CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene
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Ciblas futbolisti
uzvar turnīrā
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2019. g. 13. septembrī
plkst. 10:00
Sarkaņu Jaunavas
Marijas Bezvainīgās
ieņemšanas Romas
Katoļu baznīcā –
Eiropas kultūras
mantojuma dienas
pasākums.
Tas veltīts restaurētajai
Marijas Brīnumdarītājas
gleznai ar rizu, kurai veikta
perfekta tehniskā izpēte,
restaurācijas gaitā precizēts datējums – tā ir senāka nekā līdz šim uzskatīts.
Visi tiek laipni gaidīti.
Ekskursiju grupām vēlams
pieteikties līdz 6. septembrim pa tālr. 28345990.
(prāvests Andris Jonāns).
Pasākums ir bezmaksas.
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Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts:
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.
Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt:
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt!
(I. Driķe)

Sirsnīgi sveicam Ciblas vidusskolas, Pušmucovas pamatskolas, Ezersalas
speciālās pamatskolas, Blontu un Ciblas pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņus, viņu vecākus un skolotājus jaunā mācību gada sākumā!
Lai priecīga ir Zinību diena!
Lai veiksmīgs, sekmīgs un labām iedvesmām piepildīts
2019./2020. mācību gads!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Lāpu skrējienā godināti robežsargi un brīvības cīnītāji
Atzīmējot savu simtgadi, Valsts robežsardze organizēja Lāpu skrējienu apkārt
Latvijas valsts robežai. Tas notika no 19.
līdz 23. augustam divos maršrutos. Viens
no tiem 21. augustā šķērsoja Ciblas novadu, un Ciblā vietējā pašvaldība organizēja
svinīgu pasākumu.
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis Valsts
robežsardzes pārstāvjus sagaidīja pie Ciblas ciemata zīmes. Lāpu skrējienu vadīja
pulkvežleitnants Valdis Jukša, VRS Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Ciblas posmā lāpu nesa Krivandas robežapsardzības nodaļas pārstāvji, arī divi kinologi ar dienesta suņiem. Skrējienā pievienojās daži Ciblas pagasta pārstāvji.
Lāpa šajā skrējienā virzījās pa Ciblas
ciematu no Zeltiņu puses līdz Simtgades
ozolam pie Ciblas pagasta pārvaldes, kur
pulcējās daudzi ciemata iedzīvotāji.
Pasākumu ievadīja pulkvežleitnanta
Valda Jukšas uzruna, viņš atzīmēja, ka ar
šo pasākumu tiek godināti pašaizliedzīgie
robežsargi un Latvijas brīvības cīnītāji, kā
arī tiek apliecināts, ka mūsdienās robež-

sargiem ir gods turpināt tradīcijas un turēt
solījumu sargāt Latviju. Ciblas novada
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
uzrunā pieminēja arī pirms 30 gadiem ar
Baltijas ceļa akciju tautas sākto cīņu par
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu
un pateicās robežsargiem par dienestu.
Vairākas dziesmas šajā svinīgajā pasākumā izpildīja Līdumnieku ansamblis, ko
vada Valdis Naglis. Dzeju lasīja Ciblas
TN vadītāja Sandra Beļavska.
Pēc svinīgā brīža Lāpu skrējiens virzījās
līdz Ciblas ciemata beigām.
Tālāk automašīnās VRS pārstāvji devās
uz Lāpu skrējiena nākamo posmu – Ludzu.
Lāpu skrējiena maršruts ir cieši saistīts
ar akcijas "Apskauj Latviju" stādīto ozolu
maršrutu, kas simboliski parāda, ka Lāpu
skrējiens ir kā apliecinājums vīriem stipriem kā ozoliem, kuri nesatricināmi stāvēja brīvības sardzē pat visbezcerīgākajos
brīžos.
23. augustā lāpas atgriezās Rīgā, Brāļu
kapos, kur pie skulpturālas grupas - Māte
Latvija norisinājās noslēguma pasākums.
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Sirds un asinsvadu veselībai veltīta diena
Ciblas novada jubilejas svētku nedēļā bija organizēta „Veselības diena”. Tā noritēja 5. jūlijā, un tās aktivitātes šoreiz bija veltītas sirds un
asinsvadu veselībai.
Ciblā notika slimību profilakses aktivitātes.
Ciblas feldšeru - vecmāšu punktā bija
iespēja veikt sirds veselības riska faktoru paškontroles mērījumus un saņemt
ārsta Viktora Rogaļa ekspreskonsultācijas – rekomendācijas sirds un asinsvadu
veselības uzlabošanai.
Jauniešu centra „Impulss” telpās no- Fiziskas aktivitātes dažāda vecuma
darbību „Kā vairot labsajūtu un stipri- bērniem un pieaugušajiem organizēja
nāt pašapziņu” vadīja psiholoģe Kristī- IK „LANAS777”.
ne Mežaraupe.
No aktīvākajiem pasākuma dalībnieVeselības dienas aktivitātes visai lie- kiem izveidojās trīs komandas, kas sataino laika apstākļu dēļ tika organizētas centās 8 dažādās sportiskās spēlēs, pieCiblas novada pašvaldības sporta kom- mēram, „Apļu mešana”, „Mīnu lauks”,
„Bumba pa sili”, „Golfs” u. c..
pleksā Felicianovā.

Turpat – sporta kompleksa telpās – notika arī Veselīga
uztura meistarklase veselības zinātņu maģistres Daces Meijas vadībā. Pasākuma dalībnieki degustēja veselīgus kokteiļus un našķus, saņēma receptes un vērtīgas rekomendācijas,
kā veidot veselīgus paradumus un dzīvesveidu.

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
(Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas I"zaugsme
un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.

Galvenais tiesnesis Aldis
Tihovskis tās
raksturo šādi:
– Uzdevumi bija
gan fiziski, gan
intelektuāli, gan
tādi, kas prasa
precizitāti. Un
komandās apvienojās nevis viena
pagasta ļaudis,
bet ļoti dažādi
cilvēki gan pēc
vecuma, gan pēc
dzīvesvietas.

Uzvarēja komanda ar nosaukumu
„Vitamīni”, kurā startēja Līdumnieku,
Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasta un
Ludzas iedzīvotāji vecumā no 9 līdz 61
gadam.
2. vietu ieņēma komanda ar nosaukumu „Banda”, kurā startēja 4 Pušmucovas un 2 Līdumnieku pagasta iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 48 gadiem.
3. vietu ieņēma komanda ar nosaukumu „Ašie”, kurā startēja Ciblas, Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasta un Krustpils iedzīvotāji vecumā no 10 līdz 64
gadiem.
Paldies sacensību tiesnešiem Vairim,
Žanim, Guntaram un Raivim, kā arī
veselīgo salātu meistarei Svetlanai!
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Par Komunālā dienesta darbu šovasar
Ciblas novada pašvaldības Komunālajam dienestam vasara
ir karstākais darba laiks, kad tiek remontētas ēkas un infrastruktūras objekti, kad tiek laboti pašvaldības grants ceļi.
Komunālā dienesta vadītājs Juris Lipskis atbild par situāciju Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā. Savukārt
atbildība par komunālo saimniecību Ciblas un Līdumnieku
pagastā gulstas uz pagasta pārvaldes vadītāju Miervaldi
Trukšānu, kurš ir arī Komunālā dienesta vadītāja vietnieks.

Sakārtotas ūdens sagatavošanas stacijas

Avārijas situāciju novēršana
Komunālā dienesta vīriem pastāvīgi jānodrošina avārijas
situāciju ātra novēršana. Visbiežāk – ūdensvadu pārrāvumi
ciematos.
Juris Lipskis stāsta, ka izsaukumi uz objektu ir katru nedēļu vismaz viens. Parasti – aizsērējusi kanalizācija. Vainīgi
paši iedzīvotāji, kas pieļauj dažādu lupatu u.c. lietu iekļūšanu sistēmā.
Gadās arī negaidītas situācijas. Tā vienu piektdienu Ezersalas skolas ēkā nokrita pie sienas piestiprināta ūdens caurule visa gaiteņa garumā, un nācās sestdien, svētdien veikt
ārkārtas remontu, ceļot cauruli atpakaļ pie griestiem.
Nereti ir pārrāvumi ciematu ūdensvados. Piemēram, Lucmuižā šovasar 2 reizes. Savukārt daļai Blontu ciemata divas
nedēļas šajā vasarā bija jāiztiek bez centralizētā ūdensvada,
jo bija zems spiediens. Komunālā dienesta vīri atraka prāvu
ūdensvada posmu, meklējot aizsērējuma iemeslu, tīrīja sistēmu ar kompresoru.
Regulāri tiek veikta arī ūdenstorņu mazgāšana, sistēmas
dezinficēšana ar hloru. Kārtējie apkopes darbi jāveic arī
atdzelžošanas stacijās (ūdens ozonēšana ) un sūkņu stacijās.
Komunālais dienests pieņem arī izsaukumus uz dzīvokļiem
un mājām, kur jānomaina krāni, filtri un jāveic citi santehniķu pienākumi. Tiek veikta arī ūdensskaitītāju uzstādīšana.

Pašvaldība ir gandarīta, ka šovasar izdevies sakārtot ūdens
sagatavošanas staciju „Felicianova – 1” un tādu pašu staciju
Pušmucovā. Līdz ar to uzlabojusies ūdens kvalitāte Pušmucovas un Felicianovas ciemata centra mājās.
Uzņēmums SIA „AQUA SISTEMA” katrā no šiem objektiem apmēram triju nedēļu laikā demontēja veco cauruļvadu,
kā arī ūdens apstrādes iekārtās mazgāja un tīrīja vadības
blokus, iebēra sistēmā jaunu filtrējošo materiālu un katalizatoru. Pēc tam veica ķīmiskās analīzes PVD laboratorijā, ieregulēja nepieciešamos parametrus un palaida sistēmu, kā arī
savāca būvgružus un apmācīja Komunālā dienesta darbiniekus iekārtu kvalitatīvai apkalpošanai.
Pašvaldība darbus stacijā „Felicianova – 1” no SIA
„AQUA SISTEMA” pieņēma 2019. gada 5. jūlijā. Kopumā
uzņēmumam samaksāti 2054,31 eiro (ar PVN). Pušmucovā
šie darbi tika pabeigti augusta sākumā.
Ūdens sagatavošanas staciju remonts bija nepieciešams, lai
uzlabotu ūdens kvalitāti. Iepriekš veiktie mikrobioloģiskie
un fizikāli – ķīmiskie izmeklējumi rādīja paaugstinātu dzelzs
un amonija jonu saturu, duļķainību. Pēc remonta, piemēram,
Felicianovā veiktie izmeklējumi iepriecināja: dzelzs saturs –
0,04 mg/l (bija 0,81 mg/l). Bet vēl jāpanāk amonija jonu
satura samazināšana līdz 0,40 mg/l, pēc remonta sasniegtais
rādītājs – 0,73 mg/l (bija 1,25 mg/l).

Kopš pavasara Komunālais dienests gatavojas gaidāmajai
apkures sezonai. Tiek iepirka malka izglītības un kultūras
iestādēm, pagastu pārvaldēm.
Apjomi ir diezgan lieli, piemēram, tikai Ciblas pagasta
iestāžu apsildīšanai iegādāti 300 m3 malkas. Tā jāsagatavo:
jāskalda un jākrauj. Šos darbus veic gan Komunālā dienesta
darbinieki, gan NVA projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi” iesaistītie bezdarbnieki, gan arī individuālie uzņēmēji,
ar ko noslēgti līgumi.

Miervaldis Trukšāns piemin citus lielākos šovasar veiktos
darbus Ciblā un Līdumniekos: kosmētiskais remonts Ciblas
pagasta pārvaldes telpās (krāsotas sienas, griesti, nomainīts
apgaismojums); jaunas tualetes uzstādīšana Aizpūres kapos.
Šovasar ieplānots izmūrēt jaunu skursteni daudzdzīvokļu
mājā Felicianovā Liepu ielā, kas nepieciešams 3 dzīvokļiem.
Savukārt Līdumniekos jānomaina 200 metru liels ūdensvada
posms. Jāveic arī dažādi neplānoti saimnieciski darbi.

Pašvaldība bija iecerējusi arī šovasar nomainīt kādas daudzdzīvokļu mājas jumtu. Tas noteikti būtu jāizdara Felicianovā,
Liepu ielā 2 (māja „Putniņi), diemžēl būvfirmas prasīja ļoti
augstu cenu par šī jumta remontu. Tāpēc to nācās atlikt, bet
tiek meklēti būvnieki, kas spētu jumta nomaiņu veikt par
zemāku cenu.
Tāpat pastāvīgi uz pagastu grants ceļiem tiek lāpītas bedrītes, tiek appļautas ceļmalas.

Tiek gatavota malka
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Es paņemšu vasaras sapni
Un dāliju pielikšu klāt.
Pie dālijas asteres ziedu,
Lai rudens smaržojot nāk!
Vēl saulgriežu zeltītās saules
Ar actiņām melnām, kas kvēl,
Bet reibinot liliju kausi
Stāsta, ka vasaras žēl.
Ver logu uz ābeļu dārzu
Un brīnumu istabā laid,
Lai vasaras saulainā elpa
Vēl smaržojot neizgaist.
(A. Līcīte)
Sirsnīgi sveicu Ciblas novada
skolēnus, skolēnu vecākus, skolas
darbiniekus un pedagogus 1. septembrī!
Novēlu, lai jaunajā mācību gadā
mums visiem ir dzīvesprieks, vēlme mācīt un mācīties, lai mēs gluži
kā saulespuķes skatītos tikai uz
gaismas pusi, ticētu labajam, prasmīgi sadarbotos un gūtu gandarījumu ikdienas darbā! Katra diena
lai ir izaicinājums kaut kam labam
un interesantam! Lai visiem ražīgs
Jaunais mācību gads!
Ciblas vidusskolas direktore
Sarmīte Leščinska

Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.
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Ciblas vidusskola aicina savus skolēnus, viņu vecākus, pedagogus un darbiniekus
1. septembrī (svētdien) pl. 11:00 piedalīties skolas gaitu sākumam veltītajā
Svētajā Misē Eversmuižas katoļu baznīcā.
Dievkalpojumā pateiksimies Dievam par saņemtajām žēlastībām un
lūgsim svētību jaunajam mācību gadam.

Jaunā mācību gada sākums visās izglītības iestādēs –
pirmdien, 2. septembrī.
CIBLAS vidusskolā:
plkst. 9:00 – svinīgā līnija, veltīta Zinību dienai (skolas zālē);
plkst. 9:40 – fotografēšanās / vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem;
plkst. 10:00 – klases stundas / vecāku tikšanās ar skolas un novada vadību;
plkst. 11:00 – pusdienas;
plkst. 11:30 – autobusi mājupceļam.
PUŠMUCOVAS pamatskolā:
plkst. 9:00 – Svētā Mise Pušmucovas baznīcā,
plkst. 10:00 – svinīgs pasākums skolas zālē, kam sekos klases stundas,
pusdienas;
plkst. 12:00 – autobusi mājupceļam.

Par skolēnu pārvadāšanu ar pašvaldības autobusiem
Skolēnu pārvadāšanai paredzētie
pašvaldības autobusi 2. septembrī
kursēs saskaņā ar katras skolas Zinību
dienas grafikam.
Turpmākajās mācību dienās autobusi
kursēs tajos maršrutos un laikā, kādi
bija iepriekšējā mācību gadā. Par iespējamajām izmaiņām skolēnus un vecākus informēs skolu administrācija.

Ciblas novada pašvaldība ir iegādājusies autobusu Iveco PROWAY, kas ražots 2007. gadā. Par to samaksāti 33 759
eiro. Autobusā ir vietas 31 pasažierim.
Autobuss nepieciešams Pušmucovas
pamatskolas audzēkņu pārvadāšanai.
Šovasar tas jau ir pārbaudīts braucienos
pa Latviju (novada iedzīvotāju ekskursijās). Autobusu vada Artūrs Luckāns.

Pašvaldība organizēja Pilngadības svētkus

Lai radošs un veiksmīgs
jaunais mācību gads!
Pušmucovas pamatskolas
direktores p.i. Aija Jonikāne

Zinību diena pirmsskolas
izglītības iestādēs
Arī pirmsskolas izglītības iestādēs
2.septembris būs īpaša diena.
BLONTU bērnudārzā svētku pasākums būs organizēts vecākās grupiņas
bērniem, kas sāks gatavoties mācībām
skolā.
CIBLAS bērnudārzā audzēkņiem
būs iespēja rotaļāties piepūšamajās
atrakcijās, būs arī neliels pikniks dārziņa teritorijā. Vecāku sapulce Ciblas
bērnudārzā notiks septembra beigās.

Zvirgzdenes estrādē 17. augusta
vakarā pulcējās jaunieši un viņu tuvinieki, lai piedalītos tradicionālajos Pilngadības svētkos Ciblas novada jauniešiem. Pilngadības svētkiem dienu Dieviņš deva brīnišķīgu!
Uz pasākumu bija aicināti 25 jaunieši,
kas dzimuši 2001. gadā, ieradās 11:
Lāsma Policāne no Blontu pag. (bija
aicināti 2 pilngadnieki);
Endija Donska un Diāna Jegorova no
Ciblas pag. (aicināti 10 pilngadnieki);
Arnita Bleive, Kristiāna Daukste, Dāvids Kasparāns, Andis Rimicāns un

Anastasija Vasiļjeva no Pušmucovas
pagasta (ieradās visi jaunieši, kas bija
aicināti!);
Jekaterina Gļebko, Gunita Maļavkina
un Edgars Ruško no Zvirgzdenes pag.
(aicināti 8 pilngadnieki).
Līdz ar svētku uzrunām, radu un draugu sveicieniem pilngadniekiem tika
veltīti vairāki priekšnesumi. Koncertā
uzstājās Meiteņu vokālais ansamblis
„Ziemeļmeitas” no Strūžāniem, deju
grupa “Gingerry” no Bērzgales un ģitārists Reinis Jaunais.
Svētku noslēgumā – zaļumballe.
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Skolotāja Kapustāne nosvinēja 95 gadu jubileju
15. augustā uz 95 mūža gadiem atskatījās Līdumnieku pagasta Kušneros dzīvojošā Valentīna Kapustāne. Vai jel
kāds Līdumnieku puses cilvēks nezina
šo sievieti? Daudzus gadus viņas darba
mūžs bija saistīts ar Aizpūres pamatskolu, viņa bija pirmā skolotāja vairākām paaudzēm Līdumnieku pagastā.
Klāt ir tāds periods viņas dzīvē, kad
daudzi būtiski dzīves skaitļi no atmiņas
ir dzisuši. Arī to, cik ilgi strādājusi kā
pedagoģe, Valentīna Kapustāne vairs
neatminas. Tāpēc stāstījumu par to laiku papildina Antoņina Hindogina, pagasta sociālā darbiniece. Kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Miervaldi Trukšānu 16. augustā ieradāmies „Kāpostiņu”
mājās, lai sveiktu cienījamo jubilāri.
Viņai tika pasniegts Pateicības raksts,
ziedi un dāvana.
No senām bērnības dienām Valentīna
atceras Mūrnieku (Myurinīku) sādžu,
no kuras viņas vecāku ģimene ar bērniem pēc Zemes reformas pārcēlās uz
tukšu vietu netālajos Kušneros. Mūrniekos palika iekopts augļu koku dārzs,
viensētā viss bija jāsāk ar mazu būdiņu.
Interesanti meitenei bija vērot, kā, būvējot mājiņu, tai liek durvis (šis brīdis
nez kāpēc iespiedies atmiņā). – Es
daudz ko no citiem iemācījos, – atklāj
Valentīna. No bērnu dienām viņa atceras, ka mājai bija tikai daži nelieli lodziņi, un atceras lielo nabadzību. Īpaši
sāpīgi meitene, kam tik ļoti gribējies
būt cilvēkos, izjutusi drēbju trūkumu.
Nēsājusi, kas pagadās, arī pati centusies
ko noaust un sašūt. Atceras, kā basām
kājām gājusi dzērvenēs uz purvu, zāle
bija sasalusi, un, sēdot uz ciņa, kājas
sildījusi grozā, līdz saltā rasa nokritusi,.
Bija smagi jāstrādā, mājās darīti visi

lauku darbi. Bet
zinātkārā meitene
sūtīta skolās – sākumā tuvējā sādžas
skolā Mūrniekos,
tad Ciblā un Ludzā
(te mācījusies tehnikumā).
Atmiņā vēl dzīvo
mīļie vecāki – tēvs
un māte. Ģimene
bija draudzīga un
kupla, Valentīnai
bija māsa un vairāki
brāļi. Vecākais brālis pieskatījis Valentīnu, vēlāk viņa –
jaunākos bērnus. Labestība un izpalīdzība, kas saņemta ģimenē, Valentīnas
sirdī dzīvo vēl tagad. Viņa vienmēr
centusies rūpēties par citiem, jau daudzus gadus Valentīna pašaizliedzīgi
kopj brāļadēlu Aldi, kurš pirms 40 gadiem piedzimis ar smagu invaliditāti.
Savukārt brāļameita Rasma ik nedēļu
ierodas Kušneru ciemā, kopj dzimtas
māju un palīdz saviem tuviniekiem.
Valentīna ir ļoti viesmīlīga un sabiedriska. Viņa atceras, kā savā dzimšanas
dienā 15. augustā jau bērnībā un jaunībā vienmēr gaidījusi ciemiņus un pat
saukusi savā mājā, nekautrēdamās par
nabadzību. – Nevarēju sēdēt uz vietas.
Man vienmēr, no mazām dienām, patika
kaut kur skriet, kaut ko darīt, runāt, es
arī visus citus vienmēr līdzi vilku, –
atceras jubilāre. Aizpūres skolā viņa
noorganizēja teātra pulciņu, vietējā kolhozā – uz teātra spēlēšanu pulcināja arī
pieaugušos. Kopā svinēti daudzi ciema
un kopsaimniecības svētki.
Saviem audzēkņiem Valentīna Kapustāne mācēja rūpēties vienam par

Pēckara gadi. Skolotāja Kapustāne ar saviem skolēniem.

otru un par tuviniekiem. Antoņina Hindogina atceras, ka, gaidot 8. martu, viņas skolotāja sarūpējusi katra bērna
māmiņai nelielu dāvanu un mācījusi, ka
jāuzraksta apsveikums un 8. martā māmiņa jāapsveic. Bijusi stingra, bet taisnīga skolotāja. – Man patika bērni, –
atceras jubilāre.
Pārdzīvojusi dažādus laikus, arī karu
(ģimene slēpusies mežā, kad frontes
līnija gāja pāri), arī traģēdijas, Valentīna nav nocietinājusies. Atmiņu takas
minot, viņa vēl skrien uz dančiem tuvējos ciemos (– Sāku iet līdzi lielajiem!),
viņa vēl mēro 25 kilometrus līdz Ludzai
(– Un līdz Ciblai aiziet ir nieks!)… Bet
reālajā šodienā ir nespēks, sāpoša savulaik lauztā kāja, apetītes trūkums…
Līdz 100 gadu jubilejai it kā nav tālu –
vien 5 gadi, bet spēki Valentīnu sāk
atstāt un viņa pati bez viltus skumji
saka, ka šis laikam ir viņas pēdējais
mūža gads. Sveicot cienījamo jubilāri,
pašvaldības pārstāvji tomēr vēlēja Valentīnai Kapustānei nodzīvot vēl vismaz
līdz 100 gadiem ar stipru veselību un
labu noskaņojumu.

1928. gada foto: Zabolotjes 4-kl. pamatskola Mūrniekos.
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Pensionāri guva lieliskus iespaidus tradicionālajā ekskursijā
Vairākus gadus Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests novada pensionāriem rīko vienas dienas ekskursiju.
8. augustā seniori atkal devās ceļā. Šoreiz divos autobusos uz Krāslavu un
Daugavpils novada Naujeni. Neraugoties uz spēcīgajām lietavām, gūti ļoti
labi, bagātīgi iespaidi.
Krāslavā ekskursantus no Ciblas novada sagaidīja divi gidi – katram autobusam savs. Viņu stāstījums bija ļoti
interesants, atraktīvs, emocionāli saistošs. Apskatīti slavenākie šīs nelielās
pilsētas tūrisma objekti: Krāslavas pils,
kur savulaik saimniekojuši grāfi Plāteri;
pils tuvumā esošais skatu laukums, no
kura paveras Daugavas loku ainava un
skats uz pilsētu; Krāslavas Sv. Ludviga
katoļu baznīcu, ko dēvē par spilgtāko
Latgales baroka arhitektūras paraugu,
un tajā ierīkoto Svētā Donata kapelu.
Lietus bija briesmīgs, upes tecēja pa
Krāslavas ielām lejup uz Daugavu…
Nākamais ceļotāju mērķis – vecticībnieku ciemats Slutišķos jeb Naujenes
novadpētniecības muzeja etnogrāfiskā
brīvdabas nodaļa “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”. Šis populārais tūrisma
objekts atrodas „Daugavas lokos” –
dabas parkā, kas stiepjas no Krāslavas
līdz Naujenei. Gide iepazīstināja ar ciemata vēsturi un daudz stāstīja par vecticībnieku tradīcijām muzeja ekspozīcijā
“Vecticībnieku dzīvojamā māja”, kur
var apskatīt raskoļņiku sarkano stūri ar
lūgšanu tērpu, ikonām, ļestovku un
grezniem rušņikiem, krievu krāsni, iepazīt vecticībnieku kultūru un sadzīvi.
Ļoti pārsteidza lielā krāsns, kas savulaik bija visas vecticībnieku ģimenes
ikdienas dzīves centrs.
Slutišķu sētā bija iespēja aplūkot 20.
gs. 1. puses darbarīku kolekciju

“Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils
novadā”, te daudzi
kavējās savās bērnības un jaunības
laiku atmiņās, jo
šādi darbarīki bija
arī vai katra latgalieša sētā.
Ar mūsdienīgām
ekspozīcijām ceļotājus no Ciblas novada patīkami pārsteidza
Naujenes
novadpētniecības
muzejs.
Te ir izveidots Dabas informācijas
centrs, kurš aprīkots ar Latgales reģionā modernākajām tehnoloģijām un
interaktīvajiem risinājumiem.
Muzejā ir skatāma Naujenē dzimušās
izcilās tēlnieces Valentīnas Zeiles darbu
izstāde un ekspozīcijas par viņu.

Daudzus sajūsmināja Lielais Augšdaugavas musturdeķis, kura veidošanā
ikviens var iesaistīties arī tagad. Iecerēts izveidot lielāko musturdeķi Latvijā,
kuru varētu nostiept no viena Daugavas
krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un
iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā.

Pensionāri saka paldies Ciblas novada pašvaldībai par ekskursijas atbalstīšanu, atvēlot tai transportu un degvielu.
Paldies abiem autobusu šoferiem A. Luckānam un J. Fedotovam.
Paldies Sociālā dienesta darbiniecēm par lieliski noorganizēto braucienu, par rūpēm un atbalstu. Ar katru senioru pagastu sociālās darbinieces sazinājās savlaicīgi un vairākkārt.
Tika pasūtītas arī pusdienas Naujenē.
Savukārt Sociālā dienesta darbinieces ir patīkami pārsteigtas un pateicīgas pensionāriem par lielo ieinteresētību, izturību un labvēlību šī ceļojuma laikā.
Tradīcija tiks turpināta. Pensionāri jau var domāt jaunus
maršrutus, izteikt savām sociālajām darbiniecēm idejas, tad
tiks plānots nākamās vasaras vienas dienas brauciens.
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Jaunie arheologi turpina pētīt seno latgaļu dzīvesvietu Ķīšukalnā
Zvirgzdenes pagasta Šelupinku jeb Ķīšukalna pilskalnā arī
šovasar darbojās jauno arheologu nometne, ko vadīja Rīgas
Skolēnu pils Bērnu un jauniešu centra jauno arheologu pulciņa vadītāja Ināra Kuniga. Jau piekto vasaru bērni un jaunieši pēta seno latgaļu pilskalnu Lielā Ludzas ezera krastā.
Tādējādi tiek nostiprinātas mācību gada laikā iegūtās teorētiski zināšanas un tagad praksē apgūtas iemaņas zemes slāņu
atsegšanā, strādājot ar dažāda izmēra un formas darbarīkiem.
Izpēte tika veikta gandrīz trīs nedēļas, sākot no 6. jūlija.
Ekspedīcijas telšu pilsētiņa bija ierīkota pie pilskalna Lielā
Ludzas ezera krastā. Laika apstākļi diemžēl nelutināja – bija
samērā vēsi, bieži lija. Tomēr ik dienu jaunie arheologi centās ievērot grafiku – darbs izrakumos 4 stundas. Lai varētu
izrakt vissīkāko senatnes liecību, arheoloģiskā izpēte ir ļoti
darbietilpīgs process.
Ināra Kuniga jauno arheologu pulciņu vada kopš 1976.
gada, pulciņā nāk jau pirmo audzēkņu bērni. Arī Ināra ir
aizrāvusies ar arheoloģiju bērnībā, sākot apmeklēt šo pulciņu, ko toreiz vadīja Stefānija Urtāne. Vienmēr ir jaunieši,
kas aizraujas un vēlāk arī studē vēsturi. Ķīšukalna izpētes
ekspedīcijā ir arī audzēkņi, kas ekspedīcijā piedalījušies visus šos 5 gadus.
Arī šogad var priecāties ar daudziem interesantiem atradumiem. Turpinot izpēti pilskalna ziemeļu daļā, atsegts jauns
laukums, kurā atrastas daudzas sīkas lietiņas, jo šajā vietā
savulaik ir arts tīrums. Atklājās arklu dzītas sliedes. Atrastās
lietas un keramikas fragmenti liecina, ka tā ir VIII – XIII
gadsimtā apdzīvota vieta. Pēc I. Kunigas teiktā, Latvijā mūsdienās retāk pētīti pilskalni, vairāk uzmanības pievērsts viduslaiku pieminekļiem.
Šovasar Ķīšukalnā atrasta sena celtne, kas bija iedziļināta
pamata mālā par 20 cm. Vienā ēkas galā bijis pavards, atsegtas arī koka stabu bedres. Celtnē bija ļoti daudz labi saglabājušās zivju zvīņas. Kā interesantākos atradumus I. Kuniga
min no kaula mākslinieciski darinātu kaula naža piekariņu,
šīfera vērpjamās vārpstas skriemelīti, kas nācis no Polijas
raktuvēm, dzelzs bultas galu, sprādzītes, atslēgu, stikla un
māla krellītes, bronzas spirālītes, māla tīģeļu, dzelzs nažu un
īlenu fragmentus u.c.. Tas viss liecina, ka senie latgaļi bijuši
gan rotkaļi, gan amatnieki, gan zvejnieki, viņi arī tirgojās.
Kā visos nopietnos arheoloģiskajos izrakumos, arī šīs ekspedīcijas laikā tika zīmēts izrakumu laukums, tajā atsegtie
zemes slāņi, objekti, konstrukcijas. Joprojām mākslinieki
spēj precīzāk nekā profesionālie fotogrāfi atveidot atradnes.
Ināra Kuniga apkopo visu šo izrakumu materiālu, varētu
tapt arī plašāks pētījums, ko publicēt. I. Kuniga ir uzrakstījusi grāmatas par Madalānu pilskalnu, ciemu un kapulauku (kā
veltījumu savam skolotājam arheologam Dr. hist. Vladislavam Urtānam), par Kristapiņu kapulauku pie Rušona ezera.
Vajadzētu arī par Ķīšukalnu.
Ciblas novada pašvaldība pateicas arheologiem par mūsu
novada pagātnes izpēti un tā vēstures apzināšanu, izpētot
saglabājušās materiālās kultūras atliekas.
Nometnē darbojās 20 skolēni, sākot no jaunākā skolas vecuma. Ar viņiem bija trīs pieaugušie. Ēdināšanu, tajā skaitā
siltas pusdienas katru dienu, nodrošināja Ciblas Pirmsskolas
izglītības iestādes pavāres. Uz turieni viņi brauca ar mūsu
pašvaldības autobusu. Finansējums nometnes dalībnieku
ēdināšanai nāca no Rīgas pašvaldības.

Jaunie arheologi dzīvoja teltīs pilskalna pakājē.

Atsegtajā laukumā atrastas liecības par senu celtni.

Interesantākie atradumi: naža piekariņš, vērpjamās vārpstas
skriemelīši, dzelzs bultas gals, atslēga u.c..

Zivju zvīņas.
Gadu simtu laikā
tās ir ļoti labi
saglabājušās.
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Ciblas novada futbolisti izcīna uzvaru

Nodarbības vadīs sporta speciāliste Ineta MIKLUCĀNE.
Pulcēšanās svētdienās plkst. 13:00 pie Ciblas novada
pašvaldības sporta kompleksa Felicianovā.
Būs nodrošinātas nūjas. Vienas nodarbības ilgums – 2
stundas. Nodarbības būs bez maksas.
Pieteikties pa tālr. 27822104.

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
(Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas
I"zaugsme un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.

31. augustā Pušmucovā — sacensības

Ikviens ir gaidīts Rikšotāju zirgu sacensībās 31. augustā plkst. 12:00 Ciblas novada Pušmucovas pagastā. Būs
azartiski braucieni par 2 ceļojošajām balvām – „Latgales
kauss” un „Dzimis Latvijā”.
Sacensību rīkotāja Inese Ruskule informē, ka „Latgales
ceļojošā kausa” izcīņa notiek kopš 2008. gada. Šo balvu
ieviesa Latvijas Zirgaudzētāju biedrība.
Tēlnieka Edvīna Krūmiņa darināto ceļojošo balvu Dzimis Latvijā kopš 2017. gada divas reizes ir izcīnījusi Ilona
Malahova ar Latvijā dzimušo Amerikas rikšotāju šķirnes
ķēvi Salamandra. Ja viņa uzrādīs labāko laika rezultātu arī
2019. gada 31. augustā uz Pušmucovas skrejceļa, tad Ilona
Malahova šo balvu varēs saglabāt savā īpašumā uz mūžu.
Papildus informācija par sacensībām – pa tālruni 26479579.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensības var tikt pārceltas
uz citu datumu.

13. jūlijā Ludzā notika Ludzas novada futbola čempionāts 7x7. Šajā turnīrā piedalījās astoņas komandas: Ciblas
novads, „Šellat” (Rēzekne),
Alūksne, Blonti, Baltinava,
Kārsava, Mērdzene, „Zveri” (Ludza).
Komandas tika sadalītas
divās grupās, no kurām savstarpējās spēlēs 1. un 2. vietu
ieguvušās komandas automātiski iekļuva pusfinālā!
Ciblas komanda grupu spēlēs pārliecinoši izcīnīja 1.
vietu un iekļuva pusfinālā!
Pusfinālā ciblāniešiem pretī
stājās
spēcīgā
komanda
„Šellat”! Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 0:0, un sekoja 9 metru soda sitieni.
Ciblas komanda spēja pieveikt rēzekniešus soda sitienos, un iekļuva finālā.
Finālā stājās pretī komanda
no Alūksnes, ar kuru iepriekš
mūsu komanda nebija vēl
spēlējusi. Arī fināla spēle
noslēdzas ar rezultātu 0:0,
kaut redzams pārsvars bija
Ciblas komandai. Sekoja 9 metru soda sitieni,
kurā daudz izšķir spēlētāju individuālā meistarība un veiksme! Nekļūdīgi bija gan Ciblas, gan
Alūksnes spēlētāji, taču
meistarīgāk savas ko-

mandas vārtus sargāja vārtsargs Kristaps Tereško, kurš
atvairīja pretinieka raidīto
sitienu. Līdz ar to Ciblas novada komanda varēja svinēt
uzvaru
Ludzas
novada futbola čempionātā!
Lielu paldies vēlamies pateikt Aldim Tihovskim, kurš
mūsu komandu atbalsta jau
vairākus gadus dažādu līmeņu turnīros, gan finansiāli,
gan morāli! Paldies liels visiem, kas atbalstīja un ticēja
mūsu komandai!
Komandā spēlēja:
Egīls Jegorovs,
Kristaps Tereško,
Raivis Kazlovskis,
Dagnis Tihovskis,
Andrejs Kravčenko,
Andrejs Iljins,
Klāvs Sveķis,
Deniss Berjoza,
Vitālijs Belasovs,
Žanuels Skopenko,
Mārtiņš Laizāns.
Ciblas novada komandas
menedžeris – Aldis Tihovskis.
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