3
spēlētāji). Tā kā tās bija atklātās sacensības, pieteicās sportisti arī no citiem novadiem: 2 komandas no Ludzas, kā arī
Dagdas, Rogovkas. Spēlēja arī Ciblas vidusskolas komanda
un zemessargu komanda.
Laika apstākļi bija lieliski.
Sacensības notika divās grupās uz diviem pludmales volejbola laukumiem. No katras grupas divas komandas turpināja
spēlēt par 3. - 4. vietu un par 1. - 2. vietu. Nenotika cīņa par
5. un 6. vietu. Rezultāts: 1. vieta – komandai "Dagda"; 2.
vieta – ZS 32.KB komandai "G-2"; 3. vieta – komandai no
Rogovkas "Dārzeņi".
Paralēli sacensībām bija organizēti 5 atraktīvi konkursi
dalībniekiem un līdzjutējiem (šaušana no pneimatiskās šautenes, pildbumbas mešana mērķī, basketbola soda metieni,
florbols - metieni vārtos, šautriņas). 1. vietu un līdzjutēju
sacensību medaļu izcīnīja divi dalībnieki (vienāda punktu
summa), bet tiesnešu sapulcē tika nolemts medaļu pasniegt
Sandim Kukulim no Ludzas; arī 2. vietā ar vienādiem rezultātiem bija 3 līdzjutēji, medaļa tika pasniegta Endijai Donskai no Ciblas, bet 3. vietu izcīnīja Ausma Meinerte no Rē-

zeknes.
Sacensību noslēgumā tika apsveiktas volejbolistu komandas, kas izcīnīja 1., 2. Un 3. Vietu (pasniegts diploms, medaļa, kauss). Savukārt lūdzjutēju sacensību uzvarētājiem – diploms ar medaļu.
Turnīru organizēja Ciblas jauniešu centrs „Impulss” un
biedrība „Strauts” sadarbībā ar IK „Lanas 777”. Organizētāju vārdā Aldis Tihovskis pateicas visiem sportistiem par
veltīto laiku un atsaucību, kā arī Ciblas pašvaldībai par atbalstu un līdzjutēju tiesnešiem Viktorijai un Žanim.
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15. jūlijā plkst. 15.00
Zvirgzdenes muižas parka estrādē –
BĒRNĪBAS SVĒTKI
Ciblas novada bērniēm, kuri dzimusi 2014. gada.
Visus mīli gaidīs
labēstīgi pasaku tēli
un citi patīkami
parstēigumi.

20. jūlijā Pušmucovas Tautas namā notiks
Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki.
Organizējot šos svētkus, tiek apzinātas dziedošas un muzicējošas ģimenes,
rosināta sabiedrības interese un veicināta tās līdzdalība novada svētku popularizēšanā. Svētku programmā ģimenēm tiek piedāvāts uzstāties ar divām
brīvas izvēles dziesmām vai skaņdarbiem, izmantojot mūzikas instrumentus
vai fonogrammu.
Aicinām ģimenes (vismaz 2 personas, tajā skaitā: vecāki,
bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, vecvecāki) līdz 13. jūlijam pieteikties svētkiem Pušmucovas Tautas namā vai pie
savu pagastu TN vadītājiem.
Pieteikuma anketas var sūtīt uz e-pastu:
inta.domarka@inbox.lv/, sandra.belavska@inbox.lv/ vai uz
adresi: Pušmucovas TN, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads,
LV-5742.
Pēc pieteikumu anketu saņemšanas ar katru ģimeni tiks
saskaņota svētku veidošanas programma.
Svētku nolikumus un anketas var saņemt visas novada pagastu pārvaldēs, Tautas namos un pašvaldības mājaslapā.

23. jūnijā Ludzas pilskalnā—
Lielais Latgaļu tirgus!
10:00 – Lielā Latgaļu tirgus atklāšana.
10:15 – Ludzas TN pūtēju orķestris “Ludza”.
10:30 – Citu reģionu dižtirgu prezentācija un stāsts par Latvijas novadu tautas tērpiem (Linda Rubena).
Vācu, lietuviešu un baltkrievu partneru pieteikšana.
11:00 – Folkloras kopa “Isnauda” un Ināras Jakupānes stāsts
par saulgriežu svētku tradīcijām
Dabas skola kopā ar dr. Artūru Tereško.
12:30 – Latgales studentu centra folkloras kopa “Ceidari”.
13:00 – Polockas viduslaiku teātra izrāde un apmetne.
Kroma kolna apmetne.
14:00 – Dziesminieks Arnis Slobožaņins.
Jāņu siera siešanas skola ar Lidiju Lubāni.
14:30 – Jāņu ielīgošana ar Ludzas TN folkloras kopu
“Dzeipori”.
Vakarā pirms saulrieta aicinām uz lustīgu ielīgošanu ar
ugunskuru un zaļumballi Ludzas pilsētas parka estrādē.
Līga Kondrāte, Ludzas TIC
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CIBLAS NOVADA SVĒTKI 2018
15. jūlijs, svētdiena

11:00 — Novada svētku atklāšana. Sv.Mise ,
Garīgas muzikas koncērts — Evērsmuizas
katolu baznīca.
15:00 — Bērnības svētki — Zvirgzdēnēs muizas
parka ēstradē.

17. jūlijs, otrdiena

16:00 — Pludmales volejbola turnīrs „Ciblas
novada svētku kauss 2018” (novada
komandas) — Lucmuizas pludmalē.

18. jūlijs, trešdiena

19:00 — Strītbola turnīrs „Ciblas novada svetku
kauss 2018” (piēdalas novada komandas)
— Ciblas ciēmata.

19. jūlijs, ceturtdiena
11:00 — Veselības diena „Esi sportisks”. Aicinati
piēdalītiēs novada iēdzīvotaji! — Ciblā,
pēintbola laukuma tēritorija.

20. jūlijs, piektdiena
10:00 — Pārgājiens “Kad debess un ezers zied” —
pulcēsanas Līdumniēku parka.
20:00 — Novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu
svētki — Pusmucovas Tautas nama.

21. jūlijs, sestdiena
13:00— Zirgu rikšošanas sacensības „Ciblas novada kauss 2018” — Pusmucova.
17:00— Pasākums „Visiem kopā – skaisti, gardi,
jautri!” Amatniēku un majrazotaju vēikums, amatiērkolēktīvu uzstasanas, dazadas aktivitatēs un atrakcijas maziēm un
liēliēm — laukuma piē Blontu TN.
19:00— Koncertprogramma „Ar vasaru un mīlestību sirdī”. Uzstasiēs Fēlikss Ķigēlis, Madara Grēgērē, Jēnny May, Agris Sēmēvics.
Ķonkursa „Sakoptākā lauku sēta 2018” dalībniēku
apbalvosana — Blontu Tautas nama.
22:00— Balle. Spēlēs DJ Agris Semēvics (grupas
„100. debija” dibinatajs) — Blontu TN.
Sīkāka informācija par pasākumiem un
sacensību nolikumi — pašvaldības mājaslapā
www.ciblasnovads.lv

Svinēsim svētkus kopā!
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Aicinām līgot Ciblas novadā!
Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

23. jūnijā – Līgovakarā
Zvirgzdenes muižas parka estrādē –
plkst. 22.00 ugunskura iēdēgsana,
Janu aplīgosana kopa ar folkloras kopu Saime.
Zalumballē kopa ar Alēksandru.
Ciblas Kapukalna estrādē –
plkst. 22:00. Januguns iēdēgsana.
Līgu un Janu godinasana.
Rotalas un danci ar folkloras kopu Ilžeņa.
Zalumballē līdz rītam, spēlēs Valdis.
Līdumnieku estrādē
21. jūnijā plkst. 19:00

Balstoties uz latviešu tautas seno Līgo
tradīciju, Vasaras saulgriežos, 21. jūnijā,
LR2 ēterā jau trešo gadu pēc kārtas
norisināsies
unikāls
projekts
–
„Gadsimtā garākā Līgodziesma”. Līgo
dziesma no saules lēkta plkst. 4:29 līdz
saules rietam plkst. 22:22 ar LR2 ētera
starpniecību vīsies cauri visai Latvijai,
kopīgā līgošanā pulcējot dažādu novadu dziedātājus, kā arī
latviešu korus un muzikālos kolektīvus ārvalstīs.
Ciblas novadā folkloras kopa „Ilža”
līgodziesmu LR2 ēterā skandēs 21. jūnijā plkst. 8:45, kā
arī noslēguma koncertā Rīgā Doma laukumā plkst. 22:00
Jau iepriekšējos divus gadus Saulgriežos LR2 ēterā dzirdējām „Ilžu”, kas dziedāja no Latvijas austrumu pierobežas.

akcijas “Izgaismo Latviju” laikā notiks
Līgo dienas ieskaņas pasākums
“Līgo Līga, līgo Jāni”.

22. jūnijā plkst. 15.00
Blontos, pie domes ēkas –
svētku koncerts kopā ar:







Ludzas BJC hip-hop dēju grupu „Dancē drēēm”,
Pildas TN bērnu dēju grupu „Ķaramēlēs”,
Stolērovas SN dēju grupu „Putni”,
Blontu TN siēviēsu dēju kopu „Ķaprīzēs”,
Blontu TN folkloras kopu „Madara”,
Blontu TN amatiērtēatri „Aduks”;

un dažādas aktivitātes:

 Janu diēnas zupas dēgustacija,
 Bērniēm – vizinasanas zirga pajuga,
 Čaklakas saimnieces aicinatas dalīties ar majas

siēra rēcēptēm.

 Majrazotaju tirdzins.

Stipra liētus gadījuma pasakums notiks
Blontu Tautas nama.

21. jūnijā – akcija „Izgaismo Latviju”
Par godu Latvijas simtgadei
fonds „1836” izveidojis tūrisma
maršrutu apkārt Latvijai, kas
stiepjas aptuveni 1836 kilometru garumā, aptverot visu Latvijas teritoriju pa sauszemes
robežu. Šis maršruts tiks dāvāts Latvijai un tās iedzīvotājiem
valsts simtgadē.
Jubilejas gada Saulgriežos, 21. jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” noiet vienu no šī ceļa 1836 kilometriem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem. Latvija
tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji
valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās robežu ar ugunskuriem.

Ciblas novadā akcijas pasākums notiks
Līdumniekos, pie estrādes.
Akcijas „Izgaismo Latviju” norise:
Līdz plkst.18:20 Akcijas dalībnieku pulcēšanās pašu izvēlētajā vietā uz 1836 ceļa
18:36 – Sākas gājiens apkārt Latvijai
20:00 - 20:30 – Pulcēšanās pie pašvaldību ugunskuriem
21:00-21:30 – Ugunskuru iedegšana
21:30 – Spēka dziesmas Latvijai
22:00 – Valsts himnas dziedāšana
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