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gada cilvēks”
Aicinām pieteikt pretendentus konkursā “Ciblas novada gada cilvēks”
nominācijās Gada cilvēks, Gada jaunietis, Mūža ieguldījums.
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, aicinām papildus izvirzīt pretendentus no
katra pagasta Pateicības raksta un naudas balvas 50 eiro vērtībā pasniegšanai par
aktīvu dalību sabiedrības dzīvē, pilsonisko apziņu un aktivitāti, nozīmīgu
ieguldījumu savā profesionālajā izaugsmē, darbību cilvēku dzīves uzlabošanai,
vides sakārtošanai, vēstures notikumu pamatīgākai izzināšanai, jaunu kultūras
vērtību radīšanai.
Pretendentus apbalvošanai var pieteikt novada domes deputāti, darba
kolektīvi, biedrības, iedzīvotāju grupa, arī iestādes vai pagasta pārvaldes.
Pieteikumus jāiesniedz Ciblas novada pašvaldības kancelejā vai pagastu
pārvaldēs līdz 2018. gada 31. oktobrim.
Balvas un Pateicības raksti tiks pasniegti LR proklamēšanas 100. gadadienas
svinīgajā pasākumā Pušmucovas Tautas namā 16. novembrī.

Pašdarbnieki uzsāk jauno darba sezonu
Vasara un reizē arī iepriekšējā
pašdarbības sezona aizritējusi. Nu jau
uzsākam jauno 2018./2019.gada kultūras
darba sezonu.
Atskatoties uz aizvadīto sezonu, sakām
paldies
visiem
Ciblas
novada
pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem
par ziedoto laiku un ieguldīto darbu.
Pašdarbnieki priecējuši mūsu pagastu un
novada ļaudis un godam nesuši Ciblas
novada vārdu arī ārpus novada robežām.
Aizvadītās sezonas sajūtas, emocijas
pašdarbniekiem paliks ilgi atmiņā, bet
būt
Simtgades
Dziesmusvētku
dalībniekam – viens no lielākajiem
notikumiem pašdarbnieka dzīvē.

Jaunajā sezonā aicinām tos, kuri vēlas
aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku,
pievienoties kādam no pašdarbības
kolektīviem (pieteikšanās pie kolektīvu
vadītājiem).
Uzsākot jauno sezonu,
gaidām visus novada pašdarbniekus
20. oktobrī Ciblas TN uz atpūtas
vakaru. Un pirmoreiz kopā ar
pašdarbniekiem atpūsties aicinām arī
mūsu novada sportistus.
Uz tikšanos pašdarbnieku un sportistu
atpūtas vakarā!
Ciblas TN direktore
Sandra Beļavska
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Kurjanovas ezerā tika ielaisti
līdaku mazuļi

Vakar, 2018. gada
27. septembrī
Kurjanovas ezerā
tika ielaisti 20 000 zivju mazuļi.
Līdz ar to Ciblas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu
„Ciblas novada Kurjanovas ezera zivju krājumu
papildināšana” (Nr. 2.18), kas ir saņēmis atbalstu Zivju
fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”.
Kurjanovas ezers ir publiska ūdenstilpne, ko pārvalda
Ciblas novada pašvaldība. Jau vairākus gadus te nav veikta
zivju resursu mākslīga papildināšana. Lomi (īpaši līdaku
lomi) ezerā kritiski samazinājušies. Līdz ar to bija vēlama
ataudzētu līdaku mazuļu ielaišana Kurjanovas ezerā.
Pašvaldības ieskatā – līdaku populācijas uzlabošanās ezerā
tuvāko gadu laikā sekmēs dabas parka „Kurjanovas ezers”
teritorijas apmeklēšanu, piesaistīs cilvēku interesi.
Pašvaldības Attīstības nodaļa veica tirgus izpēti un
noskaidroja, ka viszemākā cena ir pretendentam „Rūjas zivju
audzētava”. Te iegādāti vienvasaras līdaku mazuļi.
Veicot zivju mazuļu ielaišanu, pieaicināti VVD Rēzeknes
reģionālās pārvaldes un Pārtikas veterinārā dienesta darbinieki. Piedalījās VVD pārstāvis Anatolijs Petrovs.
Projekta īstenošanas izmaksas ir 6010,07 EUR. Zivju
fonda finansējums – 2592 EUR (līdaku mazuļi), pašvaldības
finansējums – 3418,07 EUR (līdaku mazuļi un to piegāde).

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas
vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu
vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.
Ciblas novadā ir 5 vēlēšanu iecirkņi, kas izvietoti pagastu
pārvalžu ēkās Ciblā, Līdumniekos, Pušmucovā un
Zvirgzdenē, kā arī novada pašvaldības administratīvajā ēkā
Blontos. Pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu
programmām,
balsošanas
kārtību
un
iesniegt
pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst.17.00 līdz 20.00.
Otrdien, 2. oktobrī: no plkst. 8.00 līdz 11.00.
Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 līdz 20.00.
Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā 6. oktobrī: no plkst.7.00 līdz 20.00.
AICINĀM BALSOT CIBLAS NOVADA
VĒLĒŠANU IECIRKŅOS !
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu
dienā 6. oktobrī, var izmantot iespēju nodot balsi
glabāšanā. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi
glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500
balsstiesīgo. Pavisam valstī būs 58 šādi iecirkņi. Mums
tuvākais – Ludzas novadā, 625. iecirknis Ludzas Tautas
namā. Balsi glabāšanā varēs nodot 3. oktobrī (17.00 –
20.00), 4. oktobrī ( 9.00 – 12.00), 5. oktobrī (10.00 – 16.00).
Nodot balsi glabāšanā atļauts tikai vienu reizi. Vēlētājs,
kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu
dienā, taču tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā.
Šādā gadījumā iecirkņa komisija balsotāju sarakstā anulēs
ierakstu
par
balss
nodošanu
glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu dienas balsotāju
sarakstā un atkārtoti izsniegs balsošanas materiālus.
Vēlēšanu rezultātam pieskaitīs vēlētāja vēlēšanu dienā
nodoto balsi, savukārt vēlētāja reģistrācijas aploksne ar
glabāšanā nodoto balsojumu tiks dzēsta.
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Ciblas novada sporta kompleksa
Felicianovā
DARBA GRAFIKS 2018./2019. gadā
Darbdienās, izņemot trešdienu, –
no plkst. 13.00 līdz 21.00.
Trešdien – no plkst. 9.30 līdz 17.30.
Ceturtdien – no plkst. 17.30 „Ģimenes
sporto”.
Piektdien – no plkst. 16.00 Sporta
pulciņš (vada Ilga Stepanova).
Sestdiena – sacensību diena.
Svētdiena – brīvdiena.
Sporta organizators
Raivis Kozlovskis
(e-pasts: raivis109@inbox.lv)

Ludzas upes posma
tīrīšanas projekts atcelts
Ceļu uzturēšanai un remontiem Ciblas
novada pašvaldības budžetā ir aptuveni
160 000 EUR gadā. Par šiem līdzekļiem
tiek nodrošināta gan sniega tīrīšana, gan
grāvmalu pļaušana, krūmu un koku
ciršana, gan ceļa defektu novēršana uz
braucamās daļas un notekgrāvjos,
apgaismojums u.c.. Sakarā ar to, ka ceļu
stāvoklis novadā ir viduvējs, ikdienas
uzturēšanai tiek iztērēti praktiski visi
ceļu un ielu fonda līdzekļi, un
nopietnākiem remontdarbiem naudas
nepietiek.
Piesaistot ES fondu līdzekļus,
pašvaldība šovasar ir veikusi pārbūves
darbus trīs grants ceļu posmos: Ciblas
ciema Bērzu ielā (0,833 km), autoceļa
P3 posmā Pušmucova–Zujeva (1,784
km) un autoceļa Z7 posmā Lucmuiža–
Kaļvi (0,726 km). Ir noņemts ceļa malu
uzaugums, iztīrīti un padziļināti grāvji,
nomainītas caurtekas, izbūvēts jauns
ceļa segums un nobrauktuvju vietas.
Bērzu ielā veikta braucamās daļas
divkārtu virsmas apstrāde, ceļa klātne
posmā
Pušmucova–Zujeva
un
Lucmuiža–Kaļvi veidota no divām
šķembu kārtām.
Ceļu
pārbūves
darbus
veica
uzņēmums
„Ceļi
un
tilti”,
būvuzraudzību
nodrošināja
SIA

„Sistēmeksperts”, autoruzraudzību –
Personu apvienība „SIA „Myzone” un
Regnars Māsēns” Līdz ar to Ciblas
novada pašvaldība Latvijas valsts un
Eiropas Savienības atbalstītā pasākumā
„Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ir pabeigusi
projekta „Ciblas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve, 1. kārta”
īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas
ir 629 437,36 EUR, kas ietver
būvprojekta izstrādi (veikta 2016.-2017.
gadā),
būvniecības
darbus,
autoruzraudzību un būvuzraudzību.
Lauku atbalsta dienests no ELFLA ceļu
būvniecības darbiem un būvuzraudzībai
piešķīra 544 188,82 EUR (t.i. 90% no
attiecināmajām izmaksām). Pārējie
izdevumi apmaksāti no pašvaldības
budžeta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Ar Ministru kabineta 2015. gada 18.
augusta noteikumiem Nr.475 katrai
lauku pašvaldībai ir noteikts pieejamais
atbalsta apmērs, Ciblas novadam –
710 000 eiro. Šāds atbalsts noteikts,
ņemot vērā novada kopējo grants ceļu
kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības
dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.
Svetlana Rimša,
Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706.
Darbdienās: 8.00 — 16.30 (pārtraukums 12.00 - 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/.
Tālrunis 66954814.

Ir lauzts Latvijas vides aizsardzības
fonda administrācijas (LVAFA) līgums
ar Ciblas novada pašvaldības par
projekta Nr. 1-08/76/2018 „Ludzas
upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā
no Ciblas ciema Z daļas līdz
Berjozovkai” realizēšanu.
Pašvaldība plānoja līdz 2019. gada 30.
aprīlim attīrīt 6 km Ludzas upes posma
no
sanesumiem,
aizsprostiem,
sagāztiem kokiem. Šādi tiktu uzlabota
upes caurplūdamība, samazināta plūdu
iespējamība, līdz ar to būtu iespējams
efektīvāk un laicīgāk apsaimniekot
lauksaimniecības zemes. Šis projekts
tika apstiprināts LVAFA izsludinātajā
konkursā.
Projekta
kopējais
finansējums sasniegtu 45 tūkstošus eiro,
no tiem gandrīz 41 tūkstotis – LVAFA
finansējums, nepilni 5 tūkstoši eiro –
pašvaldības līdzfinansējums.
Pēc līguma parakstīšanas pašvaldība
saņēma
tai
iepriekš
nezināmu
informāciju par to, ka Ludzas upes
tiesiskais valdītājs ir Valsts SIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”.
Pašvaldība nav tiesīga ieguldīt
finansējumu citas juridiskas personas
īpašuma sakārtošanā. Un, izvērtējot
visus potenciālos ieguvumus un
zaudējumus, Ciblas novada pašvaldība
nolēma atteikties no projekta.
Ar LVAFA š.g. 5. septembrī tika
panākta vienošanās izbeigt līgumu
minētā projekta finansēšanai. Finanšu
līdzekļi tā realizācijas vēl nebija
pārskaitīti, kā arī nebija izmantoti
pašvaldības līdzekļi kādai no projekta
aktivitātēm.
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Pēc rekonstrukcijas atklāts Ciblas vidusskolas stadions

Atjaunots futbola laukums, skrejceļam uzlikts mūsdienīgs un Eiropas
standartiem atbilstošs gumijas segums, ierīkota tāllēkšanas bedre un lodes
grūšanas sektors – tas viss tika paveikts Ciblas vidusskolas stadiona
pārbūves projekta ietvaros.
Trešdien, 19. septembrī, notika svinīga stadiona atklāšana.

Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska novēlēja skolēniem un visiem
novada iedzīvotājiem: „Sportojot atjaunotajā stadionā, – izjust kustību prieku un
pilnveidoties sporta disciplīnās. Lai jaunais skrejceļš ved uz personīgiem
rekordiem un olimpiskiem sasniegumiem!”

Folkloras kopas „Ilžeņa” skanīgo dziesmu pavadījumā simbolisko atklāšanas
lentu pārgrieza Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne un
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Eversmuižas
draudzes
prāvests
Antons Justs iesvētīja stadionu, arī
skolēnus, pedagogus un visus svinīgā
pasākuma dalībniekus. Kopīgi tika
aizlūgts par cilvēkiem, kas izloloja
ideju pārbūvēt stadionu un būvniekiem,
par visiem cilvēkiem un īpaši
sportistiem, kuri pilnveido sevi fiziski
un garīgi. Savā uzrunā prāvests citēja
fragmentu no apustuļa Pāvila pirmās
vēstules korintiešiem: Vai nezināt, ka
tie, kas stadionā skrien, visi gan skrien,
bet viens saņem godalgu? Skrieniet tā,
lai jūs to saņemtu! (1 Kor 9, 24)
Balstoties uz šiem Bībelē rakstītiem
vārdiem, prāvests atgādināja, ka sports
ir atzīts jau senatnē.
Skolas labākie vieglatlēti izmēģināja
jauno skrejceļu.
Futbolistiem gan vēl būs jāpaciešas,
kamēr dabīgā zāliena segums futbola
laukumā ataugs. Tiklīdz zāle būs
paaugusies, tā tiks pirmo reizi nopļauta.
Līdz ar to futbola spēļu norise būs
iespējama nākamā gada pavasarī, kad
zāliens nostiprināsies.
Lai arī stadiona pārbūves darbi bija
jāpaveic īsā laika posmā, tas ir
veiksmīgi izdevies. Līdz ar to tagad
Ciblas novada iedzīvotāji un viesi var
priecāties par stadiona ievērojamajām
pārmaiņām. Futbola laukumā iesēts
jauns
zāliens,
veikta teritorijas
labiekārtošana.
Stadionā
ierīkota
lietusūdens drenāža un laistīšanas
iekārta, kas palīdzēs sausā laikā laistīt
zālienu un uzturēt to labā stāvoklī.
“Stadionā ir veiktas fundamentālas
pārmaiņas, praktiski tas uzbūvēts no
jauna. Turpat atrodas sporta zāle ar
ģērbtuvēm un pieejami āra trenažieri. Ir
izdarīts viss, lai šeit varētu trenēties
gan jaunieši, gan pieaugušie, lai te
notiktu dažāda mēroga sacensības un
pasākumi, lai novada iedzīvotāji varētu
pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Šoruden plānojam gar skrejceļu
papildus uzstādīt vēl piecus soliņus un
atkritumu tvertnes, ierīkot nožogojumu”, saka Ciblas novada domes
priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.
Atklāšanas pasākumā piedalījās arī
biedrības “Ludzas rajona partnerība”
vadītāja Sandra Palma.
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Pēc rekonstrukcijas atklāts Ciblas vidusskolas stadions

2017. gads
Alda Tihovska foto

Būvdarbus par kopējo summu 201 447 EUR Ciblas
vidusskolas stadionā veica komandītsabiedrība „Austrumu
būvnieks Plus”. Būvuzraudzību veica Valērijs Laganovskis.
Rekonstrukcija veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē un piesaistīto finansējumu.
Lauku atbalsta dienests projekta „Ciblas vidusskolas stadiona
pārbūve” īstenošanai (Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001)
piešķīra 45 000 EUR no ELFLA Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja
Foto: Ērika Bondarenko

2018. gads
Nikolaja Bardiševa foto
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Iesaistāmies iniciatīvā
“Latvijas skolas soma”

Sākot no 2018./2019. mācību gada,
Latvijā
sāk
darboties
iniciatīva
„Latvijas skolas soma”. Tā būs iespēja
katram skolēnam mācību satura un
procesa ietvaros klātienē pieredzēt
Latviju – apmeklēt izrādes, koncertus
un izstādes, tikties ar iedvesmojošiem
cilvēkiem un piedalīties nozīmīgu
notikumu līdzveidošanā.
6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no
visiem 119 Latvijas novadiem tikās
Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades
lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas
soma”. Īpašā pasākumā “Arēnā Rīga”
skolēni piedalījās radošās darbnīcās un
koncertā „100 Latvijas stāsti 100
minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem
māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta
Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un
vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība
ikvienam
nepārtraukti
attīstīties un augt, veidojot nākotnes
Latviju.
Projekta atklāšanā piedalījās arī
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas
pamatskolas skolēni un skolotājas.
Iniciatīvā iesaistās arī Ezersalas
internātpamatskola.
Šīs trīs mūsu novada skolas katra
atsevišķi
plāno
finansējuma
mērķtiecīgu
izlietošanu.
Nauda
piešķirta
proporcionāli
audzēkņu
skaitam. Piemēram, Ciblas vidusskolas
1. – 5. klašu audzēkņi 19. oktobrī
Latgales vēstniecībā „Gors” apmeklēs
Liepājas teātra viesizrādi „Dželsomīno
melu zemē”. Savukārt 9. – 12. klašu
audzēkņi 3. novembrī – Rēzeknes
pilsētas
teātra
„Joriks”
izrādi
„Kinoteātris”.
„Latvijas skolas somas” norisēs
skolēni iepazīs Latvijas valstiskuma
attīstības
liecības,
profesionālās
mākslas un kultūras vērtības un
laikmetīgās izpausmes, Latvijas dabu,
kultūrainavas, zinātnes sasniegumus un
inovācijas. „Latvijas skolas soma” ir
lielākā valsts simtgades dāvana vairāk
nekā divsimt tūkstošiem Latvijas
skolēnu.
Projekta koordinatore
Sarmīte Leščinska
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6. lappuse

Olimpiskajā dienā sporto sākumskolas klašu audzēkņi

21. septembrī visā Latvijā notika „Olimpiskā diena 2018”. Tradicionāli arī šo
mācību gadu mūs novada vispārizglītojošās skolas iesāka ar kopīgu sportošanu
Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā. Olimpisko dienu organizēja Raivis
Kozlovskis, pašvaldības sporta organizators, un Ilga Stepanova, Ciblas
vidusskolas sporta pedagoģe.
Par to, kā viss notika, informē Raivis Kozlovskis: – Šogad Olimpiskās diena
tēma bija teniss. Tāpēc visas stafetes bija saistītas ar tenisa elementiem.
Olimpiskajā dienā piedalījās 1.-4. klašu audzēkņi no Ciblas vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas. Tika izveidotas 5 komandas. Trīs labākās ieguva
piemiņas kausus, bet visi dalībnieki nopelnīja Latvijas Olimpiskās komitejas
sertifikātus, kas apliecina, ka cilvēks ir piedalījies Olimpiskajā dienā. Zaudētāju
nav, jo visi šajā pasākumā ieguva pozitīvas emocijas. Paldies visiem, kas
piedalījās Olimpiskajā dienā! Tiksimies nākošgad.

Oktobrī skolēni iepazīs dažādas profesijas
Arī šajā mācību gadā novada skolās
organizēti karjeras attīstības atbalsta
pasākumi, kuri notiek ES fondu
darbības
programmas
projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”.
Pedagoģe karjeras konsultante (PKK)
Elvīra Rimicāne informē, ka visā
Latvijā no 8. līdz 12. oktobrim –
karjeras nedēļa. Tad notiks daudzi
karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
Mūsu
skolēni
iesaistīsies
trīs
publiskos pasākumos kopā ar Ludzas
novada skolu audzēkņiem:
9. oktobrī Ludzas 2. vidusskolā 10. 12. klašu skolēniem būs organizēta
„Iedvesmas stunda” (atbildīgā PKK
Iveta Labāne).
10. oktobrī Ludzas novada BJC 7. - 9.
kl. skolēniem – konkurss „Sāksim ar
sevi!” (atbildīgā PKK Elvīra Rimicāne).

Šajā konkursā skolu komandas (5
dalībnieki katrā) sacentīsies profesiju
zināšanu jomā un radošumā, apspēlējot
kādu profesiju un komandas vizuālo
tēlu. Paredzams, ka konkursā piedalīsies 7 skolēnu komandas no 5 skolām.
11. oktobrī Ludzas mākslas skolā un
Ludzas pilsētas ģimnāzijā 1. - 6. kl.
skolēniem būs organizētas radošās
darbnīcas
"Interešu
krustcelēs" (atbildīgā PKK Rita Buceniece).
Bez tam organizēts individuālais
karjeras atbalsta pasākums Pušmucovas
pamatskolas 2. - 5. klašu skolēniem:
29. oktobrī viņi iepazīs profesijas
viesnīcā „Ludza”. Pateicamies Marinai
Gorbunovai par gādīgu atbalstu!
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Rūpēsimies par savu veselību un apmeklēsim pasākumus!
Ciblas novadā kopš 2017. gada
jūlija norisinās dažādas aktivitātes,
īstenojot
projektu
“Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas
novadā”.
Ciblas novada pašvaldība jau pusotru
gadu organizē dažādas ar veselības
veicināšanu saistītas aktivitātes, kas
ikvienam ir pieejamas bez maksas. Ir
bijušas nūjošanas un vingrošanas
nodarbības
gan
bērniem,
gan
pieaugušajiem,
lekcijas
par
reproduktīvo veselību, semināri par
atkarībām un garīgo veselību, ir
organizētas
Veselības
dienas,
ekskursijas ar fiziskām aktivitātēm
senioriem, peldēšanas nodarbības un
vasaras nometnes bērniem, veselīga
uztura meistarklases.
Septembrī ir organizētas nodarbības
Topošo vecāku skolā un vingrošana
grūtniecēm. Jaunajiem vecākiem un
vecvecākiem padomus sniedz Anita
Baltalksne, sertificējoša dūla apmācībā
un PEP mammas apmācībā, sertificēta
zīdīšanas konsultante, Baha ziedu
terapijas praktiķe un triju bērnu māmiņa
(attēlā).
Vingrošana notiek fizioterapeites
Maritas Joņinas vadībā.
Oktobrī
nodarbības
turpināsies.
Aicinām iedzīvotājus izmantot šo
iespēju un piedalīties bezmaksas
aktivitātēs!
Esiet
aktīvākas,
piedalieties!
Nepažēlojiet
laiku
un
nedaudz
ceļanaudas, dodoties uz Pušmucovas
Tautas namu arī oktobrī. Ir svētīgi
tikties un pārrunāt pat it kā labi zināmas
lietas
par
bērnu
kopšanu
un
audzināšanu. Ir vērtīgi būt fiziski
aktīvām arī gaidību laikā. Turklāt par
lekcijām un vingrošanas nodarbībām
pašām nav jāmaksā – finansējums nāk
no Eiropas Sociālā fonda un valsts
budžeta!
Nodarbības un lekcijas ir atvērtas
visiem
interesentiem,
aktuālākā
informācija pieejama Ciblas novada
pašvaldības mājaslapā ciblasnovads.lv
un pasākumu afišās pagastu pārvaldēs.
Aicinu izteikt priekšlikumus par to,
kādus aktivitātes pašvaldība varētu
organizēt šajā projektā, kas noritēs līdz
2019. gada beigām. Ieteikumiem —
e-pasts svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
Svetlana Rimša,
Attīstības nodaļas vadītāja

7. lappuse
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8. lappuse

Dzejas dienās – dzeja fotogrāfijās
Tradicionāli septembrī visā Latvijā notiek Dzejas
dienas. Arī Ciblas TN jau vairākus gadus notiek Dzejas
dienām veltīts pasākums. Šoreiz – izstādes „Dzeja
fotogrāfijās” atklāšana. Izstādē bija skatāma Maijas
Manukinas dzeja, kā arī Linarda Sadovska, Irēnas
Pavlovas un Sandras Beļavskas fotogrāfijas, kuras
tapušas, iedvesmojoties no Maijas dzejas.
Izstādē dzeju lasīja pati autore, un pasākumu
kuplināja Valdis Naglis ar savām dziesmām.
Paldies Maijai par iespēju ielūkoties viņas daiļradē!
Paldies Valdim un visiem pasākuma apmeklētājiem
par kopā būšanu dzejas pasaulē!
Oktobrī šī izstāde būs skatāma Līdumnieku pagasta
bibliotēkā.
Ciblas TN direktore Sandra Beļavska

Svecīšu vakari 2018. gada rudenī Ciblas novadā
Gadu desmitiem veidojušās Svecīšu vakaru tradīcijas. Ciblas novada pagastu
kapsētās Svecīšu vakarus parasti rīko Tautas namu vadītāji. Lielākoties tiek
aicināti arī vietējo katoļu draudžu priesteri. Svecīšu vakari notiek oktobra
sestdienās un svētdienās.
Savukārt Katoļu Baznīcā ir īpašas dienas, kad ticīgie lūdzas par mirušo
dvēselēm, svarīgākā no tām – Visu dvēseļu diena 2. novembrī.
SVECĪŠU VAKARI NOTIKS:
BLONTU pagasta Skradeļu
kapsētā 14. oktobrī plkst. 13.00.
CIBLAS un LĪDUMNIEKU
pagasta kapsētās
20. oktobrī:
Verumu k. – pl. 13.00,
Aizpūres k. – pl. 14.00,
Kurjanovas k. – pl. 15.00,
Ciblas k. – pl. 16.00.
28. oktobrī pl. 14. 30 – Vabaļu
kapsētā.
PUŠMUCOVAS pagasta kapsētās:
Mežarnieku k. – 20. oktobrī plkst.
16:00,
Pušmucovas k. – 28. oktobrī plkst.
15.00.
ZVIRGZDENES pagasta kapsētās
– 2. novembrī tiekam aicināti iedegt
svecītes.
Vasarānu kapsētā (Zvirgzdenes pag.,
Sarkaņu draudze) 13. oktobrī plkst.
15:00 notiks Sarkaņu draudzes prāvesta
Andra Jonāna organizēts Svecīšu
vakars.

Zvirgzdenes Tautas nama vadītāja
Valentīna Ruciņa raksta: – Vairāk kā
divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas
nams organizēja svecīšu vakarus
Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā
cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu,
bet pēdējos gados aktivitāte apsīka.
Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki,
kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu
vakariem
sagatavotu
programmu,
nolēma,
ka
tradīcija
jāmaina.
2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad
visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas
par aizgājēju dvēselēm. Laipni aicinām
visus,
kuru
piederīgie
atdusas
Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo
kapu kopiņām, klusībā noskaitīt
lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz
aizgājējiem.
Iedzīvotāji ir pateicīgi Zvirgzdenes
TN pašdarbniekiem, kuri gadu desmitiem ir skaisti un ar cieņu vadījuši
Svecīšu vakarus. Tas nav viegli, jo
Zvirgzdenes pagastā ir 13 kapsētas,
tāpēc Svecīšu vakari notika divas
dienas – 5 - 6 kapsētās vienā sestdienā.

Katoļu baznīcā 2. novembrī –
Visu dvēseļu diena
Latvijas Romas katoļu baznīcas
Informācijas
centra
publikācijā
„2. novembris – Visu dvēseļu diena”
rakstīts: – Šajā dienā ticīgie tiek aicināti
apmeklēt Svēto Misi un laika posmā no
1. līdz 8. novembrim doties uz kapiem,
lai atcerētos un lūgtos par mūžībā
aizgājušajām dvēselēm, apzinoties, ka
mēs neesam šķirti – jau tagad mēs esam
vienoti svēto sadraudzības kopībā.
Baznīca apliecina un svin šo kopību jeb
komūniju Jēzus Kristus Mistiskajā
Miesā, uzsverot, ka ne tikai mēs varam
ar lūgšanām palīdzēt mirušajiem, bet arī
viņu aizlūgumi par mums var būt
iedarbīgi un svētīgi.
Par mirušo dvēselēm mēs varam
lūgties daudz un dažādos veidos. Varam
lūgties Kunga eņģeli, Dieva žēlsirdības
kronīti, kā arī iekļaut mirušos savos
Rožukroņa nodomos. Mūsu lūgšanas
var būt arī pavisam vienkāršas un
izteiktas saviem vārdiem, piemēram,
papildinot ikdienas maltītes lūgšanu
“Dievs, svētī mūs...” ar vārdiem “un lai
visas dvēseles, kuras atstājušas šo
pasauli, caur Dieva žēlsirdību dus
mierā”. Ticīgie var sniegt atbalstu
mirušo dvēselēm šķīstītavā ne tikai caur
lūgšanām, bet arī upurējot to nodomā
savus labos darbus un “pasūtot” Svēto
Misi.
(Saīsināti no www.katolis.lv).
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