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Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās? (..)
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!
(J. Osmanis)
Ciblas novada pašvaldība
jaunajā mācību gadā visiem
skolēniem un pedagogiem
novēl zinātkāri, atsaucību
un radošu degsmi mācību
procesā un ārpusstundu
nodarbībās!
Lai visās ģimenēs bērni
aug, jūtot vecāku mīlestību
un gādību!
Kopīgi veidosim šo mācību gadu sekmīgu un iespējām bagātu!
Lai saulains un līksms ir 1. septembris!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

1. septembris – tik tīrs kā neuzarts tīrums,
kā nesamīts sniegs.
Tas atnāk, ziediem vīts, ar cerību sirdī
lieliem un maziem.
1. septembris atnesis līdz sauju vasaras
smaržas,
riekšu siltas saules, lai pietiek šai
svētku dienai un nepietrūkst gaitai nevienai.
1. septembris – tikai sākums kaut kam
lielam, kaut kam labam.
Tas atnāk ar zvana skaņām zinību
tālēs vest.
(U. Kavicka)
Sveicu Ciblas novada skolēnus, skolotājus
un skolēnu vecākus, Jauno mācību gadu
uzsākot! Lai ikvienam 2016./2017.mācību
gadu ir veiksmīgs, radošs un
labiem darbiem piepildīts!
Ciblas vidusskolas direktore S. Leščinska

Pušmucovas
pamatskolas
pedagogi sveic
savu audzēkņu
ģimenes, jauno
mācību gadu
uzsākot.
Lai ikviena kopā
pavadīta diena
būtu kā ražena
ābele, skanīga un
gaiša, kā putnu
dziesmas!
Izturību, neatlaidību un radošuma
dzirksti ikdienā!
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2. lappuse

Mūsu pašvaldība iesaistās projektā par veselības veicināšanu un slimību profilaksi
Ciblas novada pašvaldība ir iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā un jau septembrī tiek plānots iesniegt projekta pieteikumu darbības programmas „Izaugsme 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.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei”.
Šobrīd tiek izstrādāti priekšlikumi plānotajām darbībām projekta ietvaros,
laika periodam no 2016. gada līdz 2018. gada 31. decembrim.

Aptauja par plānotajiem pasākumiem
veselības veicināšanas pasākumiem
Jūsu vecums:
□ līdz 18 gadiem
□ no 19-53 gadiem
□ 54 un vairāk
Veselības veicināšanas pasākumi varētu būt:
□ Tematiskas lekcijas, semināri
□ uztura speciālista konsultācijas
□ meistarklases (piem., kā pagatavot veselību uzturu)
□ atbalsta grupas atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšanai
□ veselības dienu organizēšana (diabēta diena utt.)
□ cits______________________________________
Fizisko aktivitāšu popularizēšana sabiedrībā varētu būt:
□ nūjošana
□ skriešana
□ tematiskas vasaras nometnes
□ peldēšanas nodarbības
□ cits ___________________________
Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā:
□ bezmaksas psiholoģiskais atbalsts
□ lekcijas novada iedzīvotājiem
□ cits_______________________________
Slimību profilakses pasākumi:
□ Tematiskas lekcijas
□ Veselības dienas
Cits_________________

Anketas lūdzam līdz 2016. gada 5. septembrim iesniegt
Ciblas novada Domē vai sava pagastu pārvaldē

Projekta ietvaros aktivitātes plānojamas šādām iedzīvotāju mērķa
grupām: visi Latvijas iedzīvotāji, jo
īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:
a) iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu
zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru (visi Ciblas novada iedzīvotāji);
b) trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
c) bezdarbnieki;
d) personas ar invaliditāti;
e) iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
f) bērni;
g) pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas.
Prioritārās jomas ir:
a) Sirds un asinsvadu slimību profilakse;
b) Onkoloģijas profilakse;
c) Perinatāla un neonatālā veselības
veicināšana (no 22.grūtniecības
nedēļas līdz 7 dienām mazuļa un no
0-27 dzīves dienai);
d) Garīgās veselības veicināšana.
Projekta galvenie pasākumi ir
(Saskaņā ar MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 310 nosacījumiem SAM
9.2.4.2.):
a) slimību profilakses pasākumi mērķa
grupām un vietējai sabiedrībai;
b) veselības veicināšanas pasākumi
mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (vismaz 80% apmērā no konkrētajai pašvaldībai aprēķinātā finansējuma).
Līdz 5.septembrim lūdzam aizpildīt aptauju, atzīmējot tās aktivitātes,
kuras, jūsuprāt, ir nepieciešams realizēt Ciblas novadā.
Mārīte Romanovska,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Reģistrētas divas laulības

Jūlijā Ciblas novada Dzimtsarakstu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu – 5500 eiro, mērķdotācija nodaļā reģistros veikti tikai trīs ieraksti:
grāmatu iegādei – 4031 eiro, dotācija no Ciblas pagastā reģistrēts jaundzimušais
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Linards R. (dzimis 20. jūlijā), reģistrētas
Izskatot SIA „Austrumu mērnieks” (iepriekšējā gadā nesamaksātā daļa) – 2 laulības.
Nāves gadījumi nav reģistrēti.
vēstuli, domes sēdē tika apstiprināti trīs 20 172 eiro.
Ciblas novada pašvaldība šos ieņēzemes ierīcības projekti. Īpašnieki no
šiem saviem nekustamajiem īpašumiem, mumus sadalījusi šādi: grāmatu iegādei
Iedzīvotāju ievērībai!
kam gatavoti zemes ierīcības projekti, izglītības iestādēm novirzīta šim mērķim
atdala zemes vienības, kam kā jauniem piešķirtā dotācija (4031 eiro), Ciblas
Regulāri jāatjauno kupicas
īpašumiem ir piešķirti nosaukumi, abiem vidusskolas vajadzībām (pamatā – transun robežstigas
īpašumiem tiek noteikts arī zemes lieto- portlīdzekļu remonts un nekustamā īpaIr saņemta informācija no zemes īpaššuma apsaimniekošana) novirzīti 4620
šanas mērķis.
niekiem,
ka nezināmas personas
izeiro.
Izskatīti un apmierināti AS „Latvijas
sprauž uz lauka zemes gabalu robežas un
Rezervē atstāti 21 052 eiro.
Valsts meži” un divu privātpersonu iesniegumi par nekustamo īpašumu sadalīAtbalstīta sportista piedalīšanās uzsāk lauku apstrādi vai meža izstrādes
darbus. Jebkuru šāda veida darbību
šanu un nosaukumu piešķiršanu jaunpasaules čempionātā
drīkst veikt sertificēts mērnieks, obligāti
ajiem īpašumiem.
Tika izskatīts Latvijas Kikboksinga pieaicinot visus īpašniekus vai nomnieIzpildot Nekustamā īpašuma valsts federācijas iesniegums ar lūgumu piešķir
kadastra likuma prasības, diviem īpašu- 600 eiro sportista Ričarda Dukuļa dalī- kus, ar kuriem robežojas attiecīgā zemes
vienība.
miem apstiprināti nosaukumi.
bai Latvijas kikboksinga izlases sastāvā
Lai strīdu būtu mazāk, visiem zemju
Izskatot privātpersonas iesniegumu WAKO Kadetu un Junioru pasaules
īpašniekiem ir pienākums regulāri atpar zemes vienības nomas tiesību pār- čempionātā kikboksā Irijā.
jaunot kupicas un robežstigas. Ja dabā
traukšanu, deputāti vienbalsīgi nolēma
Pamatojoties uz likuma „Par pašval- to nav, tad atliek tikai veikt kadastrālo
pārtraukt zemes nomas tiesības uz trim dībām” 21. panta 27. punktu un uz
zemes vienībām (8 ha, 4,6 ha un 5.6947 „Nolikumu dalībai sporta pasākumos”, (instrumentālo) uzmērīšanu.
ha).
kas pieņemts Ciblas novada domes
No valsts budžeta ienākuši
Mājas — zemesgrāmatā
2014. gada 25. septembra sēdē, deputāti
vienbalsīgi nolēma piešķirt šo summu
gandrīz 30 tūkstoši eiro
Informācija Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Lucmuižas ciema daudzdzīDeputāti apstiprināja grozījumus šī sportistam Ričardam Dukulim.
Čempionāts norisināsies no 27. vokļu mājas Ezerkrasta ielā 2A un J.
gada pašvaldības budžetā. No valsts
Tabūnes ielā 2A iedzīvotājiem!
budžeta saņemti 29 703 eiro, tajā skaitā: augusta līdz 3. septembrim Dublinā.
Tiek plānots šīs divas mājas ierakstīt
zemesgrāmatā.
Dzīvokļu īpašniekiem
Tiek apzināti pretendenti ēkas nojaukšanai Felicianovā
mēneša laikā — līdz 20. septembrim,
Ciblas novada pašvaldība izsludijāiesniedz dzīvokļa pirkšanas dokumennājusi cenu aptauju un veic iespējatu oriģināli pašvaldības teritorijas plānomo pretendentu apzināšanu ēkas
tājai Vijai Tabūnei. Tie dzīvokļi, kuriem
nojaukšanai Felicianovā.
nebūs dokumentu, tiks ierakstīti ZG uz
Piedāvājums jāiesniedz līdz
pašvaldības vārda.
2016. gada 30. augustam, plkst.
14.00.
Ar latvāņiem aizaugušās
Ēkas nojaukšanas tehniskais proplatības jāappļauj
jekts, pretendentu atlasei izvirzītās
līdz 1. septembrim!
prasības un Veidne pretendenta pieteikumam publicēti pašvaldības māCiblas novada dome aicina zemju īpašjas lapā www.ciblasnovads.lv
niekus un apsaimniekotājus aktīvi iesaisKontaktpersona: pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne, tālrunis
tīties latvāņu izplatības ierobežošanā. Ar
29711939, e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
latvāņiem aizaugušās platības veģetācijas periodā jāpļauj divas vai trīs reizes,
Par nojaucamo māju. Tā ir trīsstāvu ēka ar pagrabu, kas Felicianovas ciematā
neļaujot tiem uzziedēt.
uzbūvēta padomju periodā kā mazģimeņu māja. Tā ilgstoši nav apdzīvota, un tās
renovācija nav lietderīga. Ēka būvēta no betona un gāzbetona blokiem un silikātķieLūdzam līdz 1. septembrim nopļaut ar
ģeļiem. Logi un durvis ēkā nav saglabājušies. Iekšējie inženiertīkli ir demontēti,
latvāņiem aizaugšās teritorijas savā īpasiltumtrases un ūdensvada pievadi ir atslēgti, elektrosadales skapis iznests ārpus
šumā.
ēkas teritorijas.
Ēkas saliekamo elementu demontāža jāveic ar autoceltni. Pēc virspamata un paCiblas novada teritorijas plānotāja
graba sienu nojaukšanas būvbedri nepieciešams aizbērt ar smilšainu grunti, veicot
Vija Tabūne
tās noblietēšanu. Jāveic arī būvlaukuma rekultivācija.
(tālr. 29416753)

28. jūlijā notika kārtējā Ciblas
novada domes sēde. Tajā tika skatīti
seši jautājumi, t.sk. četri par nekustamajiem īpašumiem.
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Saremontēta Pušmucovas skolas zāle
Pušmucovas pamatskolas direktore Alla LOČMELE informē, ka šajā mācību gadā
audzēkņu skaits ir nedaudz audzis, uz 1. septembri – 61 skolēns.
Arī šajā novada skolā vasaras brīvlaikā ir veikti remontdarbi: gaiteņos nomainīti
10 logi (pašvaldības finansējums – vairāk kā 3 tūkst. eiro), zālē veikts kosmētiskais
remonts (pašvaldības finansējums – ap 2 900 eiro), sakārtotas klašu telpas.
No uzņēmuma „Maxima” akcijā „Savai skolai” saņemts dāvinājums: kartes, enciklopēdijas, globuss un krāsu printeris.
Skola arī šogad piedalīsies programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”, nodrošinot bērniem veselīgu uzturu.

Ciblas vidusskola ir gatava jaunajam mācību gadam
Ciblas
vidusskola jauno
mācību
gadu iesāk stabili. Skolēnu skaits
šajā mācību gadā
ir saglabāts iepriekšējā
līmenī.
Bet konkrētus skaitļus varēsim nosaukt tikai
septembra sākumā. Šobrīd varam
runāt par skolas materiāli tehnisko
nodrošinājumu.
Kopš gada sākuma ir veikti vairāki
pasākumi, lai uzlabotu drošību. Uzstādītas novērošanas kameras, kas fiksē situāciju ap skolas ēku, un signalizācija administrācijas telpās. Ir apgaismota teritorija ap skolu, jo uzstādītas laternas. Atjaunota zibensnovedēja sistēma uz renovētās ēkas jumta.
Veikti skolas apkārtnes labiekārtošanas darbi: izraktas vecās tūjas, to vietā
iestādīti dekoratīvie krūmi, kas iegādāti
stādaudzētavā „Meža Rasas”. Vasaras
brīvlaikā pie skolas centrālās ieejas uzlikts bruģis, uzbūvētas jaunas kāpnes,
kas ved uz skolu, ierīkota uzbrauktuve.
Darbus veica vietējais uzņēmums SIA
„Dald”, no pašvaldības budžeta šie labiekārtošanas darbi izmaksāja 12,5 tūkstošus eiro.
Un, protams, nevar nepieminēt āra
trenažierus, kas skolas stadionā uzstādīti, pateicoties plašas sabiedrības atbalstam – no „Labiedarbi.lv” projekta šim
mērķim piešķirti 15 tūkstoši eiro.
Lai uzlabotu mācību procesu, skolas
kolektīvs ļoti aktīvi iesaistās dažādās
akcijās. Tā šogad „Maxima” akcijā
„Savai skolai” izdevās savākt ļoti daudz

uzlīmju (3. labākais rezultāts Latgalē!)
un kā ziedojums Ciblas vidusskolai no šī
tirdzniecības uzņēmuma saņemti 2 krāsu
printeri, 1 melnbaltais printeris, 4 portatīvie datori, fotokamera, konstruktors un
Latvijas kartes.
No pašvaldības budžeta līdzekļiem
iegādāta datortehnika un ar to saistītais
aprīkojums 1610 eiro vērtībā: 5 datori, 5
monitori, projektors, mikrofona vadi,
statīvs skaļrunim.
Arī šogad realizēts sadarbības projekts
ar Rīgas Rotari klubu, kas ziedojis Ciblas vidusskolai 400 eiro skolas somu
iegādei un piepildīšanai. Iegādātas 9
somas ar mācību piederumiem, kas tiks
dāvinātas pirmklasniekiem.
Brīvdienu periodā Ciblas vidusskolas
tehniskie darbinieki veica skolas telpu
un internāta telpu kosmētisko remontu.
Divos mācību kabinetos uzklāts linolejs
un nobalsināti griesti.
Šajās dienās kļūs zināms, vai būs (bet
visdrīzāk – jā, būs) ministrijā apstiprināta licencēšanai iesniegtā speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Skola ir gatava jaunajam darba cēlienam un gaida savus audzēkņus 1. septembrī!
Informē Sarmīte LEŠČINSKA,
Ciblas vidusskolas direktore

4. lappuse

Finansējums skolām
skaitļos
Ciblas novada pašvaldība ievērojamu daļu sava budžeta atvēl izglītības
iestāžu vajadzībām. Pieminēsim tikai
dažus skaitļus par finansējumu
2016./2017. mācību gadam.
Mācību literatūras iegādei
no valsts budžeta: Ciblas vidusskolai –
500 eiro, Pušmucovas pamatskolai – 500
eiro;
no pašvaldības budžeta Ciblas vsk. –
800 eiro, Pušmucovas psk. – 570 eiro.
Mācību līdzekļu iegādei
no valsts budžeta: Ciblas vidusskolai –
1925 eiro, Pušmucovas pamatskolai –
576 eiro;
no pašvaldības budžeta: Ciblas vsk. –
1420 eiro, Pušmucovas psk. – 920 eiro.
No šiem līdzekļiem tipogrāfijā „Rīt
Būs” pasūtītas un savlaicīgi nodrukātas
dienasgrāmatas, kas paredzētas itin visiem Ciblas un Pušmucovas skolas
audzēkņiem.
Datorprogramma „Kurmis”
Lai uzlabotu ēdināšanas procesa organizāciju, Ciblas novada izglītības iestādēs (Ciblas vidusskolā, Pušmucovas
psk., Blontu PII un Ciblas PII) turpmāk
izmantos datorprogrammu „Kurmis”.
Tās iegādei no pašvaldības budžeta atvēlēti 1343,10 eiro, t.sk. Ciblas vsk. –
426,53 eiro, pārējām izglītības iestādēm
– pa 305,52 eiro.
Darba tērpi tehniskajam personālam
No pašvaldības budžeta aptuveni 2
tūkstoši eiro atvēlēti speciālā darba apģērba iegādei. Tas iepirkts pamatā skolu
apkalpojošajam personālam: apkopējām,
virtuves darbiniecēm, kurinātājiem. Tajā
skaitā: Ciblas vsk. – 326 eiro, Pušmucovas psk. – 307 eiro.
Informē pašvaldības ekonomiste
Zinaīda PAVLOVA

Aktuālākais par
Ciblas vidusskolu
—
www.draugiem.lv
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Skolēnu autobusu kustības laiki Ciblas novadā
Pašvaldības autobusi veic skolu un bērnudārzu audzēkņu
pārvadāšanu visā novada teritorijā arī 2016./2017. māc.g. .
MARŠRUTS: Pušmucovas pamatskola – Lucmuiža – Pušmucovas
pamatskola (šoferis A. Luckāns, telefons 28390619).
Pušmucova (7.00) – Staupine – (7.10) – Pušmucova – (7.20) – Nūraugi
(7.25) - Blonti (7.30) - Lucmuiža (7.45) – Kristužāni (8.05) – Seļekova
(8.10) – Blonti (8.20) – Iudri (8.25) – Pušmucova (8.30).
Pušmucova (14.45) – Iudri (14.55) – Blonti (15.20) – Seļekova (15.30) –
Kristužāni (15.35) – Lucmuiža (16.00) – Blonti (16.20) – Nūraugi (16.25) –
Pušmucova (16.30) – Staupine (16.40) – Pušmucova (16.50)
Piektdien: Pušmucova – Ludza.
MARŠRUTS: Lītavnīki – Lucmuiža – Ciblas vidusskola (šoferis J.
Fedotovs, telefons 26569526).
Franapole (6.50) – Lītavnīki (7.10) – Cirmas skola (7.15) – Vērņi (7.20) –
Zvirgzdene (7.25) – Tūrisma centrs (7.30) – Ludzas Tautas nams (7.35) –
Seļekova (7.40) – Lucmuiža (7.45) – Franapole (7.50) – Cibla (8.00).
Cibla (15.30) – Franapole (15.45 – 15.50) – Lucmuiža (16.00) – Seļekova
(16.05) – Ludzas Tautas nams (16.10) – Tūrisma centrs (16.15) – Zvirgzdene (16.20) – Vērņi (16.25) – Cirmas skola (16.30) – Lītavnīki (16.35) –
Franapole (16.55).
LUCMUIŽAS ciemā, uz laukuma pie veikala, tie skolēni, kuri mācās Ciblas
vidusskolā, varēs pārsēsties no šofera A.Luckāna vadītā autobusa uz šofera
J. Fedotova autobusu.

CIBLAS vidusskolas skolēniem SEPTEMBRĪ
SEPTEMBRĪ Ciblas vidusskolas audzēkņu pārvadāšana notiks
ar vienu autobusu. Šoferis Jānis Klešniks (tālrunis 26368587).
Uz Ciblas vidusskolu: Spirki – 6.50, Līdumnieki – 7.00, Daugašeji – 7.05,
Hmeļnecki – 7.10, Babrova – 7.12, Kurjanova - 7.20, Čižiki – 7.25, Lopsti
– 7.26, Barisi – 7.35, Ozupine – 7.45, Tridņa – 7.55, Kondrati – 7.58, Felicianova – 8.00, SKOLA – 8.10.
Pirmdienās no Istalsnas uz skolu: Bobiši – 8.30, Krustojums – 8.35,
SKOLA – 8.45.
Uz mājām no skolas: 15.50
(izņemot: 1. septembrī – 12.00, 2. septembrī – 15.00).
Uz Istalsnu: plkst.14.10
Uz mākslas skolu piektdienās (no skolas caur Lucmuižu) – 14.55 (šoferis
Jānis Fedotovs). Mācības mākslas skolā sāksies – 15.30.
No mākslas skolas Ludzā uz mājām – 18.00 (šoferis Jānis Klešniks).

BŪS IZMAIŅAS ŠAJĀ GRAFIKĀ.
Jāseko aktuālajai informācijai Ciblas novada pašvaldības
mājas lapā www.ciblasnovads.lv un SKOLĀS.
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5. lappuse

Termiņš zālāju
novākšanai pagarināts
līdz 15. septembrim
Informē LLKC
Šī gada jūlijs un augusts lielā daļā
Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas
daļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā
iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles
masu lopbarības vajadzībām.
Šogad, gaidot piemērotus laikapstākļus siena vai skābsiena ieguvei,
radās situācija, ka daļu zālāju platības
nevarēja pagūt nopļaut un novākt līdz
15. augustam.
Savukārt 15. augusts ir datums, līdz
kuram zālājam jābūt noganītam vai
nopļautam un novāktam, ja lauksaimnieks ir pieteicies ES platību maksājumu atbalstam, t. sk. vienotajam platību maksājumam, zaļināšanas maksājumam, mazo lauksaimnieku shēmas
maksājumam, maksājumam par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumam
par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi.
Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku ierosinājuma tiem lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības
vajadzībām, tiek sniegta iespēja nopļaut un novākt līdz šī gada 15. septembrim tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nevarēs
nopļaut un novākt līdz 15. augustam.
Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālājiem un bioloģiski daudzveidīgajiem
zālājiem attiecīgais datums - 15. septembris - jau paredzēts noteikumos.
Plašāk — Zemkopības ministrijas
mājas lapā (www.zm.gov.lv)

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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6. lappuse

Turpinās Ķīšukalna arheoloģiskā izpēte
Arī šajā vasarā divas nedēļas
Rīgas Skolēnu pils Jauno arheologu pulciņa entuziasti arheoloģes
Ināras Kunigas vadībā veica izpēti
Ķīšukalnā, Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā.
Noslēguma dienās ierodoties nometnē,
jūtam – dalībnieki ir ļoti apmierināti ar
veikumu un uztraucas tik par vienu, lai
atlikušajās pāris dienās paspēt izdarīt vēl
ko. Ināra Kuniga atzīst, ka gribētos vēl
nedēļu te padzīvot. Bet nometnes laiks ir
ierobežots. Visi ir cerību pilni nākamgad
atgriezties, lai turpinātu darbu.
Izrakumi šogad veikti tuvāk pilskalna
vaļņa ziemeļaustrumu daļai 40 kvadrātmetru platībā (4 m x 10 m). Izrakumi
veikti līdz pusotra metra dziļumam. Pēc
I. Kunigas teiktā, tas ir katra arheologa
sapnis – pētīt tik bagātīgu apdzīvoto
vietu. Izpētes rezultātā ir atklātas divas
celtņu rindas. Pirmā atradusies 8 metrus
no aizsargvaļņa, otrajā rindā atrastas
krāsnis: akmens krāsns, rotkaļa krāsns
un mūra krāsns (to pamati), kā arī daudzas senlietas. Rotkaļa darbavietas tuvumā ir atrakti māla tīģeļu fragmenti (tīģeļi
izmantoti bronzas kausēšanai), rotaslietu
sagataves un arī rotas. Atrasti deguši
akmeņi, daudz dzīvnieku kaulu fragmentu un zivju zvīņas. Koka konstrukciju
daļas, protams, nav saglabājušās, bet var
spriest, ka būvēs plaisu aiztaisīšanai
izmatots māla apmetums – atrasti tā
fragmenti. Atrastas 8. – 13. gadsimta
liecības: dažādas sadzīves lietas. Piemēram, māla trauku fragmenti, podu lauskas, kas darinātas gan ar rokām (biezas),
gan uz virpas un glazētas. Atrasta pīta
cēlmetāla (domājams, sudraba) rokassprādze. Visi atradumi tiek mazgāti,
tīrīti, tiek veikts to īss apraksts, iesaiņošana. Atradumi nonāks Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kur tie tālāk
tiks pētīti.
Izrakumos līdz ar Ināru Kunigu strādāja arī profesore Māra Urtāne, Latvijas
Lauksaimniecības universitātē viņa māca jaunos ainavu arhitektus. Māra Urtāne fiksē arheoloģiskās izpētes procesu
zīmējumos.

Arheoloģija aizrauj jauniešus
Pulciņa dalībnieki pašos izrakumos
strādā 4 stundas, pārējā laikā ir dažādas
nodarbības turpat nometnē. Piemēram,
vienu dienu mācījušies augu nozīmi
arheoloģijā – pēc tiem var izdarīt zināmus secinājumus par augsni. Vakaros
jaunieši spēlē Mēmo šovu vai rīko dzies-

Jaunos arheologus un viņu skolotāju sajūsmina atklājumi un arī Latgales gleznainā daba un miers, kāds valda Lielā Ludzas ezera krastā.
mu vakarus, ir bijuši ekskursijā Ludzā.
Atvadoties no Ciblas novada, sestdienas
vakarā visi pulcējās Blontu biedrības
„Madara” telpās, kur klausījās folkloras
kopas „Madara” dziedājumus un uzzināja daudz ko jaunu par latgaliešu tautas
mūzikas tradīcijām.
Rīdzinieces Emīlija Liepiņa un Māra
Zīle (attēlā) jau vairākus gadus darbojas
Rīgas Skolēnu pils arheoloģijas pulciņā.
Un katru gadu viņas cenšas braukt arī uz
nometni kādā no arheoloģiskās izpētes
vietām. Emīlija atbraukusi ar jaunāko māsu.
Meitene mācās Rīgas
64.vidusskolā. Nodarbības arheoloģijas pulciņā viņa izvēlējās,
neko nezinot par šo
nozari, bet interesējusi
vēsture. Līdzīgi izvēli
izdarījusi arī Marta,
kura mācās Rīgas
3.vidusskolā.
Meitenes stāsta, ka
uz nometni var doties
ikviens, kam ir tāda
interese. Tas nav obligāts noteikums pulciņa
dalībniekiem, tomēr
visi cenšas braukt, jo
esot ļoti interesanti.
Līdzi brauc arī draugi,
kas nodarbības nav

apmeklējuši, bet nometnes laikā aizraujas. Arī šī gada nometnē Ķīšukalnā pirmajā nedēļā līdz ar jaunajiem arheologiem darbojušies arī kādas skautu vienības biedri.

Ciblas novada pašvaldības
ieguldījums
2015. gadā Ciblas novada pašvaldība
īstenoja projektu „Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms
Ludzas”.
(Nobeigums 7. lappusē)
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7. lappuse

Pludmales volejbola turnīrā uzvar komanda „Ludza”

(Sākums 6. lappusē)

Tā ietvaros pašvaldība finansēja koka
konstrukciju (galdi, soli, tualete, atkritumu urnas) izgatavošanu un informatīvā
stenda aprīkošanu. Šis aprīkojums tika
uzstādīts pavasarī un labi noderēja jauno
arheologu nometnes vajadzībām.
Arī šogad Ciblas novada pašvaldība
arheologu nometnei nodrošināja ēdināšanu – katru dienu bērni ar autobusu tika
vesti uz pusdienām Blontu Pirmsskolas
izglītības iestādēm. Tās pavāre gatavoja
maltīti visai dienai, pusdienas visi ēda uz
vietas. Brokastis, launagu, vakariņas –
nometnē. Par šiem pakalpojumiem pašvaldībai tiek maksāts no nometnes budžeta līdzekļiem.
Uz Zvirgzdenes pagastu nometnes
dalībnieki no Rīgas tika atgādāti ar autobusu, kas atgriezās pēc viņiem, noslēdzoties nometnei. Arī ceļa izdevumi
segti no nometnes budžeta.
Nometnes vadītāja Ināra Kuniga ir ļoti
priecīga par veiksmīgo sadarbību ar Ciblas novada pašvaldību – par ērto nometnes aprīkojumu, par ļoti garšīgajām maltītēm.”.

Nometnes vajadzībām projekta ietvaros vietējā uzņēmumā tika izbūvēti
koka soli, galds, atkritumu konteineri
un tualete.
Projekts „Seno latgaļu mantojums –
Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas” realizēts ar Latgales reģiona
attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un A/S
„Latvijas Valsts meži” atbalstu. Projekta budžetu veido VKKF finansējums 3000 eiro un Ciblas novada pašvaldības finansējums 1800 eiro.
Jauno arheologu skolas pašu finansējums nometnei – 1200 eiro.
Projekta ietvaros 2015. gadā izdota
vēstures zinātņu doktora Jura Tālivalža
Urtāna grāmata „Ķīšukalns. Ludza
pirms Ludzas”.

Katru vasaru Ciblas peintbola laukumā notiek atklātās pludmales volejbola
sacensības. Šogad atklātajās pludmales volejbola (3+1) sacensībās piedalījās
piecas komandas, kuras savā starpā cīnījās vienā apakšgrupā.
Šoreiz 5. vietu izcīnīja mājinieki – komanda ar nosaukumu "Ciblas novads", (Līva
Elizabete Liepiņa, Iļja Maksimovs, Edgars Mizāns, Guntars Kukors).
4. vietu izcīnīja komanda "Azarts 2" (Olga Soboļeva, Dainis Boļševičs, Jevgēnijs
Cvetkovs, Ainis Kolocāns).
3. vietu izcīnīja komanda
"Spāks" (Maruta Guitāne, Sandis
Plenkovs, Kaspars Igovens,
Gints Sarkans).
2. vietu izcīnīja komanda
"Azarts" (Kristīne Klementjeva,
Guntars Senkāns, Jānis Augustovs, Iļja Fiļimonovs)
Un 1. vietu atkal izcīnīja komanda ar nosaukumu
"Ludza" (Jeļizaveta Puzāne,
Kaspars Lisovskis, Imants Senkāns, Nikolajs Ševeļs)!
Līdzjutējiem un sacensību dalībniekiem nebija laika atpūtai, jo no volejbola cīņas
brīvajos brīžos bija jāpilda piecu konkursu uzdevumi: basketbola soda metieni, pildbumbas mešana mērķī, šautriņas, florbols un šaušana no pneimatiskās šautenes pa
mežacūkas mazo mērķi. Sacensību dalībnieki konkursos piedalījās ar lielu azartu, un
tikai labākie no labākajiem tika pie balvām. 1. vietu konkursos izcīnīja Jeļizaveta
Puzāne, 2. vietu – Edgars Mizāns, un 3. vietu izcīnīja Kaspars Lisovskis.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem par piedalīšanos sacensībās,
kā arī milzīgs paldies konkursa
tiesnešiem Viktorijai Leščinskai, Ivaram Novožilovam,
Mārtiņam Bartulānam un Žanim Tihovskim.
Tiksimies nākamgad!
Sacensības rīkoja Ciblas
Jauniešu centrs "Impulss", biedrība "Strauts" sadarbībā ar IK
"Lanas 777"
Informē Aldis TIHOVSKIS
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8. lappuse

Savus bērnus PUŠMUCOVAS pamatskola
gaida 1. septembrī:

1. septembris CIBLAS vidusskolā:
9.00 – mācību gada ieskaņa skolas zālē.
9.50 – klases stunda skolēniem;
vecākiem – saruna ar skolas un pašvaldības vadību par skolas darba aktualitātēm.
11.00 – Sv. Mise Eversmuižas Romas katoļu
baznīcā.

2016. g. 26. augusts

9.00 – sv. mise Pušmucovas baznīcā,
10.00 – Zinību dienas pasākums skolas zālē.
Pēc svinīgā mācību gada sākuma – klases stundas un kopīga maltīte.
Plkst. 12.00 – autobuss uz mājām.

Ciblas novada pašvaldība, Ciblas jauniešu centrs “IMPULSS” un biedrība “STRAUTS”
aicina Ciblas novada iedzīvotājus veidot komandas futbola sacensībām "Futbola diena - 2016", kas notiks
10. septembrī plkst. 11.00
Pušmucovas pamatskolas futbola laukumā.
Līdzi ņemiet labu garastāvokli, spēlēt gribu un, protams, līdzjutējus!
Nolikums un citi dokumenti publicēti www.ciblasnovads.lv/.
Komandu pieteikšanās pa e-pastu: aldons777@inbox.lv un draugiem.lv /.
Sīkāka informācija, zvanot Ilgai Stepanovai (mob.t. 29464394) vai Aldim Tihovskim (mob.t. 26162066).
Autobusa maršruts: Līdumnieki – 09:40; Felicianova – 09:55; Cibla – 10:00; Lucmuiža - 10:10; Blonti – 10:20;
Pušmucova – 10:30.
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