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30. septembrī
Pušmucovas TN –
Starpnovadu
XIV Tautas muzikantu vecmeistaru saiets.
No plkst. 16.00 —
muzikantu reģistrācija.
Plkst. 17.00 — Večerinka,
spēlēs muzikanti un muzikantu grupas.
Dalībnieki un klausītāji
varēs sēdēt pie galdiņiem,
labas omas uzturēšanai
līdzi var ņemt „groziņu”.
Plašāka informācija,
zvanot Pušmucovas TN
vadītājai Intai Domarkai –
tālrunis 26199502.

Ar daudzveidīgiem pasākumiem Ciblas novada kultūras iestādēs aizritēja Dzejas dienas, kas Latvijā tradicionāli norisinās septembrī.
Ciblas Tautas namā
notikušajā dzejas vakarā „Tur ir tava sirds”
ikviens tika aicināts
ieklausīties novadnieku
dzejā.
Skanēja Janīnas Tabūnes, Broņislavas Bricikas, Staņislava Kalvāna,
Lilijas Salinieces, Maritas Dumbrovskas, Solvitas Nalivaiko un Ilgas
Īvules dzeja par Ciblu,
Ilžas upīti, Eversmuižas
parku, Kapukalnu…,
kuru lasīja Vilhelmīne Žogota, Imants Sadovskis, Linards Sadovskis, Sandra Beļavska. Pasākumā savu dzeju, kurai piemīt piederība dzimtajai Ciblai un kuru caurvij mīlestība pret apkārtējo dabu, sirsnīgi un izjusti lasīja pati autore – Maija Manukina
(attēlā). Par pasākuma muzikālo noskaņu parūpējās Valdis Naglis, kura izpildījumā
skanēja dziesmas ar viņa vārdiem un mūziku. Dzejas vakars izskanēja ar Ilgas Īvules
un Valda Nagļa dziesmu Ciblai un ciblāniešiem – „Tur ir tava sirds”.
Dzejas vakaru organizēja Ciblas TN sadarbībā ar biedrību „Ciblas Dzirkstelīte”.

Dzejas dienu pasākumi bibliotēkās
15. septembrī Dzejas dienām veltīts pasākums „Kamēr svece deg” notika arī
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā. Tas bija veltīts novadnieces Veras Aņisimovas dzīvei
daiļradei. Par to stāstīja dzejnieces meita Ņina Adileviča. Tika demonstrēti arī brīnišķīgi V. Aņisimovas izšuvumi.
Savukārt 17. septembrī Līdumnieku bibliotēkā iedzīvotāji pulcējās uz dzejas pēcpusdienu „Rudenīgas noskaņas dzejā”.
Septembrī Ciblas novada pagastu bibliotēkās bija literāra ekspozīcijas par dzejniekiem Liju Brīdaku (Ciblā), Inesi Zanderi, Uldi Ausekli u.c. (Felicianovā), Eduardu
Veidenbaumu (Felicianovā un Līdumniekos) un viņu darbiem. Blontu bibliotēkā izstādē „… un atkal klāt Dzejas mēnesis” bija apkopota dzeja par rudeni.
Ciblas bibliotēka piedāvāja lasītājiem pasākumu „Ko tev stāsta dzejas rindas:
„Šīsdienas noskaņas dzejā””: apmeklējot bibliotēku, varēja izvēlēties grāmatu, nosaukt
lappusi tajā un izlasīt tur publicēto dzejoli.

14. oktobrī plkst. 20.00 Pušmucovas Tautas namā –
Ciblas novada pašdarbnieku balle „Pasakām vajag ticēt”.
Pušmucovaš TN vadītaja Inta Domarka aicina katru novada pašdarbībaš kolektīvu aktīvi piedalītieš:
 sagatavot vienu atraktīvu prieksnesumu, saistītu ar pasaku vai kino temu,
 sagatavot (velams) nelielu prezentaciju par aizvadīto sezonu.
Līdzi aicinamaš otraš pušīteš. Dalību lūgums pieteikt līdz 9. oktobrim (talr.
26199502, e-pasts inta.domarka@inbox.lv).
Balle „Pasakām vajag ticēt” noritēs kopā ar Skuju ģimeni no Kokneses.
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Tiks piemērota kavējuma nauda
pašvaldībai piekritīgas zemes nomai
Ciblas novada pašvaldība aicina personas, kas nomā no
pašvaldības tai piekritīgas zemes vienības, savlaicīgi norēķināties. Daudziem ir izveidojies zemes nomas maksas
parāds. Par to tiks piemērota kavējuma nauda 0,01 %
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
Sākot ar šī gada 15. novembri, programmā „Visvaris” būs
iestrādāta kavējuma naudas aprēķināšana par 2017. gadā aprēķināto un nenomaksāto nomas maksu. To paredz likumdošana
un uz tās pamata izdots pašvaldības vadības izdots rīkojums.
Visiem nomas rēķiniem apmaksas termiņš ir 15. novembris tekošajā gadā. Maksājot pēc šī datuma, tiks aprēķināta
kavējuma nauda.
Ciblas novada pašvaldība jau otro gadu izmanto programmu
„Visvaris” zemes nomas maksas aprēķinam. Un jau otro gadu
katram nomniekam pienāk 2 rēķini – viens ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) rēķins, otrs – nomas maksas rēķins. Atgādinām, ka tie ir divi dažādi maksājumi – NĪN un nomas
maksa. Esiet vērīgi!
Ja kāds nav saņēmis paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli vai zemes nomas naudu, – griezieties pie vietējā kasiera pagastos vai Domes administrācijā.

2017. g. 27. septembrī

2. lappuse

Senioriem – nūjošanas nodarbības

Ciblas novada pašvaldība projekta „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/
I/067) ietvaros rīko nūjošanas nodarbības senioriem.
Mēneša laikā (līdz 22. oktobrim) paredzētas 10 nūjošanas
nodarbības ar nūjošanas treneri Inetu Miklucāni.
Nodarbības notiek katru trešdienu plkst. 17:00 un katru
svētdienu plkst. 16:00. Var pievienoties katrā laikā.
Pulcēšanās pie Ciblas Tautas nama.
Mārīte Romanovska, projekta vadītāja
Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/
I/067) norisinās 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. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

MINISTRIJAS TIEK INFORMĒTAS PAR POSTĪJUMIEM
Pēc augustā notikušajām spēcīgajām
lietavām ārkārtējā situācija no 2017.
gada 29. augusta līdz 2017. gada 30.
novembrim izsludināta 29 Latvijas
novados (t. sk. Ciblas novadā).
Satiksmes ministrijai, Zemkopības
ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)
uzdots sagatavot un iesniegt Ministru
kabinetam pieprasījumus par finanšu
līdzekļu piešķiršanu, lai segtu infrastruktūras atjaunošanu plūdu skartajās teritorijās.
ZAUDĒJUMI PAŠVALDĪBAS
INFRASTRUKTŪRĀ —
APTUVENI 92 000 €
Jautājumi par plūdu nodarīto zaudējumu kompensēšanu pašvaldību infrastruktūras objektos un finansējuma piešķiršanu plūdos cietušo mājokļu atjaunošanai ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) kompetencē.
Ciblas novada pašvaldība VARAM
iesniedza informāciju un dokumentus
zaudējumu kompensēšanas finansējuma
saņemšanai. Kopumā finansējums tiek
prasīts 9 pašvaldības infrastruktūras objektiem, tajā skaitā 8 autoceļiem un Pušmucovas Tautas namam (koptāme –

4549,51 eiro). Lielākie zaudējumi nodarīti autoceļam C - 23 „Berjozovka - Bārtuļi”, kas ilgstoši bija zem ūdens
(koptāme – EUR 76172,90), kā arī autoceļam P - 15 „Poļaki - Snotiuļi - Latiši” (koptāme – EUR 5002,00).
Provizoriski augusta - septembra lietavu postījumi pašvaldības publiskajā infrastruktūrā vērtējami aptuveni 92 tūkstošu eiro apmērā. Pašvaldība apņemas
nodrošināt līdzfinansējumu šiem objektiem radīto zaudējumu novēršanai 30 %
apmērā.
Ņemot vērā periodiskās ilgstošās lietavas, tiek atklāti arvien jauni bojājumi
ceļa infrastruktūrai, zaudējumi tiek apkopoti, papildus tiks iesūtīta informācija
kompensācijas finansējuma saņemšanai
par š.g. augusta un septembra lietavās un
plūdos nodarītajiem zaudējumiem pašvaldības infrastruktūras objektiem.

jāpiesakās platību apsekošanai Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) vai Lauku atbalsta dienesta
(LAD) reģionālajās iestādēs. Par izpostītajām platībām, kurās iesēti griķi un
kukurūza, — līdz 15. oktobrim.
Lauksaimnieki var iesniegt papildu
informāciju par vēl cietušajiem laukiem
arī pēc tam, kad pieteikums jau ir iesniegts dienestam. LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) ir izveidota
īpaša sadaļa, kur pieejama izdrukāšanai
sagatavota daļēji aizpildīta informācijas
(pieteikuma) veidlapa, to var iesniegt
LAD un LLKC.
Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LAD speciālisti 3 darba dienu laikā
veiks individuālu platību apsekošanu.
Lai samazinātu nepieciešamību fiziski
apmeklēt visus cietušos laukus, LAD,
izmantojot pieejamos satelītattēlus datus, ir izveidojis īpašu karti ar applūdušajām teritorijām novados, kuros ir izPLŪDOS IZPOSTĪTO
LAUKSAIMNIECĪBAS PLATĪBU sludināts ārkārtas stāvoklis. Šo karti
dienesta inspektori izmanto plūdos skarPIETEIKŠANA
to lauksaimniecības zemju apsekošanā,
Lai saņemtu kompensācijas, lauk- it sevišķi vietās, kur ceļi ir grūti izbrausaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un cami un piekļuve pie laukiem ir stipri
plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaim- apgrūtināta. Šāda pieeja laikā, kad dieniecības kultūraugu sējumi un sagatavo- nestam būtiski trūkst resursu, ļauj darbu
tais siens, līdz 2017. gada 2. oktobrim veikt pēc iespējas efektīvāk.
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Ciblas novada izglītības iestādes uzsākušas jauno mācību gadu
Par to, kā sācies jaunais mācību
gads skolās, informē Sarmīte LEŠČINSKA, Ciblas novada pašvaldības
izglītības darba koordinatore, deputāte un Ciblas vidusskolas direktore.
2017. gada 1. septembrī mācības uzsāka:
Ciblas vidusskolā – 128 audzēkņi.
No tiem vispārējās pamatizglītības (1.
- 9. klasēm) izglītības programmu apgūst 88 audzēkņi, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu – 38 (10.kl. – 15, 11.kl.
– 9, 12.kl. – 13), speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 1 skolēns, speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 2 skolēni.
Pušmucovas pamatskolā – 55
Zinību diena Ciblas vidusskolā. Attēlā — 1. un 12. klases audzēkņi.
audzēkņi.
No tiem pamatizglītības programmu Mācības 1. klasē uzsāka 8 bērni. Audzinātāja — Silvija Donska.
apgūst 54, speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 1 skolēns.
Ezersalas palīginternātskolā – 38
audzēkņi.
No tiem 15 bērni apgūst speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (t.sk. 2 –
pirmsskolas, 13 – pamatizglītības programmu), 4 – spec. pamatizgl. progr. izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Savukārt 19 audzēkņi
mācās arodklasēs, kur apgūst programmas „Koka izstrādājumu izgatavošana” (6) un „Ēdināšanas pakalpojumi” (13).
Pirmsskolas izglītības programmu
novadā nodrošina divas iestādes:
Ciblas PII – 34 audzēkņi, no tiem
vecāki par 5 gadiem ir 18;
Blontu PII – 43 audzēkņi, no tiem
Zinību diena Pušmucovas pamatskolā. Attēlā — 1. klases audzēkņi.
vecāki par 5 gadiem ir 9.
Mācības uzsāka 6 bērni. Klases audzinātāja Ilona Malaka.

Pašvaldība cenšas ieinteresēt skolēnus ar mērķi saglabāt skolās stabilu audzēkņu skaitu
Ikdienā visiem skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir
iespēja bez maksas braukt pašvaldības
autobusos, lai nokļūtu skolā un atpakaļ
uz mājām.
Visi ir nodrošināti ar brīvpusdienām.
Visi tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Pašvaldība visiem dāvina dienasgrāmatas.
Sadarbības partneri Rīgas Rotari klubs
dāvina 1. klases skolēniem vērtīgas somas ar mācību piederumiem.

Ciblas vidusskolas vecāko klašu
audzēkņiem dota iespēja mācīties autoskolā, lai iegūtu autovadīšanas tiesības,
– mācības apmaksā pašvaldība.
Būtisks stimuls ir pašvaldības stipendijas, kas tiek maksātas 9. klašu audzēkņiem (sākot no š. g. 1. septembra) un
vidusskolniekiem par labām sekmēm
mācībās. Tiek vērtēta skolēna vidējā
atzīme iepriekšējā semestrī. Ja tā nav
zemāka par 7 ballēm, tiek maksāta 20
eiro stipendija mēnesī, par 8 ballēm – 25

eiro, par 9 – 30 eiro mēnesī.
Pašvaldība mācību gada noslēgumā
pasniedz naudas balvas sekmīgākajiem
un aktīvākajiem skolēniem un viņu pedagogiem par piedalīšanos mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Vairākās nominācijās tiek piešķirtas naudas balvas:
„Labākais mācībās” – 20 eiro,
„Vislabākais mācībās” – 30 eiro,
„Visvislabākais mācībās” – 50 eiro,
„Labākais sportā” – 30 eiro.
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Aktīva un izzinoša ekskursija Salnavas pagastā
Ciblas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/
I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, 16.
septembrī organizēja fiziski aktīvu ekskursiju senioriem uz
Kārsavas novadu. Braucienā devās 15 iedzīvotāji no Ciblas,
Blontu un Pušmucovas pagasta. Par ekskursijā pieredzēto
stāsta pušmucoviete Veronika Misāne.
Rīta pusē mēs, Ciblas novada seniori,
ieradāmies Salnavas muižas parkā, kur
grupu sagaidīja fizioterapeite Marita
Joņina ar trim saviem palīgiem. Te notika nelielas sportiskas spēles. Mūs sagaidīja ārkārtīgi sirsnīgi jaunieši, tas iedrošināja aktīvi darboties. Turklāt uzdevumi
bija ļoti pārdomāti – atbilstoši mūsu
fiziskajām spējām. Tikām sadalītas trīs
komandās, pa 5 katrā. Un bija jāizdomā
komandu
nosaukumi.
Tā
radās
„Žagatas”, „Mušmires” un „Gandrīz
kaimiņi”. Vingrojumi, ko veicām bija
vienkārši, tajā pašā laikā atraktīvi. Mūs
apbūra jauno cilvēku ieinteresētība, laipnība un sirsnīgums, kā arī lielā atbildība,
ar kādu viņi vadīja sportiskās nodarbības.
Bez tam mēs guvām arī daudz lietderīgu zināšanu par to, kā pareizi vingrot, lai
organisms netiktu pārslogots un vienlaikus saņemtu labu fizisku slodzi. Vecumdienas visi gribam sagaidīt labā fiziskā
formā!
Bija interesanti uzzināt faktus par Salnavas vēsturi, tās muižu. Salnavas senais
nosaukums bija Cecina, kopš 18. gadsimta tā piederēja Šadursku dzimai. No
muižas apbūves ansambļa līdz mūsu
dienām saglabājusies tikai 1785. gadā
celtā kungu māja un atsevišķas saimniecības ēkas. Muižas platība tolaik sasniedza gandrīz 3200 hektārus, tajā dzīvoja
264 dzimtcilvēki. Šadurski 19. gadsimtā
muižu pārdeva. Pēdējo muižas īpašnieku
pēcteči te nodzīvoja līdz pat Otrā pasaules kara beigām. 1945. gadā tika izveidotas Salnavas, Ruskulovas un Kūkovas
ciema padomes. Pašreiz Salnava ir viens
no Kārsavas novada pagastiem. Muižas
kungu mājas iekštelpās ir saglabājušies
daži interjera objekti. Te ir savākta senlietu kolekcija, kurā ietilpst liecības par
Salnavas un Kārsavas novada vēsturi.
Pēc vingrošanas cienājāmies ar augļiem, padzērām ūdeni un devāmies ceļā.
Te saņēmām apbalvojumus – C vitamīna
medaļas, jo bija izvērtēti mūsu sporta
spēlēs gūtie rezultāti. Bijām sajūsmā!
Bet mūsu ekskursija tālākais maršruts
veda uz Numernes skatu torni. Nūjojām
pa apbrīnojami skaisto dabas parku

„Numernes valnis”, ko apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde. Parkā ir daudzas dabas vērtības, tajā
skaitā Latvijā aizsargājami
augi un biotopi. Numernes
valnis ir viena no bagātākajām meža silpurenes vietām
Latvijā. Bet mūs todien
pārsteidza sēņu daudzums
un skaistums. Gailenes tik
skaisti ar savām dzeltenajām cepurītēm mūs vilināja
iebrist dziļāk mežā, un kur
tad vēl brūkleņu koši sārtie
vaidziņi…
Nedrīkstējām
novirzīties no maršruta!
Saelpojāmies svaigo meža
gaisu un sasildījāmies rudenīgās saules staros, kas bija
tik patīkami pēc lietavām
un vējiem.
Gandrīz 3 km garais ceļš
līdz skatu tornim raisīja
ārkārtīgi skaistas emocijas.
Bijām kā piepacelti, un
gandrīz visi uzdrošinājāmies uzkāpt 20 metrus
augstajā skatu tornī, pārvarot bailes no augstuma.
Nūjošana kā aktīvas atpūtas veids daļai grupas bija
patīkams atklājums. Cerams, tas būs pamudinājums iesaistīties nūjošanas
nodarbībās, kas ir pieejamas novadā.
Pie Numernes skatu torņa
atpūtāmies un ēdām garšīgu
sēņu zupu, ko ar mīlestību bija gatavojuši mūsu jaunie pavadītāji.
Sirsnīgs paldies Mārītei Romanovskai,
šī veselības projekta vadītājai, par izcili
labi noorganizēto ekskursiju! Paldies
fizioterapeitei Maritai Joņinai un viņas
palīgiem par lielo sirsnību un padomiem! Paldies arī autobusa šoferītim
Jānim Klešnikam!

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas
novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās
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.
pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
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Jaunais mācību gads Blontu PII sācies
ar skaistiem Tēvu dienas svētkiem
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādi (PII) šogad apmeklē 43
bērni, no tiem 9 tiek gatavoti mācībām skolā. Bērnudārzā ir
diennakts grupiņa, kuru apmeklē 8 bērni. Audzēkņu lielākā
daļa ir Ciblas novada iedzīvotāji, bet 13 bērni šurp dodas no
citiem novadiem.
PII strādā 5 pedagogi un 3 pedagogu palīgi. Divas reizes
nedēļā ar bērniem strādā logopēds, vienu reizi mēnesī –
psihologs.
Bērnudārzā notikuši vairāki tradicionāli mācību gada sākuma pasākumi. Ir veidots ziedu paklājs pie ēkas un izveidota
arī ražas eksponātu ekspozīcija.
Ārkārtīgi kuplā skaitā 8. septembrī tika svinēta Tēva diena.
Pasākums bija plānots ārā – dārziņa teritorijā, tomēr laika
apstākļi nebija tam labvēlīgi. Arī PII zāle bija par mazu, tāpēc
Tēva diena ar skaistiem apsveikumiem, rotaļām un bērnu
priekšnesumiem tika svinēta Blontu Tautas namā.
Nākamais svētku pasākums – Ražas svētki – notiks 22. oktobrī.
PII direktore Gunta Stolere atzīmē, ka izveidojies labs un
stabils pedagogu kolektīvs. Veiksmīga ir sadarbība ar audzēkņu vecākiem.

Ciblas PII daudzi bērni gatavojas
mācībām skolā
Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) uzsākusi jauno mācību gadu, gatavojoties dārziņa 40. gadadienai.
Iestāde dibināta 1978. gadā, un nākamgad tā līdz ar Latvijas valsti svinēs apaļu jubileju.
Ciblas dārziņu šogad apmeklē 34 bērni. Ir divas grupiņas,
vecākajā (no 5 gadiem) – 18 bērni. Darbojas diennakts grupiņa, kur mazuļiem ir iespēja uzturēties no pirmdienas rīta līdz
piektdienas vakaram. Vairākas ģimenes izmanto šo iespēju.
Izglītības iestādē strādā 4 pedagogi un 2 audzinātāju palīgi,
kā arī muzikālā pedagoģe. Bērnudārzā ir muzikālais ansamblis, bērni labprāt piedalās novada mēroga pasākumos.
Ar bērniem strādā arī logopēds (2 reizes nedēļā) un psihologs (1 reizi nedēļā). Pēc PII vadītājas Valentīnas Rivčas pārliecības, tas ir ārkārtīgi labi, ka speciālistu konsultācijas ir
pieejamas arī lauku bērniem, ka nevajag tālab braukt uz pilsētu.
Ar pašvaldības finansējumu ir nodrošināts labs PII materiāli
tehniskais līmenis. Šovasar nebija nepieciešams veikt lielus
remontus – tikai kosmētisko remontu un telpu sakārtošanu,
tika nomainīts šis tas no inventāra.
V. Rivča uzsver, ka vecākiem faktiski nekas nav jāiegādājas, lai bērns varētu apmeklēt dārziņu, piedalīties nodarbībās
un gatavoties mācībām skolā. Gan no valsts budžeta, gan no
pašvaldības budžeta tiek iegādāti mācību līdzekļi, uzskates
materiāli. Bez tam ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem
PII audzēkņiem, tajā skaitā arī 4 bērniem no citām pašvaldībām.
Pēc brīvlaika pirmais pasākums, kas tika rīkots Ciblas PII,
bija Zinību diena. Nākamie tradicionālie pasākumi būs Rudens svētki un kopīga ziedu kompozīcijas veidošana pie dārziņa ēkas.
Oktobrī notiks arī pirmā lielākā vecāku sapulce.
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Skolās darbojas interešu izglītības pulciņi
Jaunajā mācību gadā Ciblas novada vispārizglītojošajās
skolās ir nodrošinātas vairākas interešu izglītības programmas. Interešu izglītības mērķdotācija, kas tiek piešķirta no
valsts budžeta, Ciblas novadam ir 1144 eiro. Finansējums uz
1 skolēnu – 5,20 eiro mēnesī.
Ciblas vidusskolā darbojas 13 interešu izglītības pulciņi.
Ritmika (4. - 6. kl.). Novadpētniecība (6. - 11. kl.). Novada
mācība „Gostūs pi Boņuka” (1. - 4. kl.). Radošie darbi savai
skolai (5. - 9.kl.). Mazpulki (5. - 9.kl.). Tautas dejas (1.-3.kl.).
Spēles un rotaļas (1. - 2. kl.). Koriģējošā vingrošana (1. - 2.
kl. un 3. - 6. kl.). Tautas bumba (3. - 5. kl.). Sporta spēles (10.
- 12. kl.). Folkloras kopa „Ilžeņa” (3. - 5. kl. un 6. - 9. kl.).
Pušmucovas pamatskolā — 11 interešu izglītības pulciņi.
3 vokālie ansambļi (1. - 4. kl., 5. - 7. kl., 8. - 9. kl.). Folkloras kopa. 3 teātra un skatuves runas pulciņi (1.-2. kl., 3.-4. kl.,
5.-9. kl.). Netradicionālie rokdarbi (5. - 9. kl.). Jaunie amatnieki (5. - 9. kl.). 2 sporta pulciņi (3. - 6. kl. un 7. - 9. kl.).
Bez tam darbojas vairāki pulciņi, īstenojot projektu ES
struktūrfondu projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (nr. 8.3.2.2./16/I/001).

Projekta ietvaros – atbalsts skolēnu
individuālo spēju attīstībai
Ciblas novada pašvaldība
2017. gada 27.
jūlijā noslēdza
sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) īstenošanu Ciblas
novada skolās.
Sākot ar šī gada septembri, projekta aktivitātēs iesaistījās
gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Projekta
ietvaros ir paredzētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī
grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā
finansējuma daļa tiks atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.
Ciblas vidusskolā paredzētas individuālas nodarbības matemātikā, interešu izglītības pulciņi: “Folkloras skola”, “Vides
izziņas spēles”, “Pētnieciskā darba iemaņas”, “Literārā jaunrade”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas logopēda nodarbības
izglītojamajiem ar mācību grūtībām lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei, kā arī pedagoga palīga nodarbības matemātikas iemaņu attīstīšanai 1. - 6. klasēs.
Pušmucovas pamatskolā izglītojamie, atbilstoši savām interesēm, varēs darboties pulciņos: “Literārā jaunrade”,
“Datorika”, “Eksperimenti ķīmijā”, “Klaviermāksla”. Pedagoga palīgs sniegs individuālu palīdzību matemātikas apguvē 1.4. klasēs.
Projekta ietvaros abu skolu audzēkņiem ir paredzētas mācību vizītes – braucieni uz AHHAA zinātnes centru Igaunijā,
Ciblas vidusskolas 1. - 6. klašu audzēkņi apmeklēs arī ZINOO
centru Cēsīs.
Projekta 1. posms tiks īstenots no 2017. gada 1. jūnija līdz
2019. gada 31. maijam.
Projekta vadītāja Sarmīte Leščinska
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30. septembrī – „Futbola diena 2017”
Ciblas novada pašvaldība aicina
futbola cienītājus no Ciblas novada un
kaimiņu novadiem aktīvi piedalīties
pasākumā „Futbola diena 2017”, kas
30. septembrī norisināsies pašvaldības
sporta kompleksā Felicianovā.
Komandām jāpiesakās līdz 29. septembra plkst. 20.00, rakstot uz epastu
aldons777@inbox.lv, facebook.
Sacensības sāksies 30. septembra
plkst. 11.00.
Īsumā – no sacensību Nolikuma: Futbola dienas sacensībās aicinātas piedalīties komandas, kuru sastāvā jābūt 5
sportistiem. Vecuma ierobežojums – ne

jaunāki kā 2001. gadā dzimušie (ja ir vēl
15 gadi, nepieciešama vecāku atļauja).
Komandai jābūt tērptai vienādas krāsas
kreklos, bet vārtsargam – atšķirīgā. Sacensībās piedalās noteikts komandu
skaits, kuras spēlē vienā vai divās apakšgrupās. Spēles ilgums tiek plānots 2x15
minūtes (pārstāvju sanāksmē laiku varēs
mainīt). Sacensību spēles norisināsies
“FAIR PLAY” (Godīgās spēles) gaisotnē: spēli tiesā paši spēlētāji no citas komandas, jebkurš tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne
komandu pārstāvji.
Komandu spēlētāji, kuri ir izcīnījuši

godalgotās vietas, (I - III v.) tiks apbalvoti ar diplomiem, medaļām un komandas ar kausiem. Komanda, kura izcīnīs I
vietu, tiks apbalvota ar ceļojošo kausu.
Būs apbalvojumi trīs nominācijās: rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs un
vērtīgākais spēlētājs.
Sacensības organizē Ciblas novada
pašvaldība, Ciblas novada jauniešu
centrs „IMPULSS”, Ciblas jauniešu
biedrība „STRAUTS”, Ciblas novada
sporta organizatore Ineta Miklucāne.
Atbildīgie: Ilga Stepanova (mob.
29464394), Aldis Tihovskis
(mob.
26162066).

„Styprūs skriejīņs 2017” notika ekstrēmos apstākļos
Tikai 9. septembrī beidzot notika
''STYPRŪS SKRIEJĪŅS – 2017”, ko
lietavu dēļ nācās pārcelt no 26. augusta divas reizes. Sacensības organizēja
Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777”
īpašnieks, piesaistot brīvprātīgos, un
ar Ciblas novada pašvaldības atbalstu.
Diemžēl visu sacensību trasi 9. septembrī vēl nevarēja izmantot, jo trase
bija applūdusi. No 32 šķēršļiem sacensību dalībniekiem tika piedāvāti tikai 19,
trasē netika iekļauta upe un grāvji. Tomēr sacensības notika, tajās bija vērojama visai augsta aktivitāte – bija gan individuālie starti, gan komandu starti, bija
daudz līdzjutēju un atbalstītāju. Sacensības ir ekstrēmas un ar to arī populāras.
Par godalgotām vietām.
VĪRIEŠU starts: 1. vieta – Sandis Kukulis (22:55), 2. vieta – Vairis Sprūžs
(23:55), 3.vieta – Jānis Kukulis (26:23).
SIEVIEŠU starts: 1. vieta – Maruta
Guitāne (27:11), 2. vieta – Jeļizaveta
Puzāne (28:58), 3. vieta – Viktorija Leščinska (34:19).
BĒRNU starts: 1. vieta – Alise Puzāne
(01:16), 2. vieta – Dana Puzāne (01:29),
3. vieta – Natālija Nasaļska (01:32).
VETERĀNU starts: 1. vieta – Ivars
Novožilovs (12:13).
KOMANDU starts: 1. vieta – Sandis
Kukulis, Veronika Nasaļska - Kukule,
Jānis Kukulis (28:03); 2. vieta – Edmunds Kadakovskis, Ligita Karvele,
Raivis Isakovičs (28:17); 3. vieta – Kristaps Bulavskis, Viktorija Leščinska,
Agnis Kairovs (32:55).
A. Tihovskis saka lielu paldies pašvaldībai par atbalstu un arī daudzajiem
brīvprātīgajiem palīgiem, kas darbojās

no
sacensību
rīkošanas sākuma – veidojot
trasi, un līdz
pat sacensību
noslēgumam –
tiesājot.
Tie ir: Vasīlijs Zvaričs,
Laima Sprūža,
Dainis Laurāns,
Līga Bauska,
Vairis Sprūžs,
Žanis Tihovskis, Intars
Sprūžs, Aleksandrs Garbars.
– Bez šiem cilvēkiem nekas nenotiku!
– atzīst A. Tihovskis. Paldies arī grāmatnīcai "Sākums A" par dāvanām bērniem,
kuri skrēja trasē!

– Paldies visiem, kas piedalījās, kas
palīdzēja veidot trasi, tiesnešiem, fotogrāfam un liels paldies atbalstītājiem. Uz
tikšanos 18.08.2018. (cerēsim, ka sacensības atlikt nevajadzēs)! – feisbukā raksta A.Tihovskis.
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Tēva dienas pasākumā pulcējās ģimenes
Svētdien, 10. septembrī, Ciblas novada
sporta kompleksā Felicianovā notika
Tēvu dienai veltīts pasākums „Tu esi
vairāk nekā zelts…”. Uz to tika aicinātas
ģimenes, kurās ir mazi, pirmsskolas un
1. - 4. klašu vecuma, bērni. Pasākumu
apmeklēja 35 dalībnieki.
Sportiskais pasākums sākās ar dzeju par
tēti. Sekoja kopbilde, kur katrs redzams
ar melnām ūsām, un vairākas stafetes:
„Ūsu stafete”, „Bērna pavadīšana uz
skolu”, „Pusdienu pārtraukums” un
„Zelta bumba”, kā arī individuālās tēvu
sacensības. Sportiskās aktivitāte noslēdzās ar bērniem rīkotu orientēšanos pa
zāli.
Ar to Tēva dienas svinēšana vēl nebeidzās: bija viktorīna, spēle mammām par Tēva dienai veltītās sacensības rīkoja
tēti u.c. aktivitātes. Noslēgumā – sportis- novada sporta darba speciāliste Ineta
kāko tētu apbalvošana.
Miklucāne, viņai palīdzēja Līdumnieku

bibliotēka vadītāja Irēna Pavlova un
Ciblas vidusskolas pedagoģe Silvija
Donska.

Pašvaldību komandas tiekas stadionā
8. septembrī Nirzas pamatskolas stadionā norisinājās
sporta spēles, kurā piedalījās trīs novadu – Ciblas, Kārsavas un Ludzas – pašvaldību komandas.
Kopvērtējumā I vietā ierindojās Ludzas, II vietā – Kārsavas,
III vietā – Ciblas novada pašvaldības komanda.
Ciblas novada pašvaldības komandā sacensībās piedalījās
Juris Dombrovskis, Ēriks Pavlovs, Genādijs Pavlovs, Viktors
Pisarenko, Guntars Sidarāns, Andris Tutins, Uldis Tereško,
Valentīna Dorožkina, Ilga Baziļeviča, Valentīna Trukšāne,
Aļona Sņicareva, Lolita Purina un Renāte Mikaskina.
Komandām tika piedāvātas 5 disciplīnas, kuras prasīja zināmu sportisku rūdījumu un veiklību. Visvairāk punktu komandas varēja nopelnīt, metot volejbola serves mērķī, kā arī sacensībās ar nosaukumu “Loki” (šaušana mērķī ar loku), kur
startēja 4 dalībnieki no katras komandas.
Mums visveiksmīgākā bija kompleksā stafete ar dažādiem
atraktīviem uzdevumiem, šajās sacensībās bija jāpiedalās 12
cilvēku komandai. Ārkārtīgi neveicās volejbola servēs – 30
punkti, pārējām komandām – 140 (Ludza) un 50 (Kārsava).
Arī citās sacensībās pietrūka sportiskās veiksmes.
Sacensības organizēja pašvaldību speciālisti sporta jomā
Andrejs Narnickis (Ludza) un Ineta Miklucāne (Cibla).

Ciblas novada pašvaldības
sporta kompleksa Felicianovā
DARBA GRAFIKS
Darbdienas, izņemot trešdienu, – no plkst. 13.00 līdz 21.00.
Trešdiena – no plkst. 9.30 līdz 17.30.
Sestdiena – Sacensību diena.
Svētdiena – brīvdiena.

Pulciņi un sporta stundas
Otrdien 16.00 - 18.00 – handbola pulciņš (6-gadn., 1. - 2. kl.).
Trešdien 9.50 - 15.00 – sporta stunda Ciblas vidusskolai.
Ceturtdien 16.00 - 18.00 – handbola pulciņš (4., 5., 6. kl.).
Piektdien 15.30 - 17.00 – basketbola pulciņš.

Pašvaldību sporta spēles ir samērā tradicionāls pasākums.
Tas nenotiek katru gadu. Šādās tikšanās reizēs, kas notiek
neformālā atmosfērā, tiek stiprināta sadraudzība starp kolēģiem, un labi kontakti lieti noder pašvaldību darbā. Mums,
kaimiņu novadiem, ir kopēji risināmi uzdevumi un vienādi
izaicinājumi ikdienā.

Jaunsargu rudens aktivitātes
Šoruden ieplānoti vairāki pasākumi jaunsargu vienībām,
kuras darbojas Ciblas novada skolās un Ludzā.
2. oktobrī – Rudens talka Istalsnas silā.
6. oktobrī – pārgājiens jaunākajai grupai pie Poguļankas ezera.
13. oktobrī – pārgājiens vecākajai grupai Istalsnas silā.
19. oktobrī – orientēšanās sacensības Istalsnas silā.
3. novembrī – Pušmucovas jaunsargu pārgājiens Sipkos.
11. novembrī – piedalīšanās Lāčplēša dienai veltītā Lāpu gājienā Ludzā.
16. novembrī – ekskursija uz Lielvārdes lidlauku.
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SVECĪŠU VAKARI
2017. gada oktobrī
Blontu pagasta kapsētā:
Skradeļu k. — 15. oktobrī plkst. 13.00.
Ciblas pagasta kapsētās:
Ciblas k. — 14. oktobrī plkst. 16.00.
Vabaļu k. — 22. oktobrī plkst. 14.30.
Līdumnieku pagasta kapsētās:
14. oktobrī
Verumu k. — plkst.13.00,
Aizpūres k. — plkst. 14.00,
Kurjanovas k. — plkst. 15.00.
Pušmucovas pagasta kapsētās:
Mežernieku k. — 21. oktobrī plkst. 16.00.
Pušmucovas k. — 29. oktobrī plkst. 15.00.
Zvirgzdenes pagasta kapsētās:
14. oktobrī
Lītaunīku k. – plkst.12.00,
Vasarānu k. – plkst.13.00,
Lauču k. – plkst.14.00,
Vierņu k. – plkst.15.00,
Meža k. – plkst.16.00,
Rudzeišu k. – plkst.17.00.
22.oktobrī
Ūtičovas k. – plkst.13.00,
Seļakovas k. – plkst.14.00,
Franapoles k. – plkst.15.00,
Ražanovas k. – plkst.16.00,
Zvirgzdenes k. – plkst.17.00.

Sirsnīgi sveicu visus seniorus Starptautiskajā Veco ļaužu
dienā, kas tiek atzīmēta 1. oktobrī!
Vēlu labu veselību, dzīvesprieku, enerģiju, dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi
un pašiem par sevi.
Sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne

Aicinām seniorus uz atpūtas vakaru!
7. oktobrī Ciblas Tautas namā notiks atpūtas vakars
Ciblas novada senioriem “Virši iezied atvasaru”.
Uz pasākumu pašvaldība aicina vecākā gadagājuma iedzīvotājus no visiem novada pagastiem.
Pašdarbības kolektīvi sniegs koncertu.
Būs iespēja satikt draugus un kopīgi atpūsties – padziedāt,
padejot, ja būs vēlēšanās.
Lai būtu omulīgāk, līdzi var ņemt groziņu (vakars noritēs
pie galdiem).
Aicinām ikvienu senioru, kurš vēlas piedalīties pasākumā,
līdz 5. oktobrim pieteikties pie sava pagasta Tautas nama
vadītāja vai pie Sociālā dienesta darbinieka. Būs nodrošināts
transports no katra pagasta, lai ikviens varētu ierasties.
Vakaru rīko Ciblas TN sadarbībā ar Sociālā dienestu.

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un 18:05
(atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”
ar pašvaldības sniegtu
aktuālu informāciju.
Esiet ar mums, klausoties Latgales Radio!
Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

