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ZINĪBU DIENA —
1. SEPTEMBRIS
CIBLAS vidusskolā:
9.00 Sv. Mise baznīcā,
10.00 pasākums zālē,
10.50 klases stunda,
11.35 pusdienas,
12.00 mājupceļš.
PUŠMUCOVAS pamatskolā:
9.00 pasākums zālē,
10.00 klases stunda,
10.20 Sv. Mise baznīcā,
11.30 pusdienas.
12.00 mājupceļš.
EZERSALAS internātpamatskolā:
9.00 svinīgā līnija zālē,
pēc tam klases stundas.
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Šo dziesmu, skola, dziedam mēs par tevi –
Ik vārds ir zieds, tev pateicībā vīts.
To spēku dzīvei, kuru tu mums devi,
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.
(Ziedonis Purvs)
Dārgie skolēni un pedagogi!
Jaunā mācību gada sākumā novēlam jums zinātkāri – lai nerimtu
alkas uzzināt ko jaunu, un labu veselību – lai būt daudz spēka visam mācību
gadam! Novēlam skaistu Zinību dienu – 1. septembri!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus...
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā .
(Kornēlija Apškrūma)
Cien. Ciblas novada skolēni, skolotāji, vecāki!
Sveicu visus Zinību dienā – jaunā mācību gada sākumā! Skolēniem vēlu
iegūt jaunas zināšanas, gudrību un labestību, skolotājiem – radošus
panākumus un neizsīkstošu enerģiju, lai piepildās visas ieceres, vecākiem –
izturību, pacietību un daudz mīlestības!
Lai jaunajā mācību gadā katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība
un neatlaidība to piepildīt! Lai visiem 2017./2018.mācību gads ir dvēseliski
bagāts un enerģijas pārpilns!
Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska

Skola ir svēta vieta, un tai jāpaliek mūsu sirdīs ierakstītai,
kamēr mēs dzīvojam.
(Kārlis Ulmanis)
Sveicu Zinību dienā Pušmucovas pamatskolas kolektīvu, skolēnus un
viņu ģimenes! Vēlu labiem darbiem bagātu 2017./2018. m. g.!
Skolas direktore Alla Ločmele
Klāt kārtējais 1. septembris arī Ezersalas internātpamatskolā. Skolas telpas
atdzims no vasaras miega un tajās atkal ieplūdīs dzīve ar jaunu spēku un
enerģiju. Tā ir jaunās paaudzes enerģija. Lai novirzītu šo spēku un enerģiju
pareizajā virzienā, ir nepieciešami ceļa rādītāji un iedvesmotāji. Un tie ir
skolotāji! Saules spēku Jums, mīļie kolēģi! Dodiet jaunajai paaudzei savas
zināšanas tāpat kā saule dod siltumu, neprasot neko pretī. Tas ir lielākais
dzīves gandarījums – dāvāt!
Sveiciens jaunajā mācību gadā Ciblas novada skolu skolotājiem, skolēniem un vecākiem!
Izglītības iestādes direktors Andrejs Tereško
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Pašvaldība lūdz valdību izsludināt ārkārtas situāciju
28. augustā tika sasaukta Ciblas
novada pašvaldības ārkārtas domes
sēde, kurā deputāti nolēma lūgt valdību izsludināt ārkārtas situāciju Ciblas
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā uz 3 mēnešiem.
Ciblas novada teritorijā ir applūduši
lauksaimniecības kultūru sējumi un stādījumi, izskaloti un applūduši valsts un
pašvaldības ceļi, caurtekas, privātie ceļi.
Vairākās vietās ūdens līmenis ir krities,
tomēr atsevišķās teritorijās joprojām
saglabājas kritisks ūdens līmenis.

Apzināti lietavu
nodarītie postījumi
Uzreiz pēc lietavu rimšanās Ciblas
novada pašvaldība sāka apzināt visus
zaudējumus, jo ziņas par zaudējumu
apmēru nekavējoties bija jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā (VARAM). Tika ziņots par 27
pašvaldības ceļu posmiem un 2 ēkām:
Pušmucovas TN satecējusi siena, bojāti
skatuves aizkari, ir izskalojumi pie
ūdens notekām (provizoriskie zaudējumi
– 1850 eiro); Blontu bērnudārzā izskalots jumta seguma blīvējums pie ventilācijas lūkām (pr. zaud. – 1350 eiro).
Apkopota informācija par 61 zaudējumu lauksaimniecības sektorā, t. sk. piemājas saimniecībās (ar applūdušām platībām no 0,30 ha līdz 120 ha). Zaudējumu apmēri naudas izteiksmē pārsvarā
vēl tiek precizēti.

Tikšanās ar valdības vadītāju
un ministriem
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis reizē
ar citiem Latgales pašvaldību vadītājiem
pirmdien, 28. augustā, Līvānos tikās ar
Ministru prezidentu Māri Kučinski,
zemkopības ministru Jāni Dūklavu un
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu. Kopā ar
pašvaldību un lauksaimnieku pārstāvjiem izanalizējot radušos situāciju,
premjers nolēma valdībā virzīt jautājumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu
lauksaimniecības sektorā.
J. Dombrovskis informē, ka tikšanās
laikā Līvānos tika uzsvērts, ka zemkopjiem jādara viss iespējamais, lai saglābtu
ražu. Nebūs tā, ka no valsts budžeta tiks
maksāts par pilnīgi visām applūdušajām
pļavām un laukiem. Informācija par postījumiem tiks apkopota, Lauku atbalsta

Ceļš pie Ciblas kapsētās
dienests savās kartēs iezīmēs postījumu
teritorijas un tās apsekos (kā tas notiek
pirms platību maksājumu izmaksām).
Kompensācija būs tikai kritiskās situācijās – kur ilgstoši nebūs iespējams uzbraukt uz lauka un to novākt vai apsēt.
Tāpat saņemts solījums no ministru
puses darīt visu iespējamo, lai lauksaimniekiem nebūtu jācieš arī sankcijas no
aizdevējiem – bankām, ja lauksaimnieki
šajā krīzes situācijā nespēs savlaicīgi
norēķināties par izsniegtajiem aizdevumiem, tāpat ja nespēs pildīt līgumus, kas
saistīti ar produkcijas piegādi.
Attiecībā uz palīdzību pašvaldībām,
novēršot lietavu radītos postījumus, – tā
tiks sniegta pēc tam, kad pašvaldības būs
novērsušas postījumus uz ceļiem un
infrastruktūras objektos. Pieejamais
kompensācijas apjoms varētu būt 70%
no kopējās darbu tāmes, 30% būs jāsedz
no pašvaldības budžeta.

strādāja ilgi, līdz tika novērsta avārijas
situācija uz ceļa P-16 (tas bija noskalots), un zemnieki jau var tikt līdz saviem tīrumiem.
Otrdien brigāde strādāja Zvirgzdenes
pagastā, novēršot lielākos izskalojumus.
Cietuši ceļi Ciblas un Līdumnieku
pagastā, kur tie appludināti no Ludzas
upes ūdeņiem. Daļa no tiem ir valsts
ceļi, daļa – pašvaldības. Tiklīdz ūdens
kritīsies, varēs uzsākt ceļu sakārtošanas
un remonta darbus arī šajos pagastos.
24. augusta vakarā Latgalē beidzās
lietavas, kuru nokrišņu daudzums pēc
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Rēzeknes novērojumu stacijā 32 stundās sasniedza 159
milimetrus jeb 229% no augusta normas.
Daudzviet pierobežā kopējais nokrišņu
daudzums ir bijis vēl lielāks.

Tiek novērsti bojājumi uz
pašvaldības ceļiem
23. – 24. augusta spēcīgās lietavas
pabojāja Ciblas novada pašvaldības ceļus – bojājumi konstatēti 27 pašvaldības
ceļu posmos, kā arī uz valsts ceļiem.
Dažus ceļu posmus nācās slēgt satiksmei
(Zvirgzdenes pagastā ceļš Z 8 Lauči Biņova, Pušmucovas pagastā – ceļš P 16
Vornaiši - Šmati - Loči un P 15 Poļaki Snotivļi - Latiši).
Mārīte Romanovska, Ciblas novada
pašvaldības autoceļu uzraugs, pašvaldības mājaslapā sniedz aktuālāko informāciju par situāciju uz ceļiem.
Pirmdien pašvaldības autoceļu brigāde

Sakarā ar to, ka lietavas pārpludinājušas laukumu, uz 9. septembri pārceltas
sacensības “Styprūs skriejīņs” Ciblā. Sekojiet informācijai internetā!

Viens no daudzajiem izskalojumiem
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Uz LEADER projektu konkursu tiks virzīts vidusskolas stadiona pārbūves projekts
28. jūlijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde.
Sēdē tika skatīti jautājumi par dalību biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu
iesniegumu konkursa 4. kārtā (tā izsludināta š. g. 15. jūnijā), tādejādi
pretendējot uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu.
Nolemts ar līdzfinansējumu atbalstīt
iesniegšanai biedrības izsludinātajā projektu iesniegumu konkursa 4. kārtā Ciblas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Ciblas vidusskolas
stadiona pārbūve”, kas paredz pārbūvēt
minētās skolas sporta laukumu. Projekta
kopējais apjoms – 185 851,28 eiro, projekta maksimālās attiecināmās izmaksas
ir 50 000 eiro, atbalsta intensitāte ir
90%, tas ir, - EUR 45 000. No pašvaldības nepieciešamais projekta līdzfinansējums – 10%, t.i. – 5 tūkstoši eiro, ko
nolemts nodrošināt, ņemot ar Valsts
kases aizdevumu.

Atteikts līdzfinansējums
diviem projektiem
Domes sēdē tika skatīti 2 iesniegumi ar
lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektu pieteikumiem LEADER projektu konkursa 4. kārtā, ko izsludinājusi biedrība
„Ludzas rajona partnerība”.
Nolemts atteikt nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta diviem
projektiem:
„Bērnu rotaļu laukuma izveide Zvirgzdenes muižas parkā”,
biedrības „Saucēji” izstrādātajam projektam „Kultūrai un attīstībai” (iecerēts
iegādāties sintezatoru, skaņu aparatūru,
mikrofonus, flautu, vijoli par kopējo
summu 4938 eiro) Biedrība lūdza pašvaldību atbalstīt projektu ar 10% līdzfinansējumu – 493,80 eiro.
Deputāti nolēma rast iespēju gan bērnu
rotaļlaukuma ierīkošanu, gan mūzikas
instrumentu iegādi (objektīvi izvērtējot
katra instrumenta iegādes nepieciešamību) finansēt no pašvaldības budžeta.

Kārtējā domes sēdē skatīti dažādi jautājumi
24. augustā notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde.
Kā pirmais tika skatīts jautājums par
grozījumiem pašvaldības šī gada budžetā. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
palielināti par 19 590 eiro.
Lielākie ieņēmumi: pagājušā gada
nesadalītā dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda – 16 195 eiro,
finansējums no Rīgas Skolēnu pils jauno
arheologu nometnei – 1 702 eiro, kā arī
pašvaldības ieņēmumi, t.sk. vienreizējie
ieņēmumi par telpu nomu 500 eiro apmērā u.c..
Izdevumi: 17 770 eiro – projekta
„Tautas tērpu iegāde Ciblas novada
amatierkolektīviem” realizācijai, 1 702
eiro – jauno arheologu nometnes finansējums, 250 eiro – datortehnikas iegāde
Pušmucovas Feldšeru un vecmāšu punktam un Lucmuižas FVP.

Izveidota vēlēšanu komisija
Domes sēdē tika apstiprināts Ciblas
novada vēlēšanu komisijas sastāvs. Tas
ir palicis nemainīgs. No 1. līdz 21.
augustam bija iespējams pieteikt kandidātus šai komisijai. Saņemti 7 pieteikumi. Par katru kandidātu deputāti balsoja
atsevišķi, un visi ievēlēti vienbalsīgi:
Zinaīda Pavlova, Aina Borisovska, Agris Trukšāns, Sandra Caune, Inta Senkāne, Lilita Greitāne, Laura Šendo.

Veikti grozījumi
pašvaldības nolikumā
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) ieteikumiem tika apstiprināti Ciblas novada
domes 2017. gada saistošie noteikumi
Nr.4 „Grozījumi Ciblas novada domes
2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos nr. 2 „Ciblas novada pašvaldības
nolikums””. Būtiskas izmaiņas minētajā
nolikumā ar šiem grozījumiem netiek
veikti. Pēc VARAM ieteikuma, daži
punkti no nolikuma svītroti, jo tie minēti
citos normatīvajos aktos, bez tam veikti
redakcionāli labojumi labskanībai u.tml..

Precizētas 56 adreses
Ciblas novada pašvaldība saņēma informāciju no Valsts zemes dienesta par
to, ka, veicot datu kvalitātes pārbaudi
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, konstatēts – tajā ir reģistrētas adreses, kuras neatbilst „Adresācijas noteikumu" prasībām. Saskaņā ar tiem domei
bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi,
ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst Adresācijas noteikumos
minētajām prasībām. VZD iesniegtajā
sarakstā bija 56 adreses, ko nepieciešams precizēt. Pašvaldības speciālisti

Dažādi jautājumi
Domes sēdē tika nolemts izsludināt
novada vēlēšanu komisijas kandidātu
pieteikšanas termiņu no 01.08.2017. līdz
21.08.2017.
Domes sēdē nolemts 6 personām nomā
uz 10 gadiem piešķirt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības (0,08 ha — 10 ha).
Kādai privātpersonai atļauts atdalīt no
tās īpašuma zemes vienību 7,1 ha platībā, kas tiks izveidota par jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu, kadastra
numuru un noteiktu zemes lietošanas
mērķi (mežsaimniecība).
Domes sēdē skatīts jautājums par divu
nekustamo īpašumu robežu pārklājumu
Līdumnieku pagastā. Nolemts lūgt Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļai
veikt izmaiņas nekustamā īpašuma L.
zemesgrāmatas nodalījumā.
4 personām nodotas nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā
Ludzas ezerā 2017. gadā un iedalīts limits – 1 zivju murds.
pārskatīja sarakstu un sagatavoja to apstiprināšanai domē. Lēmums par adrešu
precizēšanu tika pieņemts vienbalsīgi,
balsojot par sarakstu kopumā.

100 eiro piešķirti projektam
„Lai dzīvo bērni!”
Domes sēdē tika skatīts SIA „Ziņas
TV” lūgums atbalstīt projektu „Lai dzīvo bērni!”, tajā paredzēts rīkot sociālo
kampaņu, kuras laikā tapušie videomateriāli tiks piekļauti Valsts Izglītības satura
centra organizētajā skolēnu „Drošības
nedēļā", izsūtīti skolām kā vizuālais materiāls audzināšanas stundās, kā arī tiks
demonstrēti TV kanālos u.c.. Klašu
audzinātāji gaida šo materiālu, jo ir jau
pieraduši, ka katru gadu pie viņiem nonāk aktuāls drošības pamatnoteikumu
stāsts. Dome nolēma atbalstīt projekta
„Lai dzīvo bērni!" realizēšanu, piešķirot
tam 100 eiro.
Dažādi lēmumi
Kā katrā sēdē, arī 24. augustā pašvaldības deputāti lēma par fiziskām un juridiskām personām piederošu nekustamo
īpašumu jautājumiem, kuros saskaņā ar
likumu prasībām ir nepieciešams domes
lēmums. Tā apstiprināta kādas zemes
vienības platība 0,62 ha (precizēta pēc
uzmērīšanas), kādai privātpersonai dota
atļauja atdalīt no tās īpašuma zemes vienības, no kurām tiks izveidots jauns nekustamais īpašums u.c..
(Turpinājums 5. lappusē)
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Jaunie arheologi turpina pētīt Ķīšukalna pilskalnu
Arī šovasar – jūlijā – Zvirgzdenes
pagasta Šelupinku jeb Ķīšukalna pilskalnā rosījās jaunieši no Rīgas Skolēnu pils Bērnu un jauniešu centra. Te
notika arheoloģes Ināra Kunigas organizētā jauno arheologu vasaras nometne, kas ik gadu tiek organizēta kā
arheoloģiska ekspedīcija.
Izrakumi Ķīšukalna pilskalnā notiek
zinātniskās izpētes ietvaros un organizēti
kā arheoloģijas pulciņa dalībnieku apmācība. Strādājot četras stundas dienā,
audzēkņi praksē apgūst iemaņas arheoloģiskā pieminekļa izpētē.
Jauno arheologu nometnē bija 20 dalībnieki. Pēc I. Kunigas stāstītā, šogad
Ķīšukalnā izpētei tika atsegts plašāks
laukums (5 x 11 m). Izpētītajā teritorijā
iegūtas liecības par pilskalna apbūvi –
atsegti vairāki pavardi, kurus senie iedzīvotāji izmantojuši celtņu apsildīšanai
un ēdiena gatavošanai, kādas celtnītes
paliekas.No atradumiem atzīmējami
dzelzs naži, sirpītis, māla vērpjamās
vārpstas skriemeļi, arī rotas – bronzas
gredzens, stikla krellītes u. c. lietas, kuras pārsvarā datējamas ar 11. un 12. gadsimtu. Visplašāk pārstāvēta bezripas un
ripas keramika.
Bez tam pilskalna pakājē apmetnē
atsegts neliels (3x4 m) pārbaudes lau-

kums, kurā atrastas liecības par
apdzīvotību 14. –
15. gadsimtā. I.
Kuniga atzinīgi
vērtē jauno arheologu
darbu.
Īpašs prieks par
vecākajiem ekspedīcijas dalībniekiem,
kuri
piedalījušies arī
iepriekšējās nometnēs. Ir augusi
viņu prasme un
spēja dot vērtīgus
padomus
jaunākajiem pulciņa
dalībniekiem. Jaunākie mācās no vecākajiem.
Pēc darbošanās izrakumos jaunieši
darbojās interešu grupās – tika apstrādāts iegūtais arheoloģiskais materiāls
(keramikas un kaulu mazgāšana, kārtošana, māla trauku lausku meklēšana apmetnes uzartajā daļā), bija organizēts
darbs ar dabas materiāliem, zīmēšana,
galda spēles. Visi nometnes dalībnieki
brīvajā laikā piedalījās jautrības stafetēs,
rotaļās, mēmajā šovā, projektu spēlēs.

Uz Vāciju – pēc starptautiskas pieredzes
No 24. jūnija līdz 1. jūlijam seši
jaunieši no Ludzas, Ciblas un Kārsavas novada piedalījās starptautiskajā
jauniešu nometnē „Multicamp 2017”,
kas norisinājās Uelzenē, Vācijā.
Šajā nometnē satikās Uelzenes sadarbības reģionu/pilsētu jaunieši (pārstāvji
no Polijas, Baltkrievijas un Latvijas), lai
mācītos viens no otra, dalītos pieredzē,
iepazītos, attīstītu komunikācijas spējas
u.c. Nometnes tēma – „Es Eiropā” un
tajā piedalījās 40 jaunieši.

Mūsu novadu pārstāvēja Adrians Rakstiņš un Žanis Tihovskis no Ciblas vidusskolas.
Visas nedēļas laikā ar jauniešiem kopā
bija Solvita Binovska, Ludzas novada
jaunatnes lietu speciāliste. Viņa stāsta: –
Šī nedēļa Vācijā bija piesātināta ar radošajām darbnīcām, kopīgiem pasākumiem, izbraucieniem, piedzīvojumiem
un daudziem skaistiem atklājumiem. Jā,
katrs no mums bija unikāls, atšķirīgs no
citiem, taču nevar noliegt to, ka mūs
vienoja
arī
kopīgais – nav
svarīgi, kuru
valsti pārstāvi,
toties ir būtiski, kas tu esi,
kāda ir tava
būtība, kāds tu
esi kā cilvēks.
Bieži
vien
mēs dzīvojam
stereotipos un
nevēlamies

Ekspedīcijas darbu sarežģīja lietavas
(diemžēl tā tas bija arī pērn). No izrakumiem regulāri nācās izsmelt ūdeni, bija
grūti izžāvēt drēbes, sarežģītāka bija
dzīvošana teltīs. Tomēr jaunie arheologi
Rīgā atgriezās ar skaistām atmiņām par
Latgali, tās gleznaino dabu un laipnajiem cilvēkiem.
Nometnes organizētāji un dalībnieki ir
pateicīgi Ciblas novada pašvaldībai par
atbalstu un Blontu pirmsskolas izglītības
iestādes darbiniecēm par garšīgajām
maltītēm.
saprast, ka ES dzīvo tādi pat cilvēki kā
mēs. Tikai no katra paša un mums visiem kopā ir atkarīgs, kādi cilvēki dzīvos
mūsu valstī un/vai ES. Šī nometne ļāva
paraudzīties plašāk un lika aizdomāties
par daudziem svarīgiem jautājumiem.
Savukārt jaunieši atzīmē, ka viņiem
dalībā šādā braucienā ārpus Latvijas
bijis izaicinājums. Nācās sarunāties tikai
svešvalodā – gan vācu, gan angļu valodā. Nedēļas laikā kaut nedaudz iepazīta
Vācija, ir radies labs priekšstats. Iegūti
jauni draugi, ko gribētos satikt vēlreiz.
Jauniešu paldies: Solvitai Binovskai un
brauciena organizatoriem, visiem, kas ir
saistīti ar šo projektu, nometnes rīkotājiem no Vācijas: E.Bohne un Uelzenes
apgabala starptautiskajai sadarbības komitejai. Sirsnīgs paldies Ludzas draugu
klubiņam Bad Bodenteihā, kā arī iepriekš minētām pašvaldībām un Ludzas
novada BJC par sniegto atbalstu.
Ciblas novada pašvaldība 30. marta
domes sēdē nolēma līdzfinansēt minēto
divu Ciblas vidusskolas audzēkņu dalību
starptautiskā jauniešu forumā, apmaksājot aviobiļetes braucienam uz Vāciju
(120 eiro katram).

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ciblas novada pašvaldības autobusi veiks
skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu pārvadāšanu
visā novada teritorijā arī 2017./2018. māc.g..

Autobusu maršruti
UZ CIBLAS VIDUSSKOLU
MARŠRUTS Lītavnīki – Lucmuiža – Ciblas vidusskola (šoferis Jānis
Fedotovs,
tel. 26569526).
Franapole (6.50) – Lītavnīki (7.10) – Cirmas skola (7.15) – Vērņi (7.20) –
Zvirgzdene (7.25) – Tūrisma centrs Ludzā (7.30) – Ludzas Tautas nams
(7.35) – Seļekova (7.40) – Lucmuiža (7.45) – Franapole (7.50) – Cibla
(8.00)
Cibla (15.50) – Franapole (16.05 – 16.10) – Lucmuiža (16.20) – Seļekova
(16.25) – Ludzas Tautas nams (16.30) – Tūrisma centrs Ludzā (16.35) –
Zvirgzdene (16.40) – Vērņi (16.45) – Cirmas skola (16.50) – Lītavnīki
(16.55) – Franapole (17.15)
MARŠRUTS Spirki – Līdumnieki – Ozupine – Felicianova – Cibla
(šoferis Jānis Klešniks, tel. 26368587)
Uz Ciblas vidusskolu: Spirki (6.50) – Līdumnieki (7.00) – Daugašeji
(7.05) – Hneļnecki – (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 (šoferis Jānis Fedotovs): Bobiši
(8.30) – Krustojums (8.35) – SKOLA (8.45).
Uz mājām no skolas: 15.50.
Uz Istalsnu no skolas: 14.10 (piektdienās).
UZ MĀKSLAS SKOLU piektdienās no skolas caur Lucmuižu – 14.55
(šoferis Jānis Fedotovs).
No mākslas skolas LUDZĀ uz mājām 18.00 (šoferis Jānis Klešniks).
1. septembrī autobusi uz skolu kursēs atbilstoši grafikam.
No skolas – plkst. 12.00, uz Istalsnu 11.40.

UZ PUŠMUCOVAS PAMATSKOLU
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.
1. septembrī autobusi uz skolu kursēs atbilstoši grafikam.
No skolas – plkst. 12.00.
LUCMUIŽAS ciemā, uz laukuma pie veikala, tie skolēni,
kuri mācās Ciblas vidusskolā, varēs pārsēsties no šofera A. Luckāna vadītā
autobusa šofera J. Fedotova vadītajā autobusā.
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5. lappuse

Kārtējā domes sēdē skatīti
dažādi jautājumi
(Sākums 3. lappusē)

Domes sēdē pieņemts lēmums uzaicināt
zvērinātu revidentu komercsabiedrību
SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” Ciblas
novada pašvaldības finanšu revīziju
veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 2017.
saimnieciskā gada pārskatu.
Pašvaldībā saņemts zvērinātās tiesu izpildītājas A. Zaķes lūgums sniegt informāciju tās lietvedībā esošā izpildu lietā
par kādas personas Nekustamā īpašuma
nodokļa parādu (īpašums atrodas Pušmucovas pagastā). Konstatēts, ka NĪN
parāds ir 25,14 eiro, un domes sēdē nolemts piedzīt parādu no īpašnieka.
2 personām nodotas nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā
Ludzas ezerā 2017. gadā un iedalīts limits – 1 zivju murds. Šīs zvejas tiesības
piešķirtas līdz 2017. gada beigām.

Nikodema Rancāna
konkurss izcyluokajim
Latgolys regiona pedagogim
Da 12. septembram ir izsludynuots
Nikodema
Rancāna
konkurss
izcyluokajim Latgolys regiona školuotuojim. N. Rancāna konkursa bolvu ir
īdybynuojuse Latgalīšu kulturys bīdreiba (LKB), a konkursa reikuošonu atbolsta
Kulturys
ministreja
Latvejis
symtgadis programā, realizej Rēzeknis
Tehnologeju akademeja (RTA) sadarbeibā ar LKB i Latgolys pošvaļdeibom.
Konkursam var pīteikt pedagogus
četruos nominacejuos: 1) par latgalīšu
volūdys, kulturys viesturis, nūvodvuiceibys populariziešonu i īvīsšonu
vuiceibu voi studeju vidē, 2) par inovativu metodikys lītuojumu apvuiceibys
procesā, 3) par myusdīneigu un rodūšu
pīeju školānu dorba tykuma audzynuošonai un omotu apvuiceibai, 4) par
veiksmeigu pedagoga debeju (na vairuok kai pedagogim ar 3 godu stažu).
Vaira informacejis var meklēt RTA i
LKB sātys lopuos konkursa nūlykumūs.
Aizpiļdeitys dasacejumu anketys ir
gaideitys da 12. septembram
(ilga.suplinska@rta.lv)
Ilga Šuplinska,
konkursa koordinatore
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“EversS” triumfē Latvijas mēroga konkursā
Šovasar Ciblas TN deju kolektīvs
"EversS" piedalījās 3. Latvijas Sieviešu deju kopu festivālā "Spīganu dejas
ezera atspulgā", kurš norisinājās Gaigalovā.
Pirmās dienas vakarā pēc 5 stundas
gara kopmēģinājuma bija lielkoncerts,
kuru vēl papildināja Bērzgales pagasta
folkloras kopa un Rugāju pagasta dāmu
vokālais ansamblis. Otrajā dienā bija
sieviešu deju kopu radošais konkurss koncerts "Nākat, sievas, sētiņā jautru
danci uzdejot!"
Kopā festivālā piedalījās 10 deju kolektīvi no visas Latvijas: Jaunpiebalgas,

Lielvārdes, Ķeguma, Lubānas, Madonas,
Mazsalacas novada un, protams,
"EversS" no Ciblas. Radošo konkursu
vērtēja neatkarīgā žūrija no Rīgas.
"EversS" konkursā startēja ar divām
jaunrades dejām.
Jau pirmajā dienā mūsu deju kolektīvs
saņēma komplimentus kā vienīgais kolektīvs, kurš atbilst Eiropas Sieviešu
deju kolektīvu nolikumam pēc visiem
kritērijiem. Gavenais no tiem – triju
paaudžu esamība kolektīvā (māte, meita,
vecmamma), plus tautu tērpu atbilstība
vecumiem.
Un bija jo liels prieks, ka žūrija Ciblas

TN DK "EversS" atzina par 3. Latvijas
Sieviešu deju kopu festivāla uzvarētāju,
bet mūsu vadītājas Andas Sprūžas uzstādītā deja "Maņ atšķiera muomuleņa" tika
nominēta un iekļauta 2018. gada festivāla obligātajā deju repertuārā.
Tā ir pagaidām lielākā DK "EversS"
uzvara konkursos.
Pelnīto balvu kolektīvs vēl nav izlietojis, un mūs gaida lieliskas brīvdienas
atpūtas bāzē Madonā.
Esam pateicīgas Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu un Ciblas TN direktorei Sandrai par sapratni.
Maija Manukina, DK “EversS”

Annas jeb Saimnieču diena Līdumniekos
Katru gadu 26. jūlijā visā Latvijā tiek
svinēta Annas diena jeb Saimnieču diena. Annas diena arī tikusi izmantota kā
ciemos došanās diena, kad pirms lielajiem ražas darbiem vēl apraudzīt un apciemot tuvākus un tālākus radus un
draugus.
Tieši šajā dienā Līdumnieku darba un
kultūras centrā bija liels notikums. Pateicoties biedrības „Darba un kultūras
centrs Līdumnieki” vadītāja Igora Zabiļevska centieniem un projekta īstenošanas iespējām, Līdumniekos notika Maizes krāsns atvēršanas svētki. Viss pasākums notika, kā ģimenes kopā sanākšanas diena. Pirmo silto un garšīgo maizīti
no jaunās maizes krāsns, izņēma saimniece Valentīna. Turpmāk tiks apmācītas
arī jaunās cepējas Anita un Gunta. Vienojoties kopīgā galda lūgšanā un nodziedot „Pie Dieviņa gari galdi”, visi pieaicinātie radi, draugi un palīgi tika cienāti ar
tikko ceptu baltmaizi un pīrāgiem.
Pasākums bija patiesi mājīgs un neuzspēlēti mīļš. Māju saimnieks Igors pastāstīja par Līdumnieku darba un kultūras centra turpmākajiem plāniem un
iecerēm. Iecerēts, ka tiks cepta gan rupj-

maize, gan baltmaize, ka turpmāk te būs
iespēja atkal satikties, lai parunātu par
darāmajiem darbiem un atpūstos pie
tējas un siltas maizes rieciena.
Mēs, Ciblas TN DK „EversS” dejotājas,
esam priecīgas, ka arī mums bija iespēja
pielikt savu roku pie Maizes tapšanas
procesa. Pavasara talkā mēs cītīgi tīrījām

ķieģeļus Bauskas novada Garozas muižā. Ir liels prieks un gandarījums, ka
neesam tikai malā stāvētāji, ka esam
paveikuši ko labu un vajadzīgu mūsu
vēstures saglabāšanai.
Pateicamies Līdumnieku biedrībai par
lielisko pasākumu! Ceram, ka mēs vēl
ko labu kopā paveiksim!

Ciblānietes piedalās Eiropas Tautu festivālā
Katru gadu jūlijā notiek Eiropas Tautu festivāls, kura mērķis ir sekmēt tautu savstarpējo sapratni un sniegt iespēju iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas. Ik gadu festivāls notiek
citā valstī. Pērn to organizēja Rēzekne. Šogad festivāls notika
no 22. līdz 29. jūlijam nelielā Luāras provinces pilsētā Francijas rietumos La Chataigneraie, un tajā piedalījās 14 valstis.
Latviju pārstāvēja 48 cilvēku delegācija no Rēzeknes: pašvaldības pārstāvji, labākie sportisti, pašdarbības kolektīvi un
amatnieki. Nedēļas garumā katru dienu notika sporta turnīri,
kultūras perfomances, fotokonkursi u.c., darbojās Eirovilla-ge
ciematiņš ar kioskiem un valstu prezentācijas stendiem.

Nu jau 4. reizi Latviju, Latgali un dzimto Ciblas novadu
Eiropas Tautu festivālā pārstāvēt bija izpelnījušās divas Ciblas novada jaunietes Anda Sprūža un Kristiāna Manukina,
abas viņas ir RTA absolventes un Ciblas TN DK"EversS"
dejotājas. Viņas pārstāvēja Latviju nacionālo ēdienu gatavošanas konkursā, jautrajās spēlēs un kultūras perfomancēs
(kultūras programmas konkursā). Kopvērtējumā Latvijai ir 9.
vieta, bet deju kopai "Dziga" – 2. vieta kultūras sacensībās.
Eiropas Tautu festivālam nav vecuma ierobežojuma, tāpēc
iespēja pabūt citu kultūru vidē un iegūt jaunus draugus ir ikvienam, kam ir apņemšanās un drosme.
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Ekskursanti no Ņukšu pagasta apceļo Ciblas novadu
18. augustā Blontu pagasta bibliotēkā
ieradās ciemiņi no kaimiņu novada –
Ludzas novada Ņukšu pagasta bibliotēkas lasītāju grupa. Šīs bibliotēkas vadītāja Anastasija Pisarenko bija noorganizējusi nelielu ekskursiju uz mūsu novadu.
Tā sākās ar Blontu pagasta iestāžu apmeklējumu. Ņukšu ciema iedzīvotājiem
bija interesanti iepazīties ar to, kādus
pakalpojumus var saņemt Blontos – te
administrācijas ēkā atrodas gan Latvijas
pasta nodaļa, gan SIA „Blonti” kantoris,
gan feldšerpunkts un, protams, bibliotēka. Inta Vonoga bibliotēku Blontos vada
jau vairākus gadus. Bet daudz jautājumu
Ņukšu pagasta ļaudīm bija arī par sociālās palīdzības veidiem, kas pieejami
mūsu pašvaldībā, jo Inta Vonoga ir arī
Blontu pagasta sociālā darbiniece. Ar
lepnumu varējām izrādīt arī skaisto
Blontu Tautas nama ēku.
Ņukšu ciemata ļaudis ekskursijas laikā
aizbrauca arī uz Līdumniekiem, pa ceļam iegriežoties Ināras un Valfrēda Miezīšu lauku mājās „Grunduļos” jeb
„Baložu sētā”.

Līdumniekos
novada tūrisma
organizators
Ēriks Pavlovs
pastāstīja par
vēsturi un šodienu. Ņukšu ļaudis
apbrīnoja un varbūt arī iedvesmojās no biedrības
„Darba un kultūras centrs Līdumnieki” veikuma.
Ekskursanti apbrīnoja arī Seimaņu dižakmeni.
Ņukšu iedzīvotāji ļoti gribēja
redzēt Felicianovas dzirnavas. Ārkārtīgi
paticis stāstījums par tām, bet bijis
skumji redzēt, cik sliktā stāvoklī tās ir,
lai gan vēl darbojas.
Ekskursijā Ņukšu pagasta bibliotēkas
lasītāji bija devušies ar savas pašvaldības autobusu. Ceļš nebija tāls, arī laika
patēriņš nebija liels, bet jo liels bija

Pateicamies par jauko izstādi!
Visa vasara brīvlaika garumā Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā bija skatāma Ludzas
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bibliotēkas apmeklētāji varēja priecāties
par šīs skolas absolventu Amantas Tutinas un Ievas Pridānes, kā arī pašreizējo
audzēkņu Ivara Jakupāna, Emīlijas Krone
un Ralfa Lipska darbiem.
Tie ir ļoti kreatīvi
un koši, ļoti talantīgi
zīmēti.
Paldies visiem izstādes darbu autoriem!

prieks skatīt kaimiņu novadu, satikt cilvēkus, ar kuriem vari runāt vienā mēlē
un par saprotamām lietām.
Šādas nelielas ekskursijas ir ļoti svētīgas. Katrā pagastā, katrā ciemā ir kas
skaists un interesants, ko varam rādīt
ciemiņiem.
Apceļosim dzimto novadu un Latgali!
Septembrī notiks šādi novada
un plašāka mēroga pasākumi:
Dzejas dienas pasākumi—
Ciblā un Līdumniekos.
10. septembrī Ciblas novada
sporta kompleksā Felicianovā –
Tēvu diena.
30. septembrī Pušmucovas
Tautas namā – Starptautiskais
tautas muzikantu saiets.
Sekojiet informācijai mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv) !

Jolanta PRIDĀNE,
bibliotēkas vadītāja

Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem atgriezties normālā dzīvē!
Labdarības fonds Biedrība “Pēc Ugunsgrēka” ir izveidots, lai
palīdzētu cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā vai dabas katastrofā. Šī fonda dibinātāji ir cilvēki, kuri tiešām zina, kas ir ugunsgrēks. Viens no labdarības fonda "Pēc ugunsgrēka" dibinātājiem
ir ar 15 gadu ugunsdzēsēja darba pieredzi un zina, kādas ir ugunsgrēka sekas.
Fonda mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik grūti ir
atgūties pēc tik briesmīga notikuma, kā ugunsgrēks. Labdarības
fonds Biedrība "Pēc Ugunsgrēka" jau ir palīdzējis lielām ģimeņu
skaitam visā Latvijā. Cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā, nepieciešams pilnīgi viss, sākot no vienkāršiem sadzīves priekšmetiem
– piemēram, gultas veļa, apģērbs, trauki – un beidzot ar sadzīves

tehniku. Vienai ģimenei pat tika uzdāvināts kaķis, jo iepriekšējais gājis bojā
ugunsgrēka laikā.
Fondam ir sava aprīkota noliktava
Buļļu ielā 45, Rīgā, kur var ziedot
priekšmetus vai sadzīves tehniku.
Diemžēl visdārgākais posms ir mājokļa atjaunošana. Pat ja sienas ir saglabājušās, varēja sadegt logi vai jumts. Kā mēs visi zinām, bez tā
visa nav iespējams dzīvot normālu dzīvi.
Visi kopā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem.

https://www.facebook.com/pecugunsgreka.lv/
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Pašvaldības organizētajā vasaras nometnē bērni guva veselības
veicināšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas

No 7. līdz 11. augustam Ciblā norisinājās novada pašvaldības rīkotā veselības veicināšanas nometne bērniem
un jauniešiem. Tajā piedalījās 20 bērni (10 meitenes un 10 zēni) no Ciblas
novada pagastiem vecumā no 9 līdz 13
gadiem.
Nometne tika organizēta projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana
iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.
Vasaras nometnes mērķis – jauniešu
izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu, organizējot nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām attiecībām un
garīgo veselību; kā arī iesaistot fiziski
aktīvās nodarbībās.
Bērni tika nodrošināti ar ēdināšanu
Ciblas vidusskolas ēdnīcā un naktsmītni
skolas internātā. Dalība nometnē bija
bez maksas. Diena nometnē sākās plkst.
7.30 ar rīta rosmi un noslēdzās plkst.
23.00.

Viens no uzdevumiem – palīdzēt jauniešiem veidot draudzīgas savstarpējās
attiecības. Šajā nolūkā katru dienu bija
organizētas dažādas aktivitātes un lekcijas un tematiskas aktivitātes. Piemēram,
8. augustā no rīta bija lekcija par veselīgu uzturu, bet vakarā – tematiskas nodarbības klasē un konkurss „Mana
ēdienkarte”. 9. augustā – lekcija
„Savstarpējās attiecības”, vakarā tika
demonstrēta attiecīga filma un organizētas attiecīgas spēles. 10. augusts bija
veltīts garīgajai veselībai.
Vēl viens nometnes uzdevums – popularizēt veselīgu, sportisku un sabiedrisku
dzīvesveidu. Bērniem bija pieejami āra
trenažieri, bija noorganizētas stafetes un
minifutbola, volejbola, basketbola, florbola, šautriņu mešanas sacensības, pār-

gājiens maršrutā Cibla – Felicianova.
Katra diena bija īpaša. Piemēram, otrdien viens no nometnes dalībniekiem
svinēja savu dzimšanas dienu, viņa
mamma bija sarūpējusi torti un sulu, ar
ko tika cienāti visi nometnes dalībnieki.
Savukārt trešdien nometnes ikdienu filmēja Latgales reģionālā TV, bērni labprāt iesaistījās sižeta veidošanā, gan
demonstrējot savas prasmes, gan runājot
TV kameras priekšā.
Ceturtdienas vakarā jaunieši ar interesi
iesaistījās „mēmajā šovā” un „jauno
aktieru skolā”. Bija arī noslēguma sadraudzības vakars pie ugunskura.
Piektdien nometne noslēdzās ar praktiskās orientēšanās nodarbībām, nometnes teritorijas sakopšanu un fotografēšanos.
Nometni
organizēja
Biedrība
”Strauts”, to vadīja jaunsardzes instruktors Ivars Novožilovs.
Projekta vadītāja – Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.
Nākamie projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
pasākumi –
septembrī.

Nometne, pārgājieni un citi vasaras prieki
Anastasija Kapitonova ar prieku atceras dienas, kas
pavadītas nometnē Ciblā. Paticis viss – sportošana, rotaļas, nodarbības (īpaši tās, kur pasniegtas balvas – baloni).
Prātā palikušas lekcijas par veselīgu uzturu, par emocijām
un draudzēšanos. Paticis arī ļauties fantāzijai zīmējot un pārgājiens Paticis iet pa tiltu un sajūsmināja bailes, šķērsojot
gaisa laipu. Kopīgi darbojoties iepazīti jauni draugi.
Vasaru Nastja pavadījusi ne vien mājās, bet arī aktīvi iesaistoties dažādās norisēs. Nastja kā soliste uzstājās koncertā Ciblas novada svētkos. Kopā ar folkloras kopu „Olūteņi” piedalījās pasākumā Vecpiebalgā, ar citiem bērniem devās pārgājie-

nā pa dzimto pagastu, ko organizēja Blontu bibliotēkas vadītāja. Bez visvisvairāk paticis brauciens ar vecmāmiņu un vectētiņu uz izklaides parku „Avārijas brigāde”, kur šausminājusies par dinozauriem un citādi izklaidējusies kopā ar māsiņu
un brāli. Atceļā visi iegriezušies Likteņdārzā, pabijuši arī
augstajā Teiču purva skatu tornī. Piedzīvotas arī daudzas citas
skaistas dienas. Pēc Nastjas ģimenes pārliecības – ir jāiesaistās sabiedriskās aktivitātēs un arī pašiem jāveido sava dzīve
saturīgāka.
Anastasija ar prieku gaida 1. septembri, kad atkal varēs satikt draugus no Pušmucovas pamatskolas.
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