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„Marčello”
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Pirms nedēļas – 19. oktobrī –
Eversmuižas parkā valdīja rosība.
Vidusskola organizēja parka teritorijas
sakopšanas talku. Talkā piedalījās
Ciblas vidusskolas skolotāji, tehniskie
darbinieki, skolēnu vecāki, algoto
sabiedrisko darbu strādnieki. Pēc mācību stundām talciniekiem pievienojās
klašu kolektīvi. Talkoja 7. – 12. klases,
izņemot sportistus, kuri todien bija devušies uz basketbola sacensībām Ludzā.
Parka teritorijas izpļaušanu organizēja
novada pašvaldība. Talcinieki vāca
nopļauto sauso zāli un lapas. Vīrieši
nozāģēja dažus bīstamus kokus,
apzāģēja arī seno apstādījumu krūmus.
Ikviens, kas savulaik mācījies Ciblas
vidusskolā, atmiņā glabā skaistus
mirkļus, ar kuriem bija piepildīta skolas
teritorija – parks, romantiskās takas un
laipas. Piemēram, skolotāja Dzintra
Toporkova, kopjot viņas audzināmajai

klasei iedalīto parka daļu, atcerējās, kā
skolas gados tieši te nācies cītīgi kaplēt
grants celiņu, kas ieskāvis parku. Citas
ciblānietes kavējās atmiņās par to, kādi
šajā teritorijā bija izmēģinājumu lauciņi,
kuros bioloģijas skolotāja Antoņina
Zgirska mācījusi audzēt un pētīt dažādas
lauksaimniecības kultūras. Savukārt
parkā todien ienākusī pensionāre Regīna
Mūrmane atminas tālos pēckara gadus,
kad parka teritorija izmantota sporta
nodarbībām, tolaik apkārtne nebija tik
aizaugusi un varēja redzēt Ilžas upi.
17. gadsimtā celtā un vēlāk pārbūvētā
kungu māja savulaik izmantota kā
skolas ēka. Tagad te izvietots skolas
internāts, kurā pašreiz dzīvo 10 skolēni.
Ēkā ir biedrības „Strauts” telpas. Parka
teritorija nekādi netiek izmantota. Tās
uzkopšanai tiek rīkotas talkas. 2017.
gadā te iestādīti Latvijas simtgades
ozoli.

16. novembrī plkst. 19:00 Pušmucovas TN —
Ciblas novada svinīgs pasākums
“Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros!”.
Programmā:
Konkursa “Ciblas novada gada cilvēks” nominantu godināšana,
Ciblas novada domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska uzruna,
Ciblas novada pašdarbības kolektīvu un pūtēju orķestra “Pilda” priekšnesumi.
SVĒTKU BALLE kopā ar grupu “OTTO”.
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Kapsētu apsaimniekošanas aktualitātes
Ciblas novada teritorijā ir 27 kapsētas
ar kopējo platību 17,91 ha, divas no tām
nav uz pašvaldības zemes. Kvītaines
kapsēta Blontu pagastā ir uz Kvītaines
pareizticīgo
baznīcas
zemes.
Līdumnieku
pagasta
Petručonku
kapsēta atrodas uz fiziskas personas
zemes.
Visvairāk
kapsētu
ir
Zvirgzdenes pagastā – 13. Pārējos
pagastos – no 2 līdz 5 kapsētām.
Pirms diviem gadiem tika izstrādāts
„Ciblas novada kapsētu darbības un
apsaimniekošanas sakārtošanas darba
plāns”. Darbi sākās ar kapsētu (tajā
skaitā brāļu kapu, obelisku un piemiņas
vietu) saraksta sastādīšanu, uzmērīšanu
un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Plānveidīgi tiek veikta visu kapsētu labiekārtošana: piebraucamo ceļu un stāvlaukumu sakārtošanu, žogu remonts un
nomaiņa, bīstamo koku izzāģēšana u.c..
2017. gada 25. oktobrī pašvaldības
domes sēdē tika pieņemti Saistošie
noteikumi nr. 6 „Ciblas novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi”,
kuros noteikta kapavietu piešķiršanas,
kopšanas un uzturēšanas kārtība,
apbedīšanas kārtība u.c..
Šogad uzsākta visu Ciblas novada
pagasta kapsētu apsekošana. Tiek
veidots katras kapsētas apbedījumu
reģistrs.
Pašvaldības
teritorijas
plānotāja Vija Tabūne informē, ka līdz
2018. gada 20. oktobrim izdevies dabā
apsekot 16 no esošajām 25 pašvaldības
kapsētām. Šogad tiks apsekotas vēl 3
kapsētas. To inventarizācija notiek šādi:
ierodoties kapsētā, tiek zīmēta kapu
kopiņu izvietojuma shēma un veikts
apraksts – ierakstīta informācija no
kapu plāksnēm. Pēc tam šī informācija

tiek sakārtota tabulā. Shēma, apraksts
un tabula tiek iešūta grāmatā. Katrai
kapsētai ir sava grāmata, kas izveidota
divos eksemplāros, viens glabājas
novada pašvaldībā, otrs – pagasta
pārvaldē. Pagasta eksemplārs domāts kā
darba eksemplārs, kuru var labot un
papildināt.
Katram, kurš organizē sava tuvinieka
apbedīšanu konkrētā kapsētā, jāinformē
pašvaldība
(iesniedzot
miršanas
apliecības vai izziņas kopiju), un dati
par kapsētā apbedīto tiks ierakstīti
apbedījumu reģistra grāmatā.
Tuvākajā laikā tiks izgatavotas ceļa
zīmes ar kapsētu nosaukumu. Tās būs
uzstādītas uz autoceļiem. Nākamgad pie
katras kapsētas tiks uzstādīts stends, uz
kura tiks izvietota aktuāla informācija,
t.sk. minētie kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi.
No visām 25 pašvaldības kapsētām
zemesgrāmatā
2018.
gadā
būs
ierakstītas 16, nākamgad zemesgrāmatā

Cienījamie Ciblas novada iedzīvotāji!
Valsts robežsardze lūdz atbalstu
likumpārkāpumu apkarošanas jomā.
Ja konstatējat, ka pašvaldības teritorijā atrodas:
* svešas personas vai personu grupas (aziātiskas
izcelsmes);
* militārās personas vai militāru personu grupas;
* transportlīdzekļi (īpaši ar Polijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas valsts reģistrācijas numuriem),
kuru klātbūtne ir aizdomīga un neatbilst ikdienas situācijai,
lūdzam informēt VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļu.
Diennakts kontakttālruņi: 26318575 un 65703938, 65703910.
E-pasts: krivandad@rs.gov.lv
VRS Ludzas pārv. Krivandas robežapsardzības nodaļa

jāieraksta pārējās.
Apsekojot kapsētas, secināts, ka tajās
ir pietiekami daudz vietas jauniem
apbedījumiem. Turklāt ir atļauts veikt
virsapbedījumu
kapavietā,
kur
apbedījums veikts pirms 25 gadiem, un
kuru neviens neuzrauga. Kapavieta, kas
netiek kopta piecus gadus pēc kārtas,
tiek atzīta par neuzraudzītu (šis statuss
oficiāli tiek noteikts, sastādot aktu).
V. Tabūne secinājusi, ka diemžēl
kapsētās redzams arvien vairāk nekoptu
apbedījumu, jo mazāk ir cilvēku, kas
kopj tos.
Pašreiz pašvaldība ļoti apzinīgi kopj
kapsētu teritorijas un to apkārtni,
iesaistot ne vien komunālo dienestu, bet
arī bezdarbniekus. Kā būs nākotnē? To
grūti prognozēt. Vienīgi varam ieteikt
iedzīvotājiem savlaicīgi parūpēties par
savu tuvinieku atdusas vietām, uzstādot
kvalitatīvas kapu plāksnes, izzāģējot
lielus krūmus un kokus.

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.
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Domes sēdē pieņemtie lēmumi
27. septembrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tās
darba kārtībā bija iekļauti 16 jautājumi.
Tika veikti grozījumi pašvaldības
budžetā, jo tas papildinājās ar dažādiem
ieņēmumiem
(pamatā
konkrētiem
mērķiem). Piemēram, veselības veicināšanas projekta īstenošanai budžetā
ienāca apmēram 8 tūkstoši eiro, kas
attiecīgi tika novirzīti ar tā realizāciju
saistītu pakalpojumu apmaksāšanai.
Kopumā budžets tika grozīts ieņēmumu
un izdevumu daļā par 228 895 eiro.
Lemts par ēdināšanas izdevumiem
izglītības iestādēs. Arī šajā mācību gadā
visiem pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestāžu audzēkņiem ir
nodrošinātas brīvpusdienas. Pašvaldības
grāmatvedībā ir izskaitļota ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksa katrā iestādē,
un tā ir atšķirīga, jo atšķiras audzēkņu
skaits u.c. parametri, pēc kuriem
rēķināta pašizmaksa. Tika nolemts
visiem 5. - 12. klašu skolēniem un
visiem pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem segt faktiskās ēdināšanas
izdevumus pilnā apmērā no pašvaldības
līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
Valsts piešķir dotāciju 1. – 4. klašu
skolēnu ēdināšanai pusdienās, bet nav
paredzētas brokastis, launags. Tāpēc
domes sēdē nolemts no pašvaldības
līdzekļiem visiem 1.-4. klašu skolēniem
pilnā apmērā segt faktiskās ēdināšanas
izdevumu
daļu,
kas
pārsniedz
pašvaldībai piešķirtās valsts mērķdotācijas apmēru. Bez tam nolemts atļaut
izglītības iestāžu pedagogiem un
apkalpojošajam personālam izmantot
iestādes ēdināšanas pakalpojumus, apmaksu iekasējot saskaņā ar aprēķināto
ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksu.
Izskatot zemes vienību īpašnieku

iesniegumus, nolemts atļaut no diviem
īpašumiem Pušmucovas pagastā atdalīt
3,2 un 1,1 ha lielas zemes vienības, kam
piešķirts kadastra numurs un zemes
lietošanas mērķis (lauksaimniecība).
Savulaik visas 13 kapsētas, kas
atrodas Zvirgzdenes pagastā, tika
iekļautas vienā nekustamajā īpašumā
„Kapsētas” ar vienotu kadastra numuru.
No tā tagad tiek atdalītas konkrētas
zemes vienības, uz kurām ir kapsētas,
izveidoti jauni nekustamie īpašumi,
kam tiek piešķirts nosaukums un
noteikts zemes lietošanas mērķis 0907
(kapsētu teritorijas utt.). 27. septembra
sēdē šāds lēmums pieņemts attiecībā uz
Bleivu, Kaļvu, Lauču, Lītavnieku,
Meža, Rudzeišu un Utičovas kapiem.
Domes sēdē lemts par piecu personu
deklarētās
dzīvesvietas
anulēšanu
Blontu un Pušmucovas pagastā, jo tām
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, turklāt divas personas arī
faktiski nedzīvo deklarētajā adresē, bet
trīs KF pilsones pārceļas uz ārzemēm.
Ciblas novada un Ludzas novada
pašvaldības jau divus gadus sadarbojas,
īstenojot ERAF līdzfinansētu projektu
“Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas
novados”
(projekta
Nr.
5.6.2.0/16/I/006). Tajā Ciblas novada
pašvaldība kā sadarbības partneris
realizē Ciblas novada pašvaldības ceļa
Banoņejas ceļš Z-16 pārbūves projektu,
bet Ludzas novada pašvaldība kā
finansējuma
saņēmējs
realizē
ūdensvada un kanalizācijas pievada
būvniecības projektu šajā Banoņejas
ceļa posmā. Obligāti ievērojama
būvniecības darbu secība, tas ir, no
sākuma
ierīkojami
ūdens
un
kanalizācijas tīkli un tad veicami ceļa
pārbūves darbi. Lai nodrošinātu
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efektīvu darbību, abiem projektiem
pārbūves iepirkums ir jāveic kopīgi.
Domes sēdē 27. septembrī tika nolemts
pilnvarot Ludzas novada pašvaldības
iepirkumu komisiju rīkot iepirkumu.
Sēdē tika apstiprināts “Ciblas novada
pašvaldības sadarbības grupas nolikums
bērnu tiesību aizsardzības jomā”.
Apstiprināts „Ciblas pirmsskolas
izglītības iestādes Nolikums”. Domes
sēdē PII vadītāja Anita Grahoļska
skaidroja, ka līdzšinējā Nolikumā
veiktas atsevišķas izmaiņas, kas saistītas ar personu datu aizsardzības parsībām, ar izmaiņām PII darba laikā u.c..
Veikti
divi
grozījumi
Ciblas
vidusskolas Nolikumā, t.sk. par to, ka
turpmāk saziņai ar 1. – 4. kl. audzēkņu
vecākiem tiks izmantota dienasgrāmata,
bet ar 5. – 12. kl. audzēkņu vecākiem –
sekmju grāmatiņa.
Domes sēdē tika atbalstīts J.Soikāna
Ludzas mākslas skolas lūgums rast
iespēju daļēji segt vecāku līdzfinansējumu
profesionālās
ievirzes
izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” apguvē tiem Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas
audzēkņiem, kas ir arī J.Soikāna Ludzas
mākslas skolas audzēkņi. Līdzfinansējuma apmērs – 6 eiro mēnesī. Līdz
2018./2019.mācību gada beigām, sedzot
3 eiro mēnesī vienam audzēknim, kopsummā būs nepieciešami 675 eiro.
Tāpat atbalstīts lūgums segt degvielas
izmaksas 210 € apmērā mākslas skolas
pedagogiem, kas ar personīgo transportlīdzekli 2 reizes nedēļā brauc uz
nodarbībām Pušmucovas pamatskolā.
Domes sēdē tika apstiprināta Ciblas
novada pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu darba algas likme – 710,00
eiro, noteikts arī piemaksas apmērs par
1. kvalitātes pakāpi – 45 eiro mēnesī.
Apstiprināta deputāta darba stundas
likme – 6,44 eiro.

Līdz 31. oktobrim var pieteikt pretendentus konkursā “Ciblas novada gada cilvēks”
Ciblas novada pašvaldība aicina 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.
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Ar labiem darbiem Pušmucovas
pamatskolā sagaida valsts svētkus
Pušmucovas pamatskolā pirms rudens brīvdienām notika
Labo darbu nedēļa, kuras laikā skolēni piedalījās skolas
apkārtnes sakopšanas darbos. Par to informē skolas
direktores pienākumu izpildītāja Aija Jonikāne.
Bet pēdējā mācību dienā pirms brīvdienām – 19. oktobrī –
īpaša uzmanība tika veltīta skolas ēdnīcas pavārēm,
apkopējām un citiem skolas tehniskajiem darbiniekiem.
Bērni iesaistījās pusdienu gatavošanā, mizojot kartupeļus un
citādi palīdzot ēdnīcā. Skolasbiedru klātie galdi īpaši patika
jaunāko klašu bērniem, kuri tajās pusdienās nesūdzējās par
apetītes trūkumu. Tehnisko darbinieku diena ir viena no
Pušmucovas skolas tradīcijām. Turklāt iesaistoties skolas
uzkopšanas un arī ēdnīcas darbos, skolēni iepazīst šo darbu
un apzinās tehniskā darba nozīmību.
Tagad skolēni ar nepacietību gaida 9. novembri, kad notiks
tradicionālais Mārtiņdienas pasākums ar tirdziņu.
Novembrī, atzīmējot valsts simtgadi, mācību stundās un
darbā ar audzināmo klasi pedagogi īpaši pievērsīsies
Latvijas tēmai. Pušmucovas pamatskola iesaistās akcijā
„Cimdotā Latvija”, ikvienu (ne tikai bērnus, vecākus) aicinot
uz skolu nest rakstainus cimdus, no kuriem tiks veidota
ekspozīcija. Daudzi ir jaunsargi, tāpēc 11. novembrī Ludzā
piedalīsies Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Skola cieši
sadarbojas ar Pušmucovas Tautas namu, un skolēni
piedalīsies Ciblas novada svētku koncertā 16. novembrī.

Svētku dienas Blontu PII

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 19. oktobrī
notika tradicionālie Ražas svētki. PII vadītāja Gunta Stolere
stāsta, ka tā bija viena no pēdējām oktobra siltajām un
saulainajām dienām. Bērni un viņu vecāki vienojās kopīgā
pasākumā ar dziesmām, rotaļdejām un mīklu minēšanu par
dārzeņiem. Ļoti garšīgi bija daudzveidīgie no dārzeņiem
gatavotie ēdieni, ar ko cienāja vecāki.
Arī Blontu PII gatavojas Latvijas jubilejai. Svētku
sarīkojums notiks 16. novembrī plkst. 10.00. Pirms tā tiks
veidota fotogrāfiju izstāde „Apceļo Latviju” – tā būs kā
apsveikums dzimtenei. Bērni aicināti nest uz dārziņu
fotogrāfijas no ceļojumiem pa valsti, un uz Latvijas kartes
tiks atzīmētas vietas, kas apceļotas.
FOTO: Ražas svētku laikā Kondrātu ģimene uz ugunskura
vārīja gardu dārzeņu zupu, katram bija iespēja to nobaudīt.
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Antra Toporkova – starp Latvijas gudrākajiem

Ciblas vidusskolas 7. klases skolniece Antra Toporkova
šoruden tika uzaicināta piedalīties raidījumā "Gudrs, vēl
gudrāks". Tas ir populārs Latvijas Televīzijas jauniešu
zināšanu viktorīnas žanra raidījums, kas tiek pārraidīts
LTV1 katru piektdienas vakaru.
Filmēšana notika 11. oktobrī, uz to Antra devās kopā ar
klasesbiedriem un audzinātāju Rūtu Trukšāni.
Antras mamma Dzintra Toporkova atklāj, ka Antras vēlme
piedalīties raidījumā „Gudrs, vēl gudrāks” ir vairākus gadus
lolots sapnis, bet tikai šogad, draugu un ģimenes atbalstīta,
viņa saņēma drosmi aizsūtīt pieteikuma anketu. Ne katru,
kurš piesakās viktorīnai, uzaicina. Arī ļoti labas sekmes
mācībās un aktivitāte ārpus tām nav garantija. Kāpēc
uzaicināta Antra? To zina tikai raidījuma veidotāji. Der
atgādināt, ka Antra iepriekšējos mācību gados saņēmusi
pašvaldības apbalvojumus par sekmēm mācībās, maijā viņa
tika nominēta „Vislabākais mācībās” (vidējā atzīme – 9,86).
Filmēšanās diena bija satraukuma pilna. Protams, agrais
rīts, jo uz filmēšanu Zaķusalā bija jāierodas jau plkst. 10.00.
Tad – grimētava, prožektori, konkurences gars, negaidītas
intervijas… Svarīgi bija neapjukt un prast pārvarēt stresu,
drosmīgi un ātri atbildēt. Spēle „Gurds, vēl gudrāks” ir ne
tikai zināšanu un loģiskās spriestspējas pārbaude, bet arī
veiksmes spēle, arī stresa noturības pārbaude ar plašu
emociju gammu, kuras procesā zināmais pēkšņi aizmirstas,
vai sāk rasties šaubas, tiek pieļautas kļūdas, kuras ikdienišķā
situācijā varbūt nepieļautu u.t.t. Tomēr kopumā Antra ļoti
veiksmīgi izturēja pusfinālu.
Spēles „Gudrs, vēl gudrāks” 7. klašu pusfinālus TV
demonstrēs novembrī. Tika filmēti trīs pusfināli (trīs
dalībnieku grupas), divi katra pusfināla uzvarētāji tiekas
finālā, lai cīnītos par galveno balvu un gudrākā titulu!
Vēl nevaram atklāt, vai starp finālistiem ir Antra, tāpēc –
skatīsimies „Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālu 16. novembrī!

Latvijas simtgades nedēļa Ciblas vidusskolā
11. novembrī – jaunsargi piedalās Lāpu gājienā Ludzā
13. novembrī – vēstures stunda Ludzas novadpētniecības muzejā
(7.-9.kl.)
14. novembrī – viktorīna „Ceļojums Latvijas vēsturē” (10.-12.kl.)
15. novembrī – literāri muzikāla kompozīcija „Manas mājas ir mana
laime” Ciblas Tautas namā
16. novembrī – erudīcijas konkurss „Manai Latvijai – 100” (1.-4.kl.)
5. - 30. novembrī – zīmējumu izstāde „100 tautasdziesmas Latvijai”.
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Ciblas pirmsskolas
izglītības iestādē –
FOTOIZSTĀDE „100
skaistākie mirkļi Latvijai”.
Tajā skatāmas fotogrāfijas no
audzēkņu ģimeņu albumiem un
pastaigā pa Ciblas ciematu
rīkotās fotosesijas darbi.
15. novembrī plkst. 9:30 –
KONCERTS, veltīts Latvijas
Republikas simtgadei.

Mazie ciblānieši saviļņoti
pēc teātra apmeklējuma

Izmantojot iniciatīvas „Latvijas
skolas soma” iespējas, 19. oktobrī
Ciblas vidusskolas 1. - 5. kl.
audzēkņi Latgales vēstniecībā „Gors”
noskatījās Liepājas teātra viesizrādi
„Dželsomīno Melu zemē” .
Šajā izrādē režisors Ģirts Šolis kopā
ar aktieriem stāsta itāļu rakstnieka
Džanni
Rodari
radītā
puisēna
Dželsomīno piedzīvojumus, atklāj
teātra radīšanas un pārtapšanas noteikumus, kā arī fantāzijas neierobežotās
iespējas.
Kā iespēju apmeklēt izrādi vērtē bērni
un kādi ir viņu iespaidi? Lūk, kādas ir
otrklasnieces Elīnas domas:
– Ar kādām sajūtām tu devies uz
izrādi „Dželsomīno Melu zemē”?
– Uz izrādi es braucu ar saviļņojumu,
jo tas bija kopīgs pasākums visai klasei.
– Vai vari aprakstīt izrādes sižetu un
savas emocijas?
– Man ļoti patika izrāde, jo tā sākās ar
gaismas izslēgšanu un pēkšņu tās
ieslēgšanu. Šis efekts radīja nelielu
baiļu sajūtu. Patika, kā aktieri izvēlējās
savas lomas, tērpus. Tālāk sekoja
sirēna, kura, izrādījās, bija Dželsomīno
balss. Izrāde bija pamācoša, jo beigās
Dželsomīno iemācīja Melu zemes
iemītniekus nemelot. Izrādes laikā es
izjutu dažādas emocijas – bailes,
prieku, šoku, nepatiku pret melošanu,
drosmi un jautrību.
Pedagoģe Silvija Donska
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5. lappuse

Rudens Ezersalas internātpamatskolā
Izglītojoši, audzinoši un radoši
Ezersalas internātpamatskolā pagājuši
mācību gada pirmie divi mēneši. Kā jau
katru gadu, mācību gads tradicionāli
sākās ar Zinību dienu. Uz 3. septembra
svinīgo līniju tika pulcināti visi skolēni,
viņu vecāki, skolotāji. Skolas zvana
skaņas aicināja uz pirmo klases stundu
šajā mācību gadā.
Septembrī skolotāja Ērika Naruševiča
organizēja Miķeļdienas pasākumu ar
kopīgām dziesmām, jautrām, sportiskām aktivitātēm un mīklu minēšanu.
Dziesmu un aktivitāšu tematika bija
augļi un dārzeņi.
Skolotāja Diāna Štokmane aicināja
visus uz kopīgu sporta pasākumu „Tu to
vari!”. Ikviens varēja piedalīties
dažādās sporta aktivitātēs atbilstoši
savām spējām.
Protams, septembrī neizpalika arī
tradicionālie rudens pārgājieni. Vecāko
klašu skolēni devās iepazīt novada
vēsturiskos objektus, bet mazākie –
vērot dabas skaistumu tuvākajā skolas
apkārtnē.
Oktobra sākumā skolotāja Inga
Sidarāne ar Skolēnu pašpārvaldi skolotājiem noorganizēja ļoti jautru un
interesantu Skolotāju dienas pasākumu.
Šogad skolotāji varēja iejusties skolēnu
lomā, bet skolēni – skolotāju. Katrā no
5 skolēnu vadītajām mācību stundām
bija jāveic dažādi uzdevumi. Skolo-

tājiem bija jāklausās un jānosauc
dzirdētie skaņdarbi, jāzīmē „klasesbiedri”, jāatpazīst to seju silueti,
jāizgriež ābolā sejiņas ar dažādām
emocijām, jāatpazīst sēnes, ar ķermeņa
valodu jāparāda dažādi cipari, dabas
parādības. Skolotājiem – vīriešiem bija
jāizvizina
ķerrā
savas
kolēģes.
Pasākums pagāja jautrā un sirsnīgā
atmosfērā. Stundas vēroja visi skolas
skolēni.
18. oktobrī skolotāju Ērikas Naruševičas un Vitas Augustovas vadībā
skolēni devās uz Maltu, kur piedalījās
pasākumā „Rudens karuselis”.
31. oktobrī gan skolēni, gan skolotāji
projekta „Skolas soma” ietvaros dosies
uz Rēzekni, kur apskatīs ievērojamākos
vēstures objektus, apmeklēs Latgales
Kultūrvēstures muzeju. Pēc kultūrvēsturiskās programmas sekos arī
sportiska izklaide – boulinga spēle.
Mūsu skolas skolēni un skolotāji
gatavojas Latvijas simtgadei veltītajam
svētku koncertam, kas notiks 14.
novembrī. Patriotiskās nedēļas ietvaros
skolēniem tiks organizētas tematiskās
nodarbības par Lāčplēša dienu, Latvijas
vēsturiskajiem
notikumiem, dabu,
simboliem u.c..
Informāciju sagatavoja direktora
vietnieces
A. Tereško un S. Reinika

Projekts “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (nr.9.2.4.2./16/I/67)
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6. lappuse

Pušmucovā atkal skanēja tautas mūzika

Projekts „XV Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir
Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības
sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas
muzicēšanas tradīciju Latvijas novados.
Tautas muzikantu saiets Pušmucovā 2003. gadā bija
pirmais tautas muzikantiem veltītais pasākums viena rajona

XV saietā Pušmucovā piedalījās 18
tautas muzikanti un piecas kapelas.
Starp tiem ir muzikanti, kuri jau 15
gadus brauc uz mūsu saietu: Jāzeps
Lubāns no Ņukšu pag. un Zinaīda
Kaupuža no Ludzas.
Šoreiz pasākumā piedalījās viesi no
Mazsalacas novada – „Sēļu muižas
muzikanti”, Kārsavas novada –
„Malnavas muzikanti”, kapela „Sābri”
un jauniešu kapela „ Sābreiši”, kā arī

robežās, ko ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu
organizēja Madonas rajona Barkavas kultūras nams.
Līdz 20. gadsimta 50.-60. gadiem tautas muzicēšanas
tradīcija lauku kultūrvidē tiek pārmantota no paaudzes uz
paaudzi. Senā muzikanta amata prasmes: instrumenta spēles
tehnika, maniere, kā arī repertuārs tiek nodots mutvārdu
ceļā, balstoties uz paša muzikanta ieinteresētību apgūt kāda
noteikta instrumenta spēli. Visbiežāk instrumenta spēlēt
prasme tiek apgūta no vectēva, tēva vai kāda cita radinieka
un balstās tikai uz muzikālo atmiņu bez nošu pieraksta.
21. gadsimta sākumā muzicēšanas tradīcijas pārmantošanas process no paaudzes uz paaudzi vairs nav aktuāls
ikdienas lietojumā, jo visbiežāk muzicēšanas pamati tiek
apgūti mūzikas izglītības iestādēs un tradīcija vai nu tiek
restaurēta pēc pierakstītajiem avotiem vai ‘izdomāta’, kas ne
vienmēr ir garants izpratnei par tautas muzicēšanu.
Muzikantu saieti novados dod iespēju īsteniem lauku
muzikantiem parādīt sevi uz skatuves un atgādināt jaunākās
paaudzes
muzikantiem,
ka
muzicēšanas
tradīcija vēl ir dzīva un arī noderīga 21. gadsimtā.

muzikanti no Balviem, Rogovkas,
Daugavpils, Viļakas, Baltinavas, Rīgas,
Rēzeknes. Mūsu novadu pārstāvēja
Zvirgzdenes kapela „Saime”.
Šos
svētkus
atbalsta
Valsts
Kultūrkapitāla
fonds,
„Tautas
muzikantu biedrība” un Ciblas novada
pašvaldība, kas sagādāja svētku
dāvanas: skaistus kalendārus „Latviešu
spēka zīmes 2019” un pildspalvas.
15 gadu Tautas muzikantu svētku

pasākumu vadīja pati šo svētku autore
Iveta Dukaļska. Otro daļu jeb Večerinku savukārt vadīja Elvīra Rimicāne.
Cilvēkiem patīk šie svētki, šī mūzika
un seno instrumentu skanējums. Par to
liecina apmeklētāji, kas ceļu uz
Pušmucovu mērojuši no Siguldas,
Balviem un citiem tuvākiem novadiem.
Inta Domarka,
Pušmucovas TN vadītāja
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7. lappuse

TELPU FUTBOLA TURNĪRS

sporta kompleksā
Felicianovā
17. novembrī
plkst. 10.00.
Pieteikšanās – tālr. 29131147.

Rudenīgi pasākumi Līdumniekos
Rudens ir ābolu laiks. Neviens auglis nav devis ierosmi tik
daudzām leģendām un mītiem kā ābols. Gadu tūkstošiem
ilgi ar savu formu, skaistajām krāsām un lielisko garšu tas
simbolizējis mūžīgo dzīvību. Ābolu pirmo reizi Paradīzes
dārzā pagaršoja Ieva un Ādams. Ābols bija pie vainas, kad
izcēlās Trojas karš.
Lai iepazītu šo brīnišķīgo augli, bibliotēkā notika tematisks
pasākums „Kad āboli dārzā būkšķina”. Bija lielāko un
skaistāko ābolu izstāde un literatūras izstāde „Rudens karalis
– ābols”, kurā lasītājiem tika piedāvāts iepazīt grāmatas un
dažādas publikācijas par āboliem, to audzēšanu, kopšanu,
pārstrādi. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties
interaktīvās spēlēs, minēt mīklas, izzināt receptes, kā arī
cienāties ar augļiem, nogaršot ābolu ēdienus un dzērienus.
Paldies visiem, kas apmeklēja pasākumu!

14. oktobrī Līdumniekos bija manāma liela rosība. Plkst.
11:00 bibliotēkā pulcējās Līdumnieku un Ciblas pagastu
nūjotāji uz pasākuma cikla „Nūjojot iepazīsim Ciblas
novada dabu un vēsturi” noslēguma pārgājienu „Aizpūres
sila taku dabas brīnumi”.
Bet vispirms dalībnieki bibliotēkā apskatīja izstādes:
J. Protasovas zīmējumu izstādi „Kā tevi, dzimtene, lai
tēloju”, kura veltīta Latvijas simtgadei; floristikas darbu
izstādi „Nāk rudens ar kļavas zaru pār plecu”; V. Miezīša
maizes etiķešu kolekciju „Maizes etiķetes - vēstures liecinieces” un izstādi „Maijas Manukinas dzeja fotogrāfijās”.

Bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo

1. novembrī plkst. 10.00 Ciblas TN –
leļļu teātris „Tims”
ar muzikāli pamācošu izrādi bērniem
„Draudzības skola”.

30. oktobrī plkst.14:00
Ciblas bibliotēkā –
TIKŠANĀS „Ārsta ceļš pa dzīvi”
AR ārsti onkoginekoloģi
MARIJU ZVAIGZNĪTI.
Medicīnai viņa veltījusi 45 mūža gadus,
strādādama Rīgā.
Ieguvusi balvu par mūža ieguldījumu
2018. gadā tautas balsojumā
„Mans labākais ginekologs”.
Tagad dzīvo Ciblas pagastā.

Apskatījuši izstādes, nūjotāji devas ceļā. Pārgājiena laikā
dalībnieki izstaigāja rudenīgi krāšņā sila takas. Un tur bija
ko redzēt: rudens nebija žēlojis krāsas, iekrāsojot koku lapas,
sūnās slēpās beidzamās rudens sēnes, putnu klaigas
liecināja, ka tie pošas tālajam ceļojumam. Arī diena bija
izdevusies skaista un saulaina.
Pēc pastaigas visi pulcējās Līdumnieku parkā uz ābolu
ballīti „Āboli piebirdinājuši rudeni”. Pasākuma laikā notika
dažādas atrakcijas, piemēram, ābolu boulings, ātrākais ābolu
ēdājs, veiklākais ābolu mizotājs, trāpīgākais ābolu metējs,
viktorīna par āboliem “Zini vai mini”. Uzvarētāji saņēma
nominācijas un balvas. Tika degustēts kompots “Nostalģija”
un nogaršoti dažādi ābolu našķi, ko pagatavojuši pasākuma
dalībnieki.
Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai apmeklētu šos
pasākumus un skaistajā rudens dienā pabūtu kopā.
Pasākuma organizētāji
Irēna Pavlova un Ēriks Pavlovs
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Trijos mēnešos –
7 piedzimuši, 11 nomiruši
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8. lappuse

Valsts svētku pasākumi pagastu kultūras iestādēs
11. novembrī plkst. 17:00 Zvirgzdenes saieta namā –"Paleidzi, Dīvs,
Mōras zemi pasorgoj”. Pasākums veltīts Latvijas brīvības cīņās kritušo
karavīru piemiņai. Dziedāsim Latvijai veltītas dziesmas un lasīsim
dzeju!

2018. gada trešajā ceturksnī (jūlijā,
augustā un septembrī) pasaulē
nākuši
septiņi
bērniņi,
kuru
dzīvesvieta
deklarēta Ciblas
15. novembrī plkst. 18:00 Ciblas TN – Latvijas simtgadei veltīta Ciblas
novadā:
jūlijā Pušmucovas pagastā piedzima
vidusskolas literāri muzikālā kompozīcija „Manas mājas ir mana laime”.
Marija, Blontu pag. – Amina,
18. novembrī plkst. 12:00 Līdumnieku bibliotēkā – Latvijas
Zvirgzdenes pag. – Ēriks;
simtgades pasākums „Tu, Tēvzeme, mums Dieva dotā”.
augustā
Pušmucovas
pagastā
piedzima Ainis;
septembrī Blontu pag. – Daniels un
Akcija „Cimdotā Latvija” – Ciblas novadā
Marats, Pušmucovas pag. – Vanesa.
Tātad visvairāk bērnu dzimis Blontu
Kultūras ministrijas Latvijas
un Pušmucovas pagastā. Neviens nav valsts simtgades birojs un
reģistrēts Ciblas un Līdumnieku
cimdu meistari aicina ikvienu
pagastā.
iesaistīties akcijā „Cimdotā
Latvija” un valsts 100.
Šajā periodā reģistrēta 11 novada
dzimšanas dienai sarūpēt sev
iedzīvotāju nāve.
pašiem un dāvināt citiem vienu
Blontu pagastā
no senākajām Latvijas cilvēku
Nav reģistrēts.
vizītkartēm – rakstainus
Ciblas pagastā
Igors VOICICKIS – 14. jūlijā, dzimis cimdus, lai 18. novembrī varētu koši un silti svinēt Latvijas svētkus.
26.04.1953. (Cibla),
Raisa RIVČA – 10. augustā, dzimusi
Atsaucoties šim ierosinājumam, aicinām ikvienu nest rakstainus cimdus
15.11.1927. (Zeltiņi),
(īpaši tos, kuros ieadīti mūsu novadam raksturīgi seni ornamenti):
Mihails KARPOVS – 13. augustā,
* uz Ciblas Tautas namu. Izstādei, kas būs skatāma no 15. novembra;
dzimis 27.07.1949. (Degteri).
Līdumnieku pagastā
* uz Pušmucovas pamatskolu. Izstādei skolas telpās un Pušmucovas TN.
Staņislavs GREBEŽS – 30. jūlijā,
dzimis 14.04.1952. (Čižiki),
Biruta LUKAŠENOKA – 8. augustā, Projekts “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (nr.9.2.4.2./16/I/67)
dzimusi 19.05.1949. (Līdumnieki),
Vitolds BEIKULS – 26. augustā,
dzimis 19.01.1958. (Līdumnieki),
Antoņina TRUKŠĀNE – 30. septembrī,
dzimusi 06.03.1926. (Spirki).
Pušmucovas pagastā
Leons KAZINIKS – 28. augustā,
dzimis 15.09.1946. (Avīši),
Vilis TRETJAKOVS – 20. septembrī,
dzimis 01.08.1942. (Tereki).
Zvirgzdenes pagastā
Viktors SOŠŅIKOVS – 27. augustā,
dzimis 21.01.1966. (Lucmuiža),
Ģertrūde KRAUZE – 24. septembrī,
dzim. 15.12.1936. (Kristužāni).
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