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Sākas jaunais mācību gads
Šajā izdevumā:
Apsveikumi jaunajā 2
mācību gadā
3
Kāpņu telpas remonts - pašu rokām

Blontu un Pušmucovas bērni devās
pārgājienā

4

Nosvinēti Lucmuižas 250

5

LTV pēta latgaliešu
valodas Ludzas
izloksni

6

Seniori ceļojuši pa
Daugavpili

7

Nodarbības topoša- 8
jiem vecākiem

3. septembrī —
jaunā mācību
gada sākums
CIBLAS vidusskolā:
9:00 pasākums zālē,
9:50 klases stunda,
11:00 Sv. Mise baznīcā,
11:45 pusdienas.
PUŠMUCOVAS
pamatskolā:
9:00 Sv. Mise baznīcā,
10:00 klases stundas,
10:40 pusdienas,
11:00 pasākums zālē.
EZERSALAS
internātpamatskolā:
9:00 svinīga ieskaņa
9:30 klases stundas,
vecāku tikšanās ar skolotājiem.

Jaunais mācību gads sākas
arī visās Ciblas
novada vispārizglītojošajās
skolās: Ciblas
vidusskolā un
Pušmucovas
pamatskolā, kā
arī Ezersalas
internātpamatskolā un
pirmsskolas
izglītības iestādēs Blontos un
Ciblā.
Līdz 3. septembrim vēl nevar nosaukt
precīzu skolēnu skaitu. Tomēr tam ir
tendence samazināties. Diemžēl pastāv
iespēja, ka Pušmucovas pamatskolā šogad nebūs 1. klases.
Novada vispārizglitojošajās skolās tiek
nodrošinātas iepriekšējās mācību programmas. Tāpat tiks īstenoti iesāktie projekti: „Piens un augļi skolai”, „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ar nodarbībām STEM jomā
(matemātika, dabaszinības) un interešu
izglītībā u.c.. Būs arī Mākslas skolas
organizētas nodarbības. Darbosies jaunsardzes vienība.
Pašvaldība dara maksimāli iespējamo,
lai atbalstītu skolas un skolēnus. Ikdienā
visiem audzēkņiem ir iespēja bez maksas
braukt pašvaldības autobusos, lai nokļūtu
skolā un atpakaļ uz mājām. Visi ir nodrošināti ar brīvpusdienām, mācību grāmatām un darba burtnīcām. Pašvaldība dāvina arī dienasgrāmatas. Ciblas vidusskolas
vecāko klašu audzēkņi mācību laikā apgūs autovadīšanu, iegūstot B kategorijas
tiesības (mācības apmaksā pašvaldība).
Vairākus gadus darbojas materiālās stimulēšanas sistēma, veicinot skolēnu sekmes mācībās.
Pušmucovas skolas direktores vietniece
Aija Jonikāne uzsver, ka šīs skolas skait-

liski mazajās klasēs ikvienam skolēnam
ir nodrošināta individuāla pieeja. Pedagogs redz katra bērna darbu vai pretēji –
nevēlēšanos mācīties. Turklāt skolā bērni
nepārtraukti ir nodarbināti arī ārpus mācībām, jo līdz pat pēcpusdienai, kad pēc
bērniem atbrauc pašvaldības autobuss,
skolas telpās darbojas dažādi pulciņi.
Pašvaldība ik vasaru izglītības iestādēs
veic nepieciešamos remontus.
Lielāki ieguldījumi bija nepieciešami
Ciblas vidusskolā, kur jūlijā zibens nodarīja būtiskus postījumus, tāpēc nācās atjaunot ugunsdrošības un ventilācijas sistēmu, interneta pieslēgumu un novērošanas kameras u.c. tehniku. Tie bija neplānoti izdevumi. Tomēr Ciblas vidusskolā
veikti arī plānotie kosmētiskie remonti.
Skolas direktore Sarmīte Leščinska informē, ka augustā intensīvi darbi rit Ciblas
vidusskolas stadionā, tas tiek pārbūvēts
atbilstoši mūsdienu prasībām. Darbus
paredzēts pabeigt līdz 7. septembrim, ja
būs labvēlīgi laika apstākļi un negadīsies
kāds neplānots šķērslis. Katrā ziņā – septembra pirmajā pusē skolas stadionu varēsim svinīgi atklāt.
Visas Ciblas novada izglītības iestādes,
izņemot Blontu PII, kur šogad ir rekordliels bērnu skaits, ir gatavas uzņemt jaunus audzēkņus.
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... Un atkal viens sākums,
Ceļa sākums mūžības skrējienā:
Mirkļu mozaīka - smaidi, čalas,
Domas un darbi,
Sapņu piepildījums….
(I. Nagla)

Cien. Ciblas vidusskolas un Ciblas novada skolēni,
skolotāji, vecāki!
Sveicu visus, uzsākot jauno mācību gadu!
Skolēniem vēlu labas sekmes mācībās, skolotājiem –
zinātkārus audzēkņus, lai piepildās visas ieceres, vecākiem
– izturību, pacietību un daudz mīlestības!
Lai visiem sekmīgs un radošs jaunais darba cēliens!
Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska
Mēs gaidām septembri kā senu draugu,
Ar kuru tikties vienmēr kāro sirds,
Jo līdz ar skolu visi mazliet augam,
Bet rudens ziedos vasara vēl mirdz!
Aizraujošu, veiksmīgu, radošu,
jaunām zināšanām, prasmēm un
iemaņām bagātu jauno 2018./2019.
mācību gadu ikvienam skolēnam!
Pedagogiem un skolēnu vecākiem – pacietību,
izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt
zinību kalnā, prieku un lepnumu par sasniegumiem!
Pušmucovas pamatskolas
direktores vietniece Aija Jonikāne
Sveicam skolēnus, skolotājus,
darbiniekus un skolēnu vecākus
Zinību dienā!
Lai krāsains, radošs, veselīgs, pozitīvs,
gaismas, zināšanām un iespējām pilns
jaunais mācību gads!
Ezersalas internātpamatskolas
administrācija

Blontu PII palielinājis audzēkņu skaits
Blontu pirmsskolas izglītības iestādē šogad ir nebijis
audzēkņu skaits – 54 bērni. Lielākā daļa no viņiem ir Ciblas
novada iedzīvotāji, bet apmēram 10 arī ludzānieši. Dārziņa
vadītāja Gunta Stolere saka, ka nav iespējams uzņemt lielāku bērnu skaitu. Iestādē arī šajā mācību gadā ir 3 grupiņas.
Liels ir visjaunākā vecuma bērnu skaits – 22 mazuļi.
Skolai gatavoties sāks 17 bērni, ar viņiem strādās pedagoģes Iveta Savicka un Olita Spole.
Blontu PII ir aprīkota ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem,
t.sk. interaktīvo tāfeli.
– Sirsnīgi sveicu visus jaunajā mācību gadā! Novēlu izturību un veselību! – Gunta Stolere.
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Ciblas novada pašvaldība arī šajā mācību gadā
nodrošinās skolēnu pārvadāšanu ar autobusiem.
To kustības grafiks un maršruti nemainās.
Korekcijas tiks veiktas, ja būs nepieciešamas.

Ciblas bērnudārzā – jauna vadītāja
Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) pēc vasaras atvaļinājuma darbu pilnībā atsāka 21. augustā, kad tajā ieradās
bērni. Šovasar „dārziņam” ir amata konkursā atrasta jauna
vadītāja – Anita Grahoļska. Viņai ir iespaidīgs darba stāžs
pirmsskolas izglītības jomā – 26 gadi pamatā Blontu sākumskolā un pirmskolā. A. Grahoļska ieguvusi augstāko izglītību
kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogs, ieguvusi maģistra
grādu izglītības vadībai pirmsskolā. Pašlaik viņa mācās kursos, lai varētu koordinēt pirmsskolas izglītību Ciblas novadā.
Anita Grahoļska par Ciblas „dārziņa” darbu jaunajā mācību gadā:
– Turpināsim audzināt un izglītot bērnus Ciblas PII. Pašreiz ir divas grupas – jaunākajam vecumam no 1,5 līdz 4
gadiem un 5 – 6 gadus veciem bērniem, kuri gatavojas mācībām skolā. Pašreiz visai intensīvi meklējam jaunus audzēkņus, jo Ciblas „dārziņā” varētu izveidot vēl 1 un pat 2 grupas. Telpu tam ir pietiekami. Būs bērni no kaimiņu novadiem.
Saglabāsim diennakts grupu, kurā bērnus audzinātājs pieskatīs arī naktīs (no pirmdienas līdz piektdienai). Darba laiks
Ciblas PII ir no plkst. 7:00 līdz 17:00, bet šajā diennakts
grupiņā bērni varēs uzkavēties arī ilgāk gadījumos, ja vecākiem darba diena beidzas vēlāk un viņi nepaspēj bērnu izņemt līdz plkst. 17:00.
Pašlaik Ciblas PII pedagogu darbs organizēts tādejādi, ka
divas pedagoģes strādā ar jaunāko grupiņu un divas – ar vecāko. Skolai bērnus gatavo Rita Kozlovska un Dita Miklucāne, bet ar mazuļiem strādā Marija Onukrāne, otra pedagoģe
pašlaik tiek meklēta – garantēts pastāvīgs darbs uz pusslodzi.
Pašvaldība ir nodrošinājusi labu materiāli tehnisko bāzi.
Darbs ar bērniem rit, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Pedagoģes nodarbības vada, pielietojot interaktīvās tāfeles
daudzveidīgās iespējas un citas novitātes.
Pakāpeniski gatavosimies ieviest kompetenču pieejā balstītas izglītības metodes. Šajā nolūkā plānoju 28. septembrī
Ciblas PII rīkot kursus, uz kuriem aicināšu mūsu novada un
kaimiņu novadu pirmsskolas un sākumskolas pedagogus un
izglītības iestāžu vadītājus. Esmu pārliecināta, lai gan mūsu
iestādes ir nelielas, arī tajās jāīsteno laikmetam atbilstošas
mācību un audzināšanas programmas. Vecākiem jābūt drošiem, ka vietējā ciemata „dārziņā” viņu bērniem ir nodrošināts viss labākais.
Esmu ļoti pateicīga Ciblas PII darbiniecēm, kas mani uzņēma ļoti labi. Esmu izvērtējusi kolektīva iespējas un guvusi
pārliecību – katrs darbinieks ir kompetents savā jomā. Atliek
vien turpināt iesākto un veidot „dārziņā” bērniem labvēlīgu
un laikmetīgu vidi.
Nākotnē veidošu ciešāku sadarbību starp abām novada
pirmsskolas izglītības iestādēm, pārņemot labāko pieredzi
vienam no otra un no citu novadu pedagogiem.
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„Putniņu” mājās iedzīvotāji saremontējuši kāpņu telpu
Felicianovas ciemats ar daudzdzīvokļu māju visai blīvu apbūvi ir veidojies
70-tajos gados, kad dzīvokļi būvēti EC
PMK un vietējās kopsaimniecības darbiniekiem. Arī mūsdienās daudzdzīvokļu nami ir apdzīvoti – tukšu dzīvokļu
faktiski nav, bet ir tādi, kuros to īpašnieki šobrīd nedzīvo. Felicianovā ir
centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, bet apkuri dzīvokļos nodrošina iedzīvotāji paši. Kopš 1994.
gadā ciematā atslēgta centralizētā siltumapgāde, katrā dzīvoklī īrnieki individuāli iebūvēja (vai atjaunoja) krāsnis,
apkurei pamatā tiek izmantota malka.
Katrai mājai Felicianovas ciematā ir
savs nosaukums un arī adrese.
Viena no tipveida mājām ir „Putniņi”,
tā atrodas Liepu ielā 2. Mājai ir divas
kāpņu telpas, kopumā 18 dzīvokļi.
Pirmā no šīm kāpņu telpām šovasar ir
piedzīvojusi skaistu notikumu – remontu! Iniciatīva nāca no iedzīvotājiem. Kādu dienu Salomejas Timules
dzīvoklī sanāca kaimiņi un sprieda, kā
lai sakārto kāpņutelpu. Tīra tā bija,
bet… krāsa no sienām un griestiem
nolupusi. Sazvanījuši Ciblas pagasta
pārvaldes vadītāju Miervaldi Trukšānu
un vienojušies, ka pašvaldība nopirks
remontam nepieciešamos darbarīkus,
materiālus un krāsas, bet „Putniņu”
iedzīvotāji paši remontēs.
Māris Cunskis ir jauns cilvēks, kurš ar
ģimeni „Putniņos” dzīvo pašvaldības
piešķirtā dzīvoklī jau astoņus gadus.
Mārim ir darbs (ziemas periodā pat divi), tāpēc darbam sabiedrības labā viņš
varēja atvēlēt tikai brīvdienas. Pamatā –
sestdienas.
Mārim remontēt kāpņutelpu palīdzēja

arī kaimiņš Slaviks
Romanovskis. Bija
jānoņem (jānoberž)
vecās krāsas paliekas no sienām un
griestiem, kārtīgi
jānošpaktelē
un
jānokrāso. Tik apjomīgu darbu ne
Māris, ne Slaviks
līdz šim nebija veikuši. Vienu brīdi
licies – jāmet viss
malā. Ļoti grūti
bija remontēt kāpņutelpas griestus,
īpaši augšējā stāvā.
Nebija viegli arī
vienoties ar krāsu –
vieni kaimiņi gribēja salātzaļu, citi
gaišzilu, bet izdevās vienoties par
bēšu krāsu. Tā tagad klāj sienas, gar
kāpnēm nokrāsota
maliņa
tumšākā
tonī un šis tumšākais tonis izmantots arī dzīvokļu
durvju un ieejas
durvju krāsošanai. Bēšā krāsā nokrāsotas arī margas.
Kāpņu telpas remonts paveikts patiesībā ļoti īsā laikā – no darbu sākuma
līdz noslēgumam pagāja mēnesi. Un
strādāts tikai brīvdienās!
Mājai ļoti nepieciešams jumta remonts. Iedzīvotāji cer uz pašvaldības
atbalstu. Dažām mājām Felicianovā
jumti nomainīti. Pašvaldība ik gadu
savā budžetā atvēl līdzekļus apmēram divu daudzdzīvokļu māju jumtu remontam. Arī „Putniņi” ir
rindā uz jumta nomaiņu.
Pēc Māra domām, būtu
jānomaina vai kapitāli
jāsaremontē arī ārdurvis.
Tas īpaši svarīgi ziemā,
lai nams nezaudētu siltumu. Tāpat jāierīko normāls apgaismojums kāpņutelpā (ir doma par sensoru uzstādīšanu pie spuldzēm). Un jāsaremontē
soliņš pie kāpņutelpas vai
jāuzstāda jauns.

„Putniņu” iedzīvotāji paši rūpējas par
savas mājas teritorijas uzturēšanu. Māris ar savu tehniku appļauj vienu mājas
pusi, kaimiņš – otru, kaimiņi savāc naudu pļāvēja degvielai. Vasarā teritorijas
appļaušana jāveic 5 – 6 reizes.
Iedzīvotājiem
šajā
Felicianovas
daudzdzīvokļu namā izdodas vienoties
par kopīgiem labiekārtošanas darbiem,
jo pašiem ir šajā namā un vidē jādzīvo.
Pašvaldība savukārt vienmēr ir gatava
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu šajā jomā, kā tas ir bijis gadījumā ar „Putniņu”
nama kāpņutelpas remontu.
Pašvaldībai Felicianovā pieder 114
dzīvokļi, kuri nav privatizēti. Tikai 8 no
visiem ir privatizēti. Tātad pašvaldības
dzīvojamais fonds ir iespaidīgs, un šos
dzīvokļus pašvaldības Komunālais dienests cenšas uzturēt labā kārtībā, tajā
skaitā nomaina logus u.tml..
Attiecībā uz daudzdzīvokļu namu
jumtu remontu pašvaldība atgādinām –
lai uzsāktu tik nopietnu darbu, pirmkārt,
iedzīvotājiem jāvienojas un jānoslēdz
līgums ar Ciblas novada pašvaldību par
nama apsaimniekošanu.
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Izstādē iemūžināta
šodiena
Ludzas Tautas namā līdz augusta
beigām skatāma unikāla izstāde
„Skaista mana tēva sēta”, ko veidojuši Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu publisko bibliotēku darbinieki. Izstāde septembrī būs skatāma Kārsavā, oktobrī – Zilupē, novembrī – Ciblā.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir
metodiski konsultatīvais centrs 27 pašvaldību bibliotēkām. Tiek organizēti
kopīgie mācību un darba semināri, notiek aktīva pieredzes apmaiņa starp pagastu bibliotēkām, tāpat tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas
bibliotēkām.
Vienā no bibliotekāru tikšanās reizēm
metodiķe Elita Zirne izteica ideju –
sagaidot Latvijas simtgadi, izveidot
izstādi kā stāstu par mūsu novadu, pilsētu un ciematu skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Katrai
bibliotēkai bija jāsagatavo informatīva
planšete ar 10 stāstiem. Šī ideja guva
atbalstu. Un lai gan, sākot darbu, daža
bibliotekāre sūkstījās – mūsu pusē nav
nekā interesanta, ko rādīt citiem…, atklājās daudz interesantu vietu un lietu,
par kurām varētu veidot arī plašāku
izstādi.
Planšetēs skatāmās fotogrāfijas pārsvarā ir tapušas šovasar, atspoguļojot
to, kā aprakstītie objekti izskatās pašreiz. Bibliotekāri ir labi novadpētnieki,
tieši bibliotēkās tiek uzkrāti materiāli
par vietējo vēsturi. Un vēsture, kā zināms, veidojas jau šodien. Katrs it kā
nenozīmīgs notikums un vieta kādreiz
būs vēsture, un būs interesanti pēc gadiem skatīt kādu rakstisku vai foto liecību par šodienu.
Katra novada planšetes ir citā krāsā.
Ciblas novadam – violetā. Līdz ar to
skatītājam ir samērā viegli orientēties,
meklējot informāciju par konkrētu novadu. Ciblas novadā ir 6 bibliotēkas.
Katra izveidojusi savu stāstu, planšetē
iekļaujot informāciju par 10 objektiem.
Ciblas novada tūrisma organizators
Ēriks Pavlovs palīdzēja bibliotēkām
izveidot vienota parauga planšetes. Sākumā tādas tapa tikai Ciblas bibliotēkām. Redzot, cik tās veiksmīgas, izstādes organizētāji lūdza Ē. Pavlovu palīdzēt izveidot planšetes pārējiem.

Nr. 13(141)

2018. g. 29. augusts

4. lappuse

Iepazīsim Ciblas novadu!
22. augustā
Blontu un Pušmucovas bibliotēku lasītāji devās iepazīt Ciblas
novadu. Pārgājienā piedalījās
31 dalībnieks
(kopā ar vecākiem 36), galvenokārt skolas
vecuma bērni.
Bet jaunākajam
dalībniekam bija
3 gadi; kopā ar
māmiņu Agnesi
Konopļaniku un
brāli Markusu braši soļoja Gabriela. Par
lielo izturību un apņēmību nosoļot visu
ceļa posmu jāuzslavē arī piecgadnieks
Dominiks Lubāns.
No pieaugušajiem mūs vēl atbalstīja
Aina Borisovska, Terēzija Metlāne,
Alla Stabrovska, Viktorijas un Valērijas
tētis Andris Krištopāns.
Pārgājienu sākām uz Pušmucovas un
Mērdzenes pagastu robežas ar nelielu
ieskatu vēsturē. Tad apmeklējām Mērdzenes pamatskolu, kuru mums ar lepnumu par jauno skolas ēku laipni izrādīja skolas direktore Inese Avota. Mērdzenes brīvdabas estrādē ieturējuši nelielu maltīti, devāmies uz AS „Ludzas
mežrūpniecības saimniecība” Mērdzenes kokzāģētavu. Vadītājs Pēteris Ažesoļs parādīja, kā top augstas kvalitātes
kokmateriāli dzelzceļa vajadzībām,
dēļi, brusas, taras dēlīši un citi materiāli
saimnieciskām vajadzībām. Uzņēmums
pārdod arī kokapstrādes blakusproduktus, kas izmantojami kā kurināmais.
Ejot gandrīz pa Ciblas novada ziemeļu robežu, cauri Pušmucovas pagasta
Sipku sādžai, atpūšoties Staupines sādžas ceļmalā esošajā bērzu birzītē, Avīšos apskatot novāktos labības laukus un
jau ziemājiem sagatavotos laukus, nonācām Šmatos. Te piemājas saimniecības „Lilijas” kazu valstībā mums tika
ļauts pabarot un arī samīļot šos mājdzīvniekus. Lielu izbrīnu visos raisīja
āzis ar varenajiem ragiem!
Un tad jau tālumā bija redzams mūsu
galamērķis – Nūraugu kalns. Tas ir pusotra kilometra garš un 0,7 km plats valnis ar augstumu 179,7 m virs jūras līmeņa ar daudzviet stāvām nogāzēm un
senajām gravām. No šī kalna paveras

pārsteidzošs skats uz Pušmucovas pagasta teritoriju un apkārtējiem pagastiem. Ainavā iezīmējas mežu masīvi,
viensētu puduri, sakopti lauki un Pušmucovas baznīcas torņi. Ar patīkamu
nogurumu un gandarījumu par noieto
ceļa gabalu varam lepni teikt: – Te ir
mana dzimtenes daļa! Cik tā ir skaista!
Mazliet atpūtušies, turpinājām ceļu
mājup – uz Blontiem un Pušmucovu.
Kopā mēs todien nogājām vairāk kā
20 km!
Paldies visiem pārgājiena dalībniekiem par izturību, pacietību, savstarpējo
sapratni un izpalīdzību.
Paldies visiem, kas mūs laipni uzņēma: Mērdzenes pamatskolas direktorei
Inesei Avotai, Mērdzenes kokzāģētavas
vadītājam Pēterim Ažesoļam, p.s.
„Lilijas” īpašniekiem Čerpinsku ģimenei.
Bērnu atsauksmes:
– Ļoti patika Mērdzenes skolā pastaigāties un malkas gaterī. Vēl mums patika Nūraugu kalns, jo varēja redzēt visu
apkārtni, var redzēt visu apkārtni, var
redzēt Pušmucovas baznīcu. Bija jautri
pie ugunskura. (Anastasija, Viktorija)
– Laba kompānija, žēl, ka nevarējām
izpeldēties. (Makss)
– Iepatikās lielā skola, Nūraugu kalns,
patika barot kazas un āžus. Mazliet tāls
ceļš. (Ellija)
– Gājām pa garo zāli, varējām paslēpties, veiksmīgi pa taisno ceļu atradām
īsto ceļu līdz Blontiem. (Emīls)
Ceram uz tikšanos nākamreiz!
Blontu bibliotēkas vadītāja
Inta Vonoga
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja
Ilga Baziļeviča
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5. lappuse

Tiek apzināta Lucmuižas ciemata vēsture
3. augustā Zvirgzdenes pagasta
Lucmuižā notika kāds pasākums, ko
rīkoja bibliotēkas vadītāja Jolanta
Prīdāne, – „Laiku savienojums”, kas
bija veltīts ciemata 250. gadadienai.
Uz to pulcējās aptuveni 30 cilvēki –
pašreizējie un bijušie Lucmuižas
iedzīvotāji. Tikšanās kļuva iespējama, pateicoties pašu iedzīvotāju iniciatīvai un atbalstam.
Lasot grāmatas „Ciblas novads” abas
daļas, Jolanta Prīdāne atrada pirmās
ziņas par novada teritorijā savulaik bijušajām muižām un pusmuižām Ražanovā, Franapolē un Lucmuižā. Tad atrastas publikācijas presē, tajā skaitā
Annas Rancānes raksts „Titulu nenēsā” (Diena, 2007. gada decembrī; pieejams internetā) un žurnāla „Citādā
Pasaule” nr. 16 (27) publikācija.

Šādi viņai nejauši izdevies visai tuvā
apkaimē – Mākoņkalna pagastā – atrast
muižnieku Karņicku jaunākās paaudzes
pārstāvjus un iegūt interesantu informāciju. Jolanta Prīdāne ir sākusi ģenealoģisko izpēti, lai sastādītu šīs dzimtas
koku. Tā sākums – 1590. gadā ar Kasparu Karņicki, kurš no Polijas karaļa
Sigismunda III par nopelniem karalaukā
saņēma zemes Latgalē (tolaik Inflantijā). Latgalē pašreiz dzīvo divi dzimtas
pēcteči – brāļi Rūdolfs un Ričards Koniševski. Viņu tēvs Vladislavs Koniševskis (1964 – 2018) nesen miris, viņš ir
Sofijas Koniševskas (1933 – 2010) un
Vladislava Koniševska (1937 – 2006)
dēls. Sofijas vecākiem Bruno Karņickim (1896 – 1967) un Eleonorai Karņickai, dzim. Rutkeviča, (1904 – 1966)
bija trīs bērni: Vladislavs (1927. – ???),
Sofija (1933 – 2010), Jānis (1935 –
2010). Šobrīd nav nekādu ziņu par Vladislavu Karņicki, kurš apmēram 16 gadu vecumā kara laikā aizceļojis uz Poliju. Sofijas ģimene dzīvojusi diezgan
noslēgti, retais zinājis viņas dižciltīgo
izcelsmi. Visu mūžu Sofija nostrādāja
par feldšeri Lipušku ciemā, bet viņai
izdevies saglabāt
ģimenes fotogrāfijas, daļa no kurām
nonākusi arī Lucmuižas bibliotēkā.
Nav saglabājusies
Karņicku muižas
ēka, bet ir zīmējums, ko pēc bērnu
dienu
atmiņām
zīmējusi Sofija.
Kāpēc šovasar atzīmēta
Lucmuižas
250.
gadadiena?
Pirmo reizi doku-

mentos šī muiža
pieminēta
1768.
gadā. Gatavojoties
šai jubilejai, Jolanta Prīdāne ne vien
tikās ar Karņicku
dzimtas
pārstāvjiem, bet arī uzrunāja ciemata ļaudis, lūdzot iesniegt
vecas fotogrāfijas
un citas lietas. Lai
gan atsaucība nebija liela, izdevās
savākt pietiekami
daudz materiālu un izveidot slaidus, kas
tika demonstrēti pasākumā 3. augustā.
Daži svētku dalībnieki atnesa līdzi attēlus un dalījās atmiņu stāstos par Lucmuižu ne tik tālā pagātnē. Bija arī neliels koncerts, kurā uzstājās Cirmas
pagasta bibliotēkas vadītāja Marina
Piterāne un viņas mazmeita, akordeonists Arnis Malahovs.
Ciema bibliotēkā ikviens var iepazīties ar savāktajiem materiāliem: fotogrāfijām un vēsturiskām liecībām. Ikviens var papildināt šo novadpētniecības kolekciju, atnesot uz bibliotēku
materiālus par ciemata vēsturi.
Jolanta Prīdāne nesen sāka pētīt ciemata vēsturi un arī savas dzimtas vēsturi. Viņa Lucmuižā dzīvo kopš 6 gadu
vecuma, ģimene šurp pārcēlās no Ludzas. Jolantas māte dzimusi Istalsnā,
tēvs – Baltkrievijā, Vitebskas apgabala
Mioru rajonā. Grūtāk esot izpētīt tēva
dzimtas vēsturi, jo daudzi šīs Baltkrievijas poļu ģimenes pēcteči jau ir miruši
vai izklīduši plašajā pasaulē. Jolanta
atzīst, ka vēsturisko notikumu izpēte
viņu ir ārkārtīgi aizrāvusi.
Jolanta ir ļoti pateicīga Marinai Barkānei, kura palīdz viņai pētniecības
darbā, sniedzot informāciju par vēsturisko faktu avotiem un arī emocionālu
atbalstu.
Lucmuižas 250 gadu jubileja tika atzīmēta sirsnīgā gaisotnē. Dzīvesvietas
vēstures izpēte un iepazīšanās ar to veido sabiedrībā lokālpatriotismu un vieno
kopienu. Un tas nebūt nav vienkārši
ciematā, kurš veidojies izpostītas muižas vietā sarežģītajā pēckara periodā.
Tomēr – jāizzina arī smagākās vēstures
norises, jāatceras skaistākie notikumi
un uz šī pamata jāveido iespējami gaiša
nākotne.
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Izcīnīts arī Krāslavas novada kauss
Ludzas un Ciblas novada rikšotāju zirgu braucējas Sandra
Soikāne un Ilona Malahova šomēnes ar izciliem panākumiem piedalījās sacensībās Krāslavas novada Robežnieku
pagastā. Šajās sacensībās pavisam kopā bija septiņi pamatbraucieni un finālbrauciens, kurā piedalījās dienas četri spēcīgākie zirgi. Dalībnieki bija ieradušies no sešiem Latvijas
novadiem (Ciblas, Ludzas, Dagdas, Krāslavas, Rēzeknes un
Gulbenes). Distances garums visos braucienos bija 1600 m.
Finālbraucienā par Krāslavas novada kausu cīnījās
I.Malahova ar Salamandru, S.Soikāne ar Victory Boy T.G.,
T. Avdejonoka ar Leopardas un I.Berga ar Taris Augustinu.
Jau no starta pirmajām sekundēm zirgi viņām burtiski lidoja.
Gandrīz līdz pašam finālam līderpozīciju šajā finālbraucienā
noturēja Ilona ar Salamandru. Taču distances pēdējā taisne
visu izmainīja – Sandras zirgs patiešām burtiski ielidoja finiša līnijā, un šķita, ka kājas tam neskar zemi. Sandra uzradīja
labāko finālbraucienā laika rezultātu 2.08,48 min, Ilona –
2.09,10 min, I.Berga – 2.09,59 min un T.Avdejonoka –
2.09,78 min.
Nākamās sacensības notiks Gulbenes novada Lizuma pagastā 15. septembrī. Pēc šīm sacensības vēl plānotas arī Rīgas apriņķī.
Informē Inese Ruskule
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Piecas dienas – sportiski un veselīgi
Īstenojot projektu
„Veselības veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā”, piecas dienas jūlijā (no 24.07.2018. līdz 28.07.2018.) jaunieši
vecumā no 13 līdz 18 gadiem darbojās diennakts nometnē,
ko organizēja biedrība „Strauts”.
Galvenais uzsvars tika likts uz fiziskām aktivitātēm, kas
šajā vecumā ir ļoti aktuālas, jo diemžēl jāsecina, ka pusaudži
lielu daļu laika pavada pie viedierīcēm. Tas bija arī viens no
iemesliem, kāpēc sākumā bija grūti nokomplektēt nometnes
sastāvu, daudzi jaunieši nevēlējās šķirties no savām viedierīcēm uz 5 diennaktīm.
Kopumā nometnē valdīja jautrs un sportisks gars, jo komandas sacentās savā starpā un ik dienu bija kāda jauna nodarbošanās. Notika arī lekcijas, ko pasniedzēji centās pielāgot pusaudžiem, lai viņiem ir interesanti.
Šī bija pēdējā nometne, ko organizējām minētajā projektā.
Kopumā veselīga dzīvesveida popularizēšanai 2017. un
2018. gada vasarā bija organizētas trīs nometnes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Šāda aktivitāte projektā vairs
netiks īstenota. Kopējās izmaksas visu trīs nometņu organizēšanai ir 10 826,44 eiro, tādējādi šī ir dārgākā līdz šim īstenotā projekta aktivitāte.

Filmēts materiāls TV raidījumam par Ludzas izloksni
Šovasar top raidījumu cikla „Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” otrās sezonas ieraksti. 22. un 23. augustā tika filmēts
materiāls raidījumam par Ludzas izloksni, kas Latvijas TV
1. kanālā tiks demonstrēts 2018. gada novembrī.
Raidījuma režisore un pārējā filmēšanas grupa sižetu par
Ludzas izloksni filmēja Ludzas novadā un arī Lucmuižā, kur
par latgaliešu valodas lietojumu ikdienā stāstīja Vija Tabūne
un Vanda Žulina. Tika filmēti arī psalmu un vietējo tautasdziesmu dziedājumi.

Atbraukt uz Ludzu pamudināja tikšanās ar Kroma kolna
brolistes aktīvistu Aleksandru Lubānu. Viņš ir dzimis un
uzaudzis pie Lielā Ludzas ezera Ķīšu kalna pakājē. Kad aizbrauca dzīvot uz citu pusi, visi smējās par to, kā viņš runāja:
īdļu, dūmojļu, ādļu, verļūs... Tad saprata, ka tā ir Ludzas
puses izloksne. Kad Kārlis Kazāks papētīja arhīvus, atrada
rakstisku liecību tam, ka cilvēki jau izsenis tā runā.
Raidījuma veidošanas komandas pārstāve Žaklīne Zābere
atklāj, ka viena raidījuma filmēšanai parasti tiek atvēlētas 3
dienas. Pirms filmēšanas
tiek meklēti cilvēki, kas
varētu stāstīt par konkrēto
izloksni. Esot svarīgi sastapt ne vien valodas nesējus (tos, kas runā šajā
izloksnē), bet arī cilvēkus,
kuri spēj izstāstīt par šīs
izloksnes īpatnībām un
atklāt iespējamo šo atšķirību veidošanās ceļu vēstures gaitā. Raidījums par
Ludzas izloksni būs 3.
jaunajā sezonā, kopumā
šoruden skatītājiem tiks
piedāvāti 7 raidījumi ciklā
„Dzirdi balsis ar Kārli
Kazāku”. Pirmās sezonas
raidījumi bija skatāmi
LTV pērnruden, dažus var
noskatīties
internetā
(www.ltv.lsm.lv).
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Jānis Kondrāts sasniedzis 90!
Šomēnes uz 90 mūža gadiem atskatījās Jānis Kondrāts. Viss mūžs viņam saistīts ar Blontu pagasta Būbinu ciemu. Jānis dzimis 1928. gadā.
Šī gadagājuma jauniešiem secen gāja
iesaukšana Otrā pasaules kara armijās,
bet itin drīz pēc kara Jānis, būdams 17
gadus vecs jauneklis, tika izsūtīts uz
Sibīriju, jo pie viņa atrasta šautene. Pēc
5 svešatnē vergotiem gadiem Jānis
atgriezies, uzreiz ticis reabilitēts un
iesaukts armijā. Atkal 3 gadi prom no
mājām.
Kara laikā Kondrātu māja bija izpostīta, nācās dzīvot rijā un pakāpeniski būvēt jaunu māju. 1944. gadā no Kondrātu
ģimenes Padomju armijā bija iesaukts
vecākais dēls, viņš pazuda bez vēsts.
1947. gadā nomira tēvs. Un Jāņa māte
jaunāko dēlu sagaidīja tikai 1954. gada
rudenī. Pirmie gadi kolhozā – smags
darbs bez algas…
Lai arī grūti, tomēr, kā atzīst Jāņa
sieva Helēna, mūža skaistākie gadi bijuši jaunībā.
Jānis un Helēna apprecējās 1959. gada rudenī. Helēna ir 10 gadus jaunāka,
dzimusi tuvējā sādžā – Morozovkā.
Abi strādāja kolhoza lauku brigādē.
Vēlāk Jānis strādāja būvbrigādē, dažādi
celtniecības darbi viņam patika. Tomēr
abiem garākais darba posms saistīts ar
Kirova kolhoza cūku kontrolnobarošanas staciju, kurp šie dzīvnieki tika vesti

no visas Latvijas un tika pētītas dažādu
šķirņu īpašības.
Helēna kolhozā sāka strādāt jau no 13
gadu vecuma. Bija ļoti grūti. Pamatā
roku darbs ar dakšām. Ziemās smagākais bija bargā salā ar rokām mēzt mēslus no kolhoza cūku kūts. Vasarās –
siena vākšana, ravēšana, linu plūkšana.
1988. gadā Jānis devās pensijā, 1997.
– Helēna.
Kā visās Latgales lauku sētās, arī
Kondrāti vienmēr kopuši dārzu un turējuši mājdzīvniekus. Sākumā tā bija
vienkārši nepieciešamība, lai izdzīvotu,
tad jau – dzīvesveids. Pēc smaga fiziska
darba kolhozā arī mājās bija jāpļauj,
jāravē, jādara citi darbi. Pakāpeniski,
zūdot spēkam un veselībai, palikuši ar
vienu kaķenīti. Sirds vai lēkusi no krūtīm laukā, kad bijis jāšķiras no pēdējās
gotiņas. Vēl smagāk bijis, kad pēc diviem gadiem (aizpērn) no mājas izvests
zirgs – Jāņa pēdējais prieks un lepnums.
Uz kūts pusi grūti skatīties.
Ko lai dara… Abiem sirmgalvjiem
dienas paiet pa māju. Jānis no tās faktiski vairs neiziet, Helēna, balstoties uz
ratiņiem, šovasar bija arī kapusvētkos.
Gandrīz katru dienu atbrauc krustmeita
Antoņina Fjodorova ar vīru, kuri dara
visus darbus, kā arī pastniece, kas atved
abonēto presi un pensiju.
Ciblas novada Felicianovā dzīvo Jāņa
māsa Felicija Kučinska.

21. augustā Jāni Kondrātu no Blontu pagasta 90 gadu jubilejā
pašvaldības vārdā sveica izpilddirektore Ināra Sprudzāne un
sociālā darbiniece Inta Vonoga
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Pensionāru ekskursija –
uz Daugavpili
Pašvaldības Sociālais dienests jau
trešo gadu rīko ekskursiju pensionāriem, kuri dzīvo Ciblas novada teritorijā.
Arī šovasar – 3. augustā – prāva pensionāru grupa no visiem Ciblas novada
pagastiem ar diviem autobusiem devās
ekskursijā uz Daugavpili. Gida pavadībā
apskatīti šīs lielās Latgales pilsētas interesantākie objekti, kā pirmais – Baznīcu
kalns. Tā ir vieta, kur līdzās atrodas
četru konfesiju – luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku – dievnami.
No tām apskatei tika piedāvāta Svētā
Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle.
Ekskursanti no Ciblas novada apskatīja arī Daugavpils cietoksni, kas ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis ar platību virs
150 ha. Pārsteidza tā iekšējā apbūve –
saglabājušās dzīvojamās ēkas un ielas,
bija sajūta, ka esi atgriezies pagātnē, lai
gan pēdējos gados cietoksnī restaurētas
vairākas ēkas (tagad Kultūras un informācijas centrs, Latgales reģiona policijas pārvalde, Marka Rotko mākslas
centrs) un vieni no četriem cietokšņa
vārtiem. Mūsdienās te dzīvo vairāk nekā
1000 cilvēku, un tas ir viens no pilsētas
dzīvojamiem rajoniem.
Gida pavadībā apskatīti arī interesantākie objekti pilsētas centrā.
Ekskursijai izvēlētā augusta diena bija
ļoti karsta. Daugavpilī pavadītās 4 stundas nebija vieglas, jo daudz bija jāstaigā.
Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne
pateicas visiem pensionāriem, kuri piedalījās ekskursijā, par pacietību.
Šādus izbraucienus ar pašvaldības
autobusiem iespējams plānot tikai vasarā, kad skolās ir brīvlaiks. Un šogad bija
jāizbrīvē arī tāds datums, kad autobusi
nav nepieciešami pašdarbības kolektīviem. Tāpēc tika izvēlēts augusta sākums. Arī turpmāk pašvaldība rīkos
ekskursijas un citus pasākumus pensionāriem. Sociālā dienesta vēlējums
tiem, kas piesakās ekskursijām: laicīgi
paziņot par lēmumu nedoties braucienā,
lai rezervēto vietu varētu piedāvāt citiem. Ļoti labi ekskursijai bija organizējušies pensionāri no Ciblas un Līdumnieku pagasta.
Paldies autobusu šoferiem Jānim Fedotovam un Jānim Klešnikam par teicamu darbu!
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VINGROŠANAS NODARBĪBAS
GRŪTNIECĒM,
sākot ar grūtniecības 12. nedēļu,
PUŠMUCOVAS TN
no 2018. gada 18. septembra
otrdienās un ceturtdienās plkst. 14:30.
10 nodarbības vadīs fizioterapeite M. Joniņa.
Jāuzrāda ārsta izziņa.

TOPOŠO VECĀKU SKOLA
Pušmucovas Tautas namā
5 nodarbības otrdienās
no plkst. 12:00 līdz 14:00.
Nodarbības vadīs sertificējošā dūla apmācībā un PEP mamma apmācībā, sertificēta
zīdīšanas konsultante, Baha ziedu terapijas praktiķe un triju bērnu māmiņa Anita
BALTALKSNE.
11. septembris - Dabisku dzemdību norise
(dzemdību priekšvēstneši; kā saprast, kad
doties uz slimnīcu; dzemdību process;
dzemdību elpošana u.tml.).
18. septembris - Bērna zīdīšana (zīdīšanas
grūtības un to risinājumi; kā pavairot pienu; kā saprast, vai pietiek piena u.tml.).
25. septembris - Jaundzimušā aprūpe
(pareiza cilāšana, nēsāšana, ģērbšana,
vannošana, ikdienas aprūpe; piemērotas
un attīstību kavējošas rotaļlietas u.tml.).
2. oktobris - Bērna emocionālā audzināšana 0-3 gados (ar ko īpašs šis periods bērna dzīvē; piesaistes veidošana; kā neizlutināt bērnu; jaundzimušā miegs un dienas
ritms; raudāšana un nomierināšana utt.).
9. oktobris - Baha ziedu terapija grūtniecības un pēcdzemdību periodā (kā ar
tiem sagatavoties dzemdībām; ziedi
dzemdībās; ziedi jaundzimušā veiksmīgai
adaptācijai; ziedi zobu nākšanas periodā,
dažādu grūtību reizēs u.tml.).
Tikšanās laikā: lekcijas, izdales materiāli, tēja ar gardumiem, Baha ziedu maisījuma pagatavošana.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”.
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Notikušas ekstrēmas sacensības

Tradicionālajās sacensībās „Styprūs skriejīņs”, kuras Ciblas peintbola laukumā šovasar notika 18. augustā, piedalījās 40 personas.
Individuālās sacensības šoreiz notika kopīgi gan vīriešiem, gan sievietēm. Atsevišķs starts – bērniem un komandām. Šoreiz bija 6 komandas,
katrā pa trim dalībniekiem.
REZULTĀTI:
Vīriešu grupā (9 dalībnieki)
1.vieta – Jānis Ļubka (20,03 min.),
2.vieta – Endijs Romanovs (20,05 min.),
3.vieta – Deniss Seļivanovs (25,15 min.).
Sieviešu grupā (4 dalībnieces)
1.vieta – Jeļizaveta Haindrova (28,23 min.),
2.vieta – Maruta Greitāne (29,12 min.),
3.vieta – Gunita Kučāne (37,45 min.).
Bērnu grupā (8 dalībnieki)
1.vieta – Natālija Nasalska (1,18 min.),
2.vieta – Melānija Dmitrijeva (1,20 min.),
3.vieta – Anna Bogdanova (1,24 min.).
Komandu grupā (6 komandas)
1.vieta – Ludzas novada komanda: Anastasija Keiša, Andris Vengra un
Gints Sarkans (28.02 min.),
2.vieta – Viļakas novada komanda: Agnese Raznikoviča, Jānis Supe un
Valters Supe (31.30 min.),
3.vieta – Ludzas zemessargu komanda: Veronika Kukule, Jānis Kukulis un
Oskars Kovšeļs (35.52 min.).
Aldis Tihovskis, sacensību organizētājs, pateicas visiem par
atbalstu un palīdzību „Styprū skriejīņa” rīkošanā.

Mūsu novada sportisti — Kārsavas svētkos
Ciblas novada komandas veiksmīgi piedalījās Kārsavas novada svētku
sporta turnīros.
24. augusta sporta nakts futbola sacensībās ciblānieši izcīnīja 1. vietu,
pārspējot kārsaviešus “bullīšos”.
26. augustā minifutbola (7x7) sacensībās komandai no Ciblas – 1. vieta,
komandai „Pušmucova” – 2., kārsaviešiem – 3. vieta. Komandas
„Pušmucova” līderis Dainis Teicāns stāsta, ka sacensībās piedalījās 9 komandas, no Pušmucovas bija arī skolēnu komanda, kas ieņēma 6. vietu.
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