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Baltu vienotības dienas centrā — Ķīšukalna pilskalns
Šajā izdevumā:
Izsolē nodoti Felici- 2
anovas “Muižkungi”
Svinīgi atklāti Jauniešu projekti Ciblā
un Felicianovā

3

Tālmācības iespējas 4
lauksaimniekiem
Ciblā pēc remonta
atklāti padomju
karavīru kapi

5

Arī mūsu novadā
svinēta Tēvu diena

6

Svecīšu vakari Ciblas novada kapsētās — oktobrī

7

Ceļojošais futbola
kauss nonāk Blontos

8

Ciblas novada pašvaldība īsteno projektu „Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna
pilskalns, Ludza pirms Ludzas”. Tā ietvaros tika izdota grāmata „Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas”. Baltu vienības dienā 22. septembrī notika tās atvēršanas svētki.
(Turpinājums 5. lappusē)

17. oktobrī
Blontu Tautas namā
Ciblas novada
dziedošo un
muzicējošo ģimeņu
svētki.
Sākums – pl. 18.00.

Pēc koncerta – balle
(Māris Leidums).
Ieejas biļetes cena –
2 eiro, koncerta dalībniekiem balle bez
maksas.

Projekts „Āra trenažieri Ciblas vidusskolā” – UZVARĒJIS!
LabieDarbi.lv projektu konkursam
iesniegtais projekts "Āra trenažieri Ciblas vidusskolā" ir UZVARĒJIS ar pārliecinošu balsu pārsvaru.
17. septembrī Rīgā projekta iesniedzēja
Mārīte Romanovska parakstīja līgumu ar
biedrību "Labie Darbi" par finansiālo atbalstu Nr. P-Sep/2015-01 "Āra trenažieri
Ciblas vidusskolā!".
Biedrība "Labie Darbi” apsveica Ciblas
novada komandu ar uzvaru šajā pirmajā tik
lielajā projektā, ko Biedrība organizē (līdz
šim ikmēneša summas projektu atbalstam
bija līdz 3000 eiro). Āra trenažieru uzstādīšanai pie Ciblas vidusskolas pieejami
15 000 eiro.
17. septembrī tika parakstīts līgums arī
ar SIA "Intersport" par trenažieru iegādi
un piegādi. Savukārt 23. septembrī parakstīts līgums ar SIA "MK Dizains" par koka
solu izgatavošanu un uzstādīšanu. Plāno-

tais trenažieru un soliņu piegādes laiks –
novembra sākums.
Tiklīdz āra trenažieru laukuma ierīkošanas darbi būs pabeigti, uz projekta noslēguma oficiālo pasākumu tiks aicināti visi
atbalstītāji un arī biedrības "Labie Darbi"
komanda.
Projektu sagatavoja Ciblas vidusskolas
pedagoģe Ilga STEPANOVA un direktore
Sarmīte LEŠČINSKA, pašvaldības jauniešu lietu speciālists Aldis TIHOVSKIS un
Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
Viņa saka lielu paldies visiem, kas atbalstīja, palīdzēja un turēja īkšķus! Īpašs paldies projekta komandai, kas divus mēnešus
– jūlijā un augustā – neatlaidīgi strādāja,
lai sasniegtu rezultātu! Balsis tika vāktas
internetā, dažādos svētku sarīkojumos un
veikalos Ludzā, Kārsavā un Rēzeknē.
Kopā mēs varam vairāk!
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Nolemts izsolē pārdot Felicianovas
„Muižkungus”
Lemj deputāti
28. augusta Ciblas novada
pašvaldības domes sēdē
piedalījās visi deviņi deputāti. Darba kārtībā bija 8
jautājumi. Lielākā daļa –
par pašvaldības īpašumiem.
Sakarā ar to, ka tiek plānots
paplašināt Ciblas kapsētu,
labiekārtot jauno teritoriju un
izbūvēt transporta stāvlaukumu, bija nepieciešams mainīt
zemes lietošanas mērķi zemes
vienībai, kas tiks pievienota
kapsētas teritorijai. Deputāti
vienbalsīgi nolēma konkrētajai zemes vienībai nomainīt
esošo lietošanas mērķi uz
kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve.
Izskatot privātpersonas J.V.
iesniegumu, nolemts pārtraukt zemes nomas tiesības
uz pašvaldības zemes vienību
6,6 ha platībā, laužot attiecīgu līgumu.
Pārreģistrētas pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības
1,6 ha platībā nomas tiesības
no privātpersonas P.R. uz
M.R. vārda.
Apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamajam īpašumam „Krocāni”, tam ir apstiprināts zemes lietošanas
mērķis – mežsaimniecība.
Plānotajam n.ī. „Krocāni 2”

apstiprināts zemes lietošanas
mērķis – derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas.
Pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumiem”,
nolemts piešķirt adreses divām zemes vienībām: „Plaudišu ferma”, Plaudiši, Blontu
pagasts, Ciblas novads;
„Līzes”, Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads.
Nolemts izsolē nodot pašvaldības nekustamo īpašumu
„Muižkungi" Felicianovā (attēlā), kurš sastāv no zemes
gabala (1,62 ha) un nedzīvojamas ēkas. Īpašums netiek
izmantots. Ēkas tehniskais
stāvoklis ir apmierinošs, ar
tendenci pasliktināties (ilgstoši neapdzīvots, neuzturēts,
klimatisko apstākļu un vandālisma bojāts). Pašvaldības
rīcībā nav pietiekamu finanšu
līdzekļu īpašuma atbilstošai
uzturēšanai. Pašvaldības funkciju veikšanai nekustamais
īpašums nav nepieciešams.
Pamatojoties uz SIA “Dzieti”
slēdzienu, n.ī. „Muižkungi”
tirgus vērtība ir 9 500 eiro.
Dome nolēma to atsavināt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Noteikta nosacītā cena
10 000 eiro. Apstiprināti izsoles noteikumi un izveidot
komisiju izsoles procedūras
veikšanai. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt izpilddirektorei I. Sprudzānei.

Dzimtsarakstu ziņas
Augustā Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts viens jaundzimušais – 4. augustā dzimis Rihards M.
(reģ. Pušmucovas pag.).
Reģistrēta četru personu nāve:
6. augustā mirusi Aina Matvejenko no Ciblas pag. (dzimusi
1955. g. 13. maijā),
13. augustā – Vitālijs Tutins no Zvirgzdenes pag. (dz. 1955.
g. 12. jūlijā),
15. augustā – Vera Lupata no Zvirgzdenes pag. (dz. 1931. g.
25. oktobrī),
20. augustā – Alberts Kuzmins no Ciblas pag. (dz. 1929. g.
28. novembrī).
Laulības pašvaldības iestādēs nav reģistrēttas.

IZSOLE
Ciblas novada pašvaldība atklātajā mutiskajā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu
"Muižkungi" Felicianovā:
Īpašums: „Muižkungi". Zemes gabals 1,62 ha platība,
nedzīvojamā ēka (kadastra apzīm. 6848 004 0212 001).
Adrese: kadastra numurs 6848004 0212.
Platība: 1,62 ha.
Sākumcena: 10000 EUR.
Solis: 1000 EUR.
Nodrošinājuma nauda: 1000 EUR.
Reģistrācijas maksa: 20 EUR.
Izsole: 21.10.2015., plkst. 10.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma
nauda jāiemaksā Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr.
90000041258, bankas kontā Nr. LV57PARX0012469710001,
AS Citadeles banka, kods PARXLV22 ar atzīmi „Nekustamā
īpašuma – „Muižkungi” izsoles nodrošinājuma summa”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
Reģistrācijas maksa EUR 20,00 (divdesmit euro) jāieskaita
Cibla novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000041258, bankas
kontā Nr. LV57PARX0012469710001, AS Citadeles banka,
kods PARXLV22 ar atzīmi „„Muižkungi” izsoles dalības
maksa”.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 20.10.2015
plkst. 15.00.
Izsole notiks Ciblas novada domes aktu zālē. Adrese: Domes
nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads.
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Izsoles noteikumi publicēti Ciblas novada pašvaldības
mājas lapā: www.ciblasnovads.lv
Īpašumu var apskatīti darba dienās, iepriekš zvanot Ciblas pagasta
pārvaldes vadītājam Miervaldim Trukšānam (tālr. 26594838).

Pretendenti neatsaucās
Bez rezultāta beigusies
Ciblas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Granti”
izsole. Līdz noteiktajam datumam – 21. septembrim –
nepieteicās pretendenti, kas
vēlētos iegādāties
karjeru
Pušmucovas pagastā.

Nav atsaukušies arī pretendenti, kas vēlētos nojaukt
neapdzīvoto daudzdzīvokļu
ēku Felicianovā (bijušās
kopmītnes).
Domes speciālistiem un deputātiem būs jālemj, ko tālāk
darīt ar šiem īpašumiem.
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Svinīgi atklāti Jauniešu projekti
Augustā un septembrī jaunieši steidza pabeigt iesāktos darbus un atklāt realizētos projektus.
22. augustā Felicianovas ciemā notika projekta „Saules
zaķis” atklāšana. Projekta ietvaros tika izveidots bērnu rotaļu
laukums, izmantojot pamestas metāla konstrukcijas. No metāla
konstrukcijām tika izveidotas divu veidu šūpoles, sagatavoti metāla stabiņi žoga izveidei. No koka USB plāksnēm tika izveidota
mājiņa. Izveidots slidkalniņš, uzstādīts soliņš. Ap laukumu tika
uzstādīts žogs. Projekta atklāšana bija īsti svētki gan bērniem,
gan pieaugušajiem. Atklāšanā piedalījās Saules Zaķis, kas priecēja bērnus, netrūka ne balonu, ne spēļu un bija arī torte. Projektu īstenoja Jolanta RUTKOVSKA ar palīgiem.
3. septembrī tika atklāts projekts „Strītbola laukuma ierīkošana Ciblas ciemā”. Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts
strītbola grozs un ir uzvilktas laukuma līnijas uz asfalts. Atklāšana notika, organizējot sacensības (fotoattēlā), kurās piedalījās 4
komandas no Ciblas vidusskolas klasēm. Visiem dalībniekiem
tika pasniegts diploms un torte. Projekta autors ir vidusskolas
absolente Linda SADOVSKA, kas projektu īstenoja ar palīgiem.
Gan šie divi projekti, gan citi pašvaldības finansētie projekti ir
publiski pieejami visiem novada iedzīvotajiem un novada ciemiņiem. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespējas, kas pieejamas
novadā.
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA

Jolantai Rutkovskai izdevās paveikt ko labu Felicianovas ciematā
Projektu „Saules zaķis” iesniedza
Jolanta RUTKOVSKA. Viņas bērnības un pusaudžu gadi aizvadīti Felicianovā. Te dzīvo arī Jolantas vecāki –
Anastasija un Jānis Krišāni, kurus
viņa bieži brauc apciemot kopā ar 2,5
gadus veco meitu Sintiju.
Martā, ciemojoties vecāku mājās, Jolanta Ciblas novada pašvaldības izdevumā „Ciblas Novada Ziņas” izlasīja par
izsludināto jauniešu projektu konkursu,
un pēkšņi radusies doma izdarīt ko labu
Felicianovas ciematā. Vai tas nevarētu
būt bērnu rotaļu laukums? Līvāniešu
mikrorajonā pie katras individuālās mājas ir kādas šūpoles vai smilšu kaste, bet
kopēja lielāka laukuma rotaļām nebija.
Jolanta ideju pārrunāja ar savējiem, noskatīja kādreiz pie ciema kopmītnēm
ierīkotā laukuma konstrukcijas un vienojās ar pašvaldību, ka tās varētu izmantot
jaunajā laukumā. Kad projekts domē
bija apstiprināts, Jolanta ideju pārrunāja
arī ar kaimiņiem. Kopā ar vīru Valdi
vecā rotaļlaukuma konstrukcijas izraka
un pārveda uz jaunā laukuma vietu – pie
līvānietēm.
– Man bija patīkami, ka varu atjaunot
konstrukcijas, ko pati bērnībā biju izmantojusi, – saka Jolanta. – Esmu pateicīga visiem cilvēkiem, kas palīdzēja
realizēt projektu. Pirmkārt, savai ģime-

nei: vīram, kas laukuma iekārtošanā
strādāja sava atvaļinājuma laikā, un vecākiem, kas tam atvēlēja savu zemi, un
arī daudziem radiem, draugiem, paziņām… Ir patiess prieks redzēt, ka bērni
nāk spēlēties šajā laukumiņā.
Visi, ko Jolanta uzrunājusi projekta
realizācijas laikā, bijuši ļoti atsaucīgi.
Vieni nākuši talkā, citi piedāvājuši kādus no remontiem atlikušus būvmateriālus (piemēram, jumta segumu rotaļu
namiņam). Palīdzējuši arī vietējie uzņēmēji: rūpnīca „Polimērs” iedeva plastmasas cepurītes žoga stabiem, veikals
„ADAB” (J. Bulis un I. Girucka) – šo to

no sava sortimenta. Pretimnākoši bija arī
Ludzas Pilsētas ģimnāzijas darbinieki,
kas laukuma atklāšanas svētkiem atvēlēja zaķa tērpu, kurā tērpās Jolanta pati.
Jolanta aicina novada jauniešus padomāt: – Ko paši varam darīt sava novada
attīstībai? Iespējams taču kaut vai sakārtot teritoriju ap savu dzīvesvietu. Pēc
Jolantas pārliecības, kad ir ideja, nav
grūti uzrakstīt projektu, lai saņemtu finansējumu. Galvenais – vēlēšanās paveikt ko labu.
– Nākotnē laukumu pilnveidosim. Domājam, ka jāierīko balansa šūpolītes u.c.
rotaļu elementi, – plāno J. Rutkovska.

Rotaļu laukuma “Saules zaķis” atklāšanas diena bija saulaina.
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Atklāts apgaismojums
Ciblas ciemata
Skolas un Skolotāju ielā
17. septembrī Ciblas ciematā svinīgi atklāja ielas apgaismojumu Skolas
un Skolotāju ielā.
Pasākumu atklāja Ciblas pagasta
pārvaldes vadītājs Miervaldis
TRUKŠĀNS, tad visus uzrunāja
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Juris DOMBROVSKIS un abi pārgrieza atklāšanas
lentu.
Klātesošos ar dziesmām iepriecināja Ciblas vidusskolas folkloras
kopa „Ilžeņa” un tās vadītāja Dzintra
TOPORKOVA.
Pārvaldes vadītājs M. Trukšāns
pateicās Ciblas novada pašvaldībai
par finansiālo atbalstu, kā arī visiem,
kuri iesaistījās šī projekta īstenošanā.
Arī novada domes priekšsēdētājs J.
Dombrovskis pateicās par darbu
ielu apgaismojuma ierīkošanā.
Lai šajās ielās ierīkotu apgaismojumu, čakli strādāja pagasta komunālās saimniecības darbinieki Jānis
KARAŠEVSKIS, Aldis GUCĀNS,
Valērijs ROMANOVS, novada elektriķis Antons TURLAJS, kā arī rakšanas darbus veica Jānis BONDARS
no Ludzas.
Kopumā tika uzstādīti 19 apgaismes stabi ar lukturiem. Izmaksas
sasniedza 6,3 tūkstošus eiro.
Lai gaišas un drošas Skolas un
Skolotāju ielas!
Ciblas TN direktore
Sandra BEĻAVSKA

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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Tālmācībā – vairākas programmas
LLKC informē
LLKC piedāvā tālmācībā apgūt vairākas programmas: "Bioloģiskā lauksaimniecība" (180 stundas), "Lauksaimniecības pamati" (170 stundas),
"Augkopības pamati" (60 stundas) un
"Lopkopības pamati" (60 stundas). Abas pēdējās
programmas ir pavisam jaunas un paredzētas galvenokārt tiem klausītājiem, kam nepieciešams
"sakrāt" 160 stundas, lai iesniegtu projektus, kā arī pārraugiem kvalifikācijas
paaugstināšanai. Visas šīs programmas tālmācībā ir aktīvas visu laiku, pieteikšanās laiks nav ierobežots.
Pieteikšanās – LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.
Profesionālās pilnveides izglītības
programma „Lauksaimniecības
pamati” (170 st.).
Izmaksas – 70 eiro.
Studiju ilgums – līdz 3 mēnešiem
(iespējams pagarināt mācību laiku).
Ietver pamata zināšanu apguvi lauksaimniecības politikā, augkopībā, lopkopībā, ražošanas plāna izstrādē, darba aizsardzībā, grāmatvedības un uzņēmējdarbības pamatos, kā arī mežsaimniecībā un
videi draudzīgā saimniekošanā.
Pēc noslēguma eksāmena tiek izsniegta
IZM noteikta parauga apliecība, kas paver lielākas iespējas pretendēt uz dažādiem atbalsta pasākumiem.
Papildus informācija – Alise Raupe, t.
28635941.
Profesionālās pilnveides izglītības
programma „Bioloģiskā
lauksaimniecība” (180 st.).
Izmaksas – 90 eiro (reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, klātienes eksāmens Ozolniekos), papildus izmaksas –
40 eiro, ja eksāmens tiek kārtots reģionos.
Studiju ilgums – līdz 3 mēnešiem
(iespējams pagarināt mācību laiku).
Ietver zināšanu apguvi lauksaimniecības politikā, bioloģiskās lauksaimniecības
likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās
augkopības un lopkopības pamatiem,
dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Klausītājiem praktiski
jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.

Pēc programmas apguves jākārto noslēguma teorētiskais eksāmens un jāaizstāv
izstrādātais saimniecības ražošanas plāns,
tad tiek izsniegta apliecība par attiecīgās
programmas apguvi.
Papildus informācija – Jolanta Sūna –
Strautiņa, t. 63007563, 22018942.
Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas „Augkopības pamati” (60 st.)
un „Lopkopības pamati” (60 st.).
Izmaksas – 45 eiro (reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testa kārtošana), papildus izmaksas – 10 eiro par atkārtotu testa kārtošanu, ja tas netiek nokārtots divas reizes.
Mācību ilgums – līdz 2 mēnešiem (to
var pagarināt).
Šīs programmas var apgūt interesenti ar
jebkuras pakāpes izglītību; personas, kam
nepieciešams atjaunot vai papildināt zināšanas, lai iegūtu nepieciešamo stundu
skaitu (160 st.), kas ir viens no nosacījumiem vairākiem Lauku attīstības projektiem; personas, kuras veic pārraudzību
vienā ganāmpulkā (B metode) un kam
nepieciešamas kvalifikācijas stundas apliecības atjaunošanai šajās nozarēs.
Noslēgumā – sertifikāts par kvalifikācijas paaugstināšanu 60 stundu apjomā
augkopībā vai kādā no lopkopības apakšvirzieniem (piena, gaļas lopkopība; aitkopība).
Papildus informācija – Rudīte Sanžarevska, tālr. 63050235, 26148820.

Arī šajā – 2015./2016. mācību gadā “Zaļā josta” izsludina makulatūras vākšanas konkursu Latvijas izglītības iestādēm “Tīrai Latvijai!”.
Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz decembra beigām jāreģistrē skola konkursa elektroniskajā datu bāzē “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.
Makulatūru būs iespējams nodot līdz 2016. gada martam. Uzvarētāji un konkursa
kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā. Konkursa noslēgumā balvas saņems ikviens
dalībnieks, jo, paralēli konkursa organizatoru sagādātajām naudas balvām un vērtīgām vides izziņas ekskursijām, ikviena izglītības iestāde par katru nodoto papīra
tonnu pretī saņems 5 kg zīmēšanas vai biroja papīru. Īpaši izcelti un apbalvoti tiks arī
desmit čaklākie individuālie makulatūras vācēji.
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Ciblā pēc labiekārtošanas atklāj
padomju karavīru kapus

17. septembrī Ciblā tika svinīgi atklāti atjaunotie padomju karavīru kapi. Tos iesvētīja Eversmuižas draudzes
prāvests Antons JUSTS. Skanēja oficiālas uzrunas.
Vidusskolas pedagoģe Malvīne LOCE pastāstīja par Otrā pasaules kara notikumiem, pedagoģe Dagnija PITERĀNE (attēlā) dalījās atmiņās par šīs piemiņas vietas atklāšanu 1958. gadā. Skanēja dzeja.
Līdzīgi kā daudzviet Latvijā, arī Ciblā, Otrais pasaules
karš ir atstājis bojā gājušo
padomju karavīru apbedījumu
vietas.
Pateicoties Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
starpvalstu līgumam, kas paredz, ka Latvijas pusei padomju karavīru atdusas vietas
ir jāuztur par saviem līdzekļiem, savukārt kapsētu rekonstrukcijas izmaksas sedz Krievijas Federācija (KF), daudzas karavīru atdusas vietas
Latvijā ir atjaunotas, to vidū
arī Ciblas novada Pušmucovā
un Zvirgzdenē, kur kapus
atjaunoja 2012. gadā.
Šogad labiekārtošana un
remontdarbi tika veikti arī
padomju karavīru apbedījumu
vietā Ciblā, kur darbus pasūtīTe ir apbedīti 386
padomju armijas
karavīri, kas krituši dažādās Ciblas
novada vietās:
Krivandā, Ozupinē
u.c.. Pēckara gados tie pārapbedīti
Ciblā,tika uzstādīts
arī piemineklis.

ja un apmaksāja KF vēstniecība, bet tos veica Daugavpils
uzņēmums SIA „Lagron”.
Ciblā apbedīti 386 karavīri,
kuru uzvārdi iegravēti uz atjaunotām plāksnēm. Lielākā
daļa šo karavīru gāja bojā
1944. gada jūlijā, kad mūsu
apkārtnē notika sīvas cīņas.
17. septembrī notika svinīga atjaunoto kapu atklāšana,
uz kuru bija ieradies KF ģenerālkonsuls Daugavpilī Oļegs
RIBAKOVS, kā arī piedalījās
Ciblas novada pašvaldības un
Ciblas pagasta vadība, ciemata iedzīvotāji, skolotāji un
skolēni.
Tagad pie atjaunotiem kapiem uzlikts uzraksts „Padomju karavīru kapi „Cibla””.
Ciblas TN direktore
Sandra BEĻAVSKA
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5. lappuse

Baltu vienotības dienas centrā —
Ķīšukalna pilskalns
(Turpinājums. Sākums 1.lpp.)

Baltu vienības dienā 22.
septembrī Ciblas vidusskolā
notika svinīga grāmatas „Ķīšukalns. Ludza pirms Ludzas” atklāšana, kurā piedalījās grāmatas autors Juris Tālivaldis URTĀNS: arheologs,
kultūrvēsturnieks, vēstures
zinātņu doktors, habilitētais
mākslas zinātņu doktors.
Skolas zālē bija pulcējušies
skolēni, pedagogi, kultūras
jomas speciālisti, novada
pašvaldības darbinieki, iedzīvotāji un citi interesenti. Juris
Urtāns pastāstīja par grāmatas
tapšanu, uzsvēra, ka daudzi
fakti liecina — Ķīšukalns ir
daudz senāks par Ludzas pilskalnu. Iespējams, Ludzas
pirmsākumi ir meklējami
otrajā Lielā Ludzas ezera
krastā. Ilgi vēl būs jāstrādā
vēsturniekiem un arheologiem, lai to varētu apstiprināt.
Tomēr Jura Urtāna jaunā grāmata būs labs materiāls Latgales un Ciblas novada vēstures pētniekiem.
Šovasar divas nedēļas senajā pilskalnā pavadīja Rīgas
jauno arheologu skolas entuziasti un viņu nometnes vadītāja Ināra KUNIGA. Viņa
uzskatāmi parādīja, kā bērni
un jaunieši strādāja, ko atrada. Atrokot pavarda vietu,
tika atrastas māla trauku lauskas, zivju zvīņas un asakas,
dzīvnieku kauli, daži darba
rīku fragmenti. Tie vēl rūpīgi
jāpēta un jāapraksta.
Uz pasākumu bija ieradušies „Kroma kolna bruolistes”
puiši un meitas, kas savā darbībā pēta un rekonstruē Latgales teritorijas notikumus 9.
— 13. gadsimtā. Viņi demonstrēja senos tērpus, ieročus,
notika cīņu paraugdemonstrējumi. Vadītājs Aleksandrs
LUBĀNS pastāstīja, ar ko
viņi nodarbojas savās saiešanas reizēs, kā viņi būvē savu
pili Zundu ciemā, Dagdas
novada Andrupenes pagastā.
A. Lubāns ir pateicīgs arheologiem, jo viņu pētījumu

rezultātus brōliste izmanto,
veidojot savus tērpus, ieročus, sadzīves priekšmetus.
Baltu vienības svētki turpinājās mūsu Ķīšukalnā. Tur
visus sagaidīja folkloras kopas „Ilžas” dziedātāji, Ludzas
Amatnieku centra amatnieki,
ugunskurs, karsta jēra gaļas
un kāpostu zupa.
Šajā senajā pilskalnā domās
sūtījām vēstījumu senčiem ar
pateicību par to, ka mēs
esam, un lūgumu, lai viņi
modri sargā mūsu zemi, mūsu
Latgali un tās cilvēkus no
nelaimēm, kara un bada. Ikdienas darbu steigā šķietami
zudusi šo pilskalnu vēsturiskā
vērtība, bet tajā dienā, atrodoties pilskalnā, dzirdot senās
dziesmas un redzot autentiskos tautastērpus, bija nozīmīgs brīdis tautas garīgajai
vienotībai.
***
Projekts „Seno latgaļu mantojums – Ķīšukalna pilskalns, Ludza pirms Ludzas”
realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts Kultūrkapitāla fonda
(VKKF) un A/S „Latvijas
Valsts meži” atbalstu.
Ciblas novada pašvaldība
projekta uzdevumu veikšanai
piesaistīja:
profesoru Juri Tālivaldi
Urtānu,
zinātniskās literatūras izdevēju izdevniecību „Nordik”.
Arheoloģisko izrakumu veikšanai piesaistīta pieredzējusī
arheoloģe Ināra Kuniga un
Rīgas jauno arheologu skola.
Projekta budžetu veido
VKKF finansējums 3000 eiro
un Ciblas novada pašvaldības
finansējums 1800 eiro.
Jauno arheologu skolas pašu
finansējums nometnes organizēšanai – 1200 eiro.
Pašvaldības līdzekļi izlietoti
koka konstrukciju izgatavošanai un informatīvā stenda
aprīkošanai Ķīšukalnā. Konstrukciju uzstādīšana tiks veikta 2016. gada pavasarī.
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Miķeļdiena Felicianovas bibliotēkā

„Kad pirmās salnas mostas,
Tad dārzos kāpostus cērt,
Brangs puisis Miķelis atnāk
Jau ziemai vārtus vērt.
/K. Skalbe/
Septembris ir ražas novākšanas mēnesis. Bibliotēkas lietotāji, kuri savos dārzos atraduši kādu izaudzēto dabas brīnumu, atnesa uz bibliotēku. Miķeļdienai kopā veidojām izstādi
ar rudens dārza veltēm, lai visi tos varētu apskatīt klātienē.
Paldies Zinaīdai DONSKAI, Antoņinai HINDOGINAI,
Tatjanai NAĻIVAIKO.
Daži Miķeļdienas ticējumi:
• Miķeļdienā neko nedrīkst mājās nest, jo tad to apēd žurkas
un peles.
• Ja Miķeļos ozolos vēl zīles, tad Ziemsvētkos būs dziļi
sniegi.
• Ja Miķeļos līst lietus, būs silta vasara.
• Ja lapas birst pēc Miķeļiem, pavasari ilgi turēsies sniegs.
• Miķeļa dienā sākas zemes guļas laiks.
Lilita ŠENDO, bibliotēkas vadītāja

2015. g. 28. septembris

6. lappuse

Sāksim svinēt Tēvu dienu arī Ciblas novadā
Latvijā Tēvu dienu svin
tikai neilgu laiku, kopš
2008.gada, tomēr ar katru
gadu tā iegūst aizvien lielāku
popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanām un stiprināt tēva un bērnu saites. Šogad arī mēs godinājām Ciblas novada tēvus.
Pasākums
Felicianovas
sporta hallē sākās ar volejbola
spēli, kurā startēja Līdumnieku un Ciblas pagasta tēvu
komandas. Spēle bija aizraujoša, ar nelielu starpību uzvarēja Līdumnieku pagasta tēvu
komanda. Paldies visiem tētiem, kuri spēlēja, jo daži tēvi
volejbolu spēlēja pirmo reizi
un tas viņiem ļoti labi izdevās. Paldies arī viņu ģime-

nēm, kuras bija ieradušās
atbalstīt.
Kamēr tēvi sacentās, Sandra
bērnus izvizināja ar zirgu.
Bērni bija stāvā sajūsmā, jo ar
tik skaistu karieti braukt bija
neaprakstāmi jauki. Svētku
sarīkojuma turpinājumā notika interesantas un jautras
stafetes, konkursi, skanēja arī
anekdotes par tēvu un bērnu
attiecībām.
Pasākums izdevās interesants, un visi dalībnieki pozitīvu emociju iespaidā devās
mājās ar ļoti skaistiem kausiem un medaļām, kuras saņēma katra ģimene.
Irēna PAVLOVA, Līdumnieku bibliotēkas vadītāja

Volejbolu tēvi spēlēja azartiski. Dažs — pirmo reizi dzīvē.
Jo lielāks prieks par medaļām.

Tētis.
Tēvs ir katram bērnam
savs,
Tāpēc ka tas tētis tavs.
Mīļākais un jaukākais,
Foršākais un stiprākais.
Iemāca tas visu ko,
Katram bērnam svarīgo.
Stāsta jokus arī tas.
Spēlēs līdzi darbojas.
Skriet tad arī ejam mēs,
Kurš gan mūs vairs
panākt spēs.
Tētis man vislabākais,
Vienmēr uz šīs pasaules!
Tēva diena Felicianovā nosvinēta ar domu stiprināt ģimenes
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Dzejas dienās Līdumniekos un Ciblā lasa Raiņa un Aspazijas vēstules
Septembris ir Dzejas
dienu mēnesis, kas šogad aizritēja izcilo dižgaru Raiņa un Aspazijas
zīmē, pievēršoties viņu
daiļradei.
Raiņa un Aspazijas
pirmās tikšanās un iepazīšanās datums ir 1894.
gada 18. janvāris, kad
lugas „Vaidelote” autore Aspazija ierodas pie
„Dienas Lapas” redaktora Jāņa Pliekšāna.
Dienu vēlāk avīzē publicēts viņas dzejolis
„Mūsu mīlestība”.
Šo divu dižgaru dzīve nebija viegla, bet
viņi bija lemti viens otram. Tad, kad viņiem
nebija lemts būt kopā, savas jūtas viņi izteica
daudzajās vēstulēs. Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste aptver 35 gadus abu radošajā mūžā. To veido 2499 vēstules latviešu,
krievu un vācu valodā: 1154 Aspazijas vēstules Rainim un 1345 Raiņa vēstules Aspazijai.
Tāpēc, par godu Raiņa un Aspazijas 150
gadu jubilejai, Līdumnieku bibliotēka un
Ciblas Tautas nams rīkoja pasākumu „Raiņa
un Aspazijas mīlas stāsts vēstulēs”, kurš
notika 11. septembrī Līdumniekos un 15.
septembrī Ciblā.
Pasākuma sākumā ar izcilo dižgaru saraksti, kura atklāja abu personiskās attiecības un
radošo procesu, iepazīstināja Irēna, dzeju

Sarunas ar sevi
Septembris ir skaistākais rudens
mēnesis, skaists tas ir arī ar Dzejas
dienām. Gribu pastāstīt par Līdumnieku dzejnieci. Šī gada februārī Līdumnieku pagasta iedzīvotāja Broņislava
BRICIKA svinēja 85 gadu jubileju.
Jubilejas intervijā gaviļniece stāstīja
par savu dzīvi, kura nebija no vieglajām, minēja, ka viens no viņas vaļaspriekiem ir adīšana. Bet nesen atklājās, ka viņa raksta arī dzejoļus, jo
vienu burtnīcu uzticēja man. To izlasot, man radās ideja iepazīstināt arī
“Ciblas Novada Ziņu” lasītājus ar
viņas dzeju. Tā pārsvarā ir par dabu,
dzimto pusi, Latviju, vecākiem un
dažādas pārdomas. Tā Broņislava
brīvajos brīžos sarunājas ar sevi caur
dzeju. Iepazīties ar viņas dzīves gājumu var “Ciblas Novada Ziņu” šī gada
3. numurā. Un tagad — Broņislavas
Bricikas pārdomas par rudeni.

7. lappuse

SVECĪŠU VAKARI
CIBLAS NOVADA
KAPSĒTĀS
Blontu pagastā
Skradeļu k. – 24. oktobrī
pl. 13.00.
Ciblas un Līdumnieku
pagastā

runāja Sandra. Un tad, atklājās skaists mīlas
stāsts Raiņa, kura lomā iejutās Imants SADOVSKIS, un Aspazijas, kuras lomā iejutās
Ināra MIEZĪTE, vēstulēs.
Pasākuma otrajā daļā pie kafijas tases katrs
pasākuma dalībnieks lasīja viņam adresētās
Raiņa vai Aspazijas atziņas un skatījās multfilmas pēc viņu dzejas motīviem.
Šo divu pasaules mēroga radošo personību
sarakste ir neaizstājams un unikāls avots
Latvijas kultūrā, kurš 2009. gadā tika iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.
Paldies visiem, kas piedalījās un radīja
svētkus sev un citiem!
Ciblas TN direktore Sandra BEĻAVSKA
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
Irēna PAVLOVA

Rudenī
Steidzas rudens salnas zirgus
Savos salnas ratos jūgt.
Gribu es vēl kādu brīdi,
Lai tas pakavētos, lūgt.
Vēl jau krāšņie rudens ziedi
Savas smaržas kausos lej;
Pretī saulei pavērsušies
Krāšņie ziedi kaisli smej.
Kādu daili, Dievs, Tu devis
Pasaulei, kas naidā grimst Dodi spēku, lai tā celtos,
Nemierā un dusmās rimtu.
27.09.
Rudens noskaņa
Kāpēc sirdī sāpes mājo,
Gājputni kad projām iet?
Jo jau manas mūža dienas
Rudens salnām skartas tiek.
Vēlu labu ceļa vēju,
Atvadu kad sauciens skan:
Lai, kad pavasaris atnāks,
Satikt jūs vēl lemts būs man.
2006.g.

Rudens dārzā
Stāvu zem ābeles
kailajiem zariem,
Pāri aizlido gājputni
bariem
Nu jau rudens valdonīgs staigā,
Iekrīt ābeles lapa
man vaigā.
Neraudi, ābelīt, zari
ja kaili,
Atnāca rudens, norāva rotu.
Nāks atkal ziedonis,
saplauksi koši,
Atlidos putniņi,
uzdziedās droši.
11.2013.
Materiālu sagatavoja
Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
Irēna PAVLOVA

24. oktobrī
Vabaļu k. — pl.12.00,
Kurjanovas — pl.13.00,
Verumu k. — pl.14.00,
Aizpūres k. — pl.15.00,
Ciblas k. — pl.16.00.
Pušmucovas pagastā
Mežernieku k. – 17. oktobrī
pl. 15.00,
Pušmucovas k. – 25. oktobrī
pl. 15.00.
Zvirgzdenes pagastā
17. oktobrī
Lītaunīku k. – pl.11.00,
Vasarānu k. – pl.12.00,
Lauču k. – pl.13.00,
Vierņu k. – pl.14.00,
Rudzeišu k. – pl.15.00,
Ražanovas k. – pl.16.00;
18. oktobrī
Meža k. – pl. 12.00,
Ūtičovas k. – pl. 13.00,
Seļakovas k. – plkst.14.00,
Franapoles k.– pl.15.00,
Zvirgzdenes k. – pl. 16.00.
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Izsludināts konkurss
„CIBLAS NOVADA GADA CILVĒKS”
Norises laiks – no 1. līdz 31. oktobrim.
Nominācijas:
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu Ciblas
novada labā, kas var izpausties sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes un saimnieciskajā darbā un novada atpazīstamības veicināšanā.
„Gada jaunietis” – (vecumā no 16 līdz 25 gadiem)
par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ciblas novada atpazīstamību Latgales reģionā, valsts un pasaules mērogā.
„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un
ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā mūža
garumā.
Pretendentus nominācijām var pieteikt:
 Ciblas novada domes deputāti (ne mazāk kā 3);
 darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki);
 reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
 iestādes vai uzņēmuma vadītājs savas iestādes darbiniekus;
 iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).
Pieteikumus var iesniegt līdz 30. oktobrim novada
pašvaldības kancelejā vai pagastu pārvaldēs.
Nominācijas balva sastāv no piemiņas raksta, naudas balvas (nominācijai „Gada cilvēks” – 75 eiro,
„Gada jaunietis” – 75 eiro, ”Mūža ieguldījums” – 150
eiro) un ziediem.
Nominantu godināšana notiks LR Proklamēšanas
gadadienas pasākumā Ciblas novadā.

Ciblas TN deju kopa „EversS”
gaida un aicina pievienoties:
„Ja esi nenopietni nopietna, atraktīva, enerģijas pilna,
tad gaidām visas dejot gribētājas mūsu pulkā!”
Tikšanās 9. oktobrī, plkst. 19.00 Ciblas TN.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis, ērti maiņas apavi un ērts apģērbs.
DK e-pasts: everss2013@inbox.lv
http.//www.draugiem.lv./everss/
Tālrunis 26661602.

Aicinām pieteikties
dziedošas un muzicējošas ģimenes!
Vēl līdz 2. oktobrim iespējams pieteikt dalību Ciblas
novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētkos, kas
notiks 17. oktobrī Blontu Tautas namā.
Plašāka informācija — pa tālruni 28381416 (Jana
Barkāne) un t.29285284 (Sandra Beļavska).
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8. lappuse

2015. g. 28. septembris

Blontu dārziņā – Tēvu diena
11. septembrī Blontu pirmsskolas izglītības iestādē atzīmēja
Tēvu dienu. Jau otro gadu pēc kārtas bērnudārza audzēkņi aicināja savu tētus uz jautru laika pavadīšanu kopā. Atsaucība no
tēviem, neraugoties uz rudens darbiem, bija pārsteidzoši liela.
Skolotājas aicināja tētus kopā ar savām atvasītēm piedalīties gan
sporta aktivitātēs, gan dažādās rotaļās. Pasākuma noslēgumā visi
tika aicināti uz kopīgu fotografēšanos un pusdienām brīvā dabā.
Ceptas desiņas un kartupeļi visiem garšoja lieliski.
Paldies pedagoģēm, īpaši mūzikas skolotājai Janai BARKĀNEI un visam bērnudārza personālam par iesaistīšanos pasākuma oganizēšanā! Paldies arī tēviem, kuri atrada laiku piedalīties pasākumā, dāvājot prieku sev un saviem bērniem!
Gunta STOLERE, Blontu PII vadītāja

Ceļojošais Futbola sacensību kauss –
Blontu komandai

Jau piekto gadu pēc kārtas
Latvijā tiek atzīmēta Futbola
diena. Ciblas novada pašvaldība, Ciblas jauniešu centrs
„Impulss” un Ciblas jauniešu
biedrība „Strauts” 19. septembrī organizēja Ciblas novada
jauniešu futbolu sacensības,
kas veltītas šai dienai. Sacensībās piedalījās piecas komandas
no novada – Ciblas, Pušmucovas un Blontiem, kā arī komandas „Aizpūre” (Līdumnieki) un
„Banda” (Pušmucova).
Sacensības atklāja Ciblas
novada domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis. Galvenais
tiesnesis bija sporta pedagoģe
Ilga Stepanova. Sacensības bija
spraigas un saspringtas, kopā
tika izspēlētas 14 spēles. Ātrākie vārti tika raidīti trešajā

spēles sekundē spēlē starp
„Aizpūri” un Pušmucovu, vārtu
autors Artis Reiniks.
Sacensībās 5. vietu ieguva
Pušmucovas komanda, 4. vietu
– Ciblas komanda, 3. – komanda „Aizpūre”, 2. vietu – komanda „Banda”, bet 1. vietu un
ceļojošo kausu izcīnīja Blontu
komanda (redzama fotogrāfijā).
Sacensību organizatori ir
gandarīti, ka futbols Ciblas
novadā ir populārs sporta veids
un jaunieši to spēlē. Lieliski arī
tas, ka ceļojošais kauss tiešām
ceļo pa pagastiem!
Paldies visiem futbolistiem
un viņu atbalstītājiem par dalību pasākumā!
Aldis TIHOVSKIS,
Jaunatnes lietu speciālists
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