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Aicinām piedalīties
fotokonkursā
“Ciblas novads 2016”
Tēmas:
* Ciblas novada
kultūrvēsturiskie objekti
un mantojums, tūrisma
objekti;
* pasākumi novadā;
* novads gadalaikos,
ainavas;
* Ciblas novada cilvēki; *
saimnieciskā darbība un
tradīcijas, prasmes.
Balvu fonds - 200 eiro.
Nolikums pieejams
pagastu pārvaldēs un
www.ciblasnovads.lv

Jau 25 gadus 1. oktobris tiek atzīmēts
kā Starptautiskā veco ļaužu diena. Sagaidot šos svētkus, Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests rīkoja pasākumu visiem novada pensionāriem. Ar
vairākiem pagastu autobusiem sirmgalvji sabrauca Ciblas novada veco
ļaužu mājā Laučos.
Tikšanās nebija ilga – divas stundas, bet

šajā laikā piedzīvotas sirsnīgas tikšanās ar
seniem draugiem un bijušajiem kolēģiem.
Ar jauku koncertu iepriecināja Ciblas
bērnudārza bērni – viņi dziedāja jaukas
dziesmas un iesaistīja pensionārus rotaļdejās. Sociālā aprūpētāja Antoņina Hindogina no Felicianovas, tērpusies mušmires
tērpā, vedināja klātesošos minēt mīklas un
vadīja visu pasākumu.
(Turpinājums 8. lappusē)

Izsludināts konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”
Ir izsludināts tradicionālais konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”.
Šī gada oktobrī var pieteikt pretendentus nominācijā „Gada cilvēks”,
„Gada jaunietis” un „Mūža ieguldījums”.

Pretendentus var pieteikt novada domes deputāti (vismaz 3 cilvēki), darba
kolektīvi (vismaz 5 cilvēki), biedrības un nodibinājumi, iedzīvotāju grupa
(vismaz 5 cilvēki), kā arī iestādes vai uzņēmuma vadītājs – savu darbinieku.
Pieteikums jāiesniedz Ciblas novada pašvaldības kancelejā vai pagastu
pārvaldēs līdz 30. oktobrim.
Pašvaldības izveidota Apbalvošanas komisija pēc pieteikumu saņemšanas
tos izvērtēs un pieņems lēmumu.
LR proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā plānots pasniegt piemiņas balvu un apbalvojumu, kas sastāv no piemiņas raksta, naudas balvas un
ziediem.
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Pašvaldības deputāti lemj par
dažādiem jautājumiem
28. septembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības sēde, kuras darba kārtībā tika iekļauti 16
jautājumi.

Apstiprināta skolu direktoru
mēneša darba alga

23. septembrī Ciblas novadu
darba vizītē apmeklēja ASV
vēstniecības Latvijā pārstāvji:
ASV vēstniecības Politikas un
ekonomikas nodaļas vadītāja
vietniece
Vanessa
Ackere
(Vanessa Acker) un ASV Vēstniecības Latvijā Politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks.
Ciblas novada domē ciemiņi
tikās ar pašvaldības vadību:
priekšsēdētāju Juri Dombrovski,
izpilddirektori Ināru Sprudzāni,
Attīstības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku, kā arī ar Jaunsardzes vienības vadītāju Ivaru
Novožilovu.
Domes pārstāvji pastāstīja
vēstniecības pārstāvjiem par
Ciblas novada attīstību, par ekonomisko situāciju, par kultūras
un izglītības norisēm, par jaunsargu apmācību. Viesus interesēja visi šie jautājumi, bet papildus
tika jautāts par jauniešu izglītības un darba iespējām, iespējamajām sabiedrības integrācijas
problēmām, TV kanālu un interneta pieejamība, tika skarts arī
valodu, t.sk. latgaliešu, lietošanas jautājums, arī par veikaliem
un citiem sadzīves jautājumiem.

ASV vēstniecības pārstāvji
informēja par iespēju, kāda ir
Latvijas jauniešiem mācīties
ASV, saņemot stipendijas (plašāka informācija pieejama arī
vēstniecības mājas lapā).
ASV vēstniecības pārstāvju
vizīte ilga apmēram stundu. Šajā
laikā bija iespēja parādīt tikai
Blontu ciematā esošās iestādes.
Viņi tika iepazīstināti ar Blontu
pirmsskolas iestādi, Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru un Blontu
bibliotēku, viesi atzinīgi novērtēja šīs iestādes un pašvaldības
ieguldījumu to uzturēšanā. Bērnudārzā vēstniecības pārstāvjus
ieinteresēja iemesli, kāpēc vecāki izmanto PII diennakts grupiņas pakalpojumus. Bibliotēkā
viesus interesēja pieejamie laikraksti un žurnāli, iedzīvotāju
lasīšanas paradumi. Ackeres
kundze pastāstīja par to, ka Daugavpilī (Latgales centrālajā bibliotēkā) darbojas ASV informācijas centrs, ar ko varētu izvērst
ciešāku sadarbību.
Iepriekšējā dienā V. Ackere un
M. Spravņiks iepazinās ar Baltinavas un Kārsavas novadu.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.30. Pusdienu pār tr aukums — no 12.00 līdz 12.30.
Tālrunis: 29613699. E-pasts: kac@ciblasnovads.lv

Kā pirmais tika skatīts jautājums par Ciblas novada
izglītības iestāžu vadītāju mēneša algas likmi. Noklausoties Ezersalas internātpamatskolas direktora Andreja
Tereško ziņojumu par valsts mērķdotācijas sadali pedagogu atalgojumam, iepazīstoties ar valsts mērķdotācijas Ezersalas internātpamatskolas pedagogu darba
samaksas fonda sadales komisijas 22.09.2016. sēdes
protokolu Nr. 3, dome vienbalsīgi nolēma noteikt
Ezersalas internātpamatskolas direktora mēneša darba
algas likmi no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada
31. decembrim 1200 EUR mēnesī.
Dome nolēma noteikt Ciblas vidusskolas direktora
mēneša darba algas likmi no 2016. gada 1. septembra
līdz 2017. gada 31. augustam – 1080 EUR mēnesī.

Konkursi un Saistošie noteikumi
Sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma veikt grozījumus
Ciblas novada pašvaldības 2016. gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Ciblas novada pašvaldības budžets
2016. gadam" - pamatā saistītas ar izglītības iestādēm.
Sēdē tika apstiprināti Par Ciblas novada pašvaldības
noteikumi „Par pašvaldībai piekritīgas lauku apvidus
zemes nomu Ciblas novadā” (plašāk - 3. lappusē) un
Saistošie noteikumi Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novadā 2017. gadā” (tie nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, aptuveni pēc mēneša tos publicēsim).
Lai apzinātu un izvērtētu cilvēku ieguldīto darbu,
stimulētu ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā,
atbalstītu jaunu, progresīvu ideju realizēšanu, godinātu
labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus un
godinātu novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus,
dome nolēma izsludināt konkursa „Ciblas novada gada
cilvēks” norises laiku no 2016. gada 1. līdz 31. oktobrim (plašāk - 1. lappusē).

Dažādi jautājumi
Nolemts apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA ‘’NEXIA AUDIT ADVICE’’ līgumu nr.
CNP-16-20/R par Ciblas novada pašvaldības finanšu
pārskata, kas sastādīts par laika periodu no 01.01.2016.
līdz 31.12.2016., revīziju.
Nolemts sākts pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kantoris” atsavināšanu. Izskatot biedrības “Darba un
kultūras centrs Līdumnieki’’ valdes priekšsēdētāja
Igora Zabiļevska iesniegumu par minētā īpašuma
“Kantoris” (Līdumniekos) atsavināšanu, novada dome
secināja, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai. Tāpēc tika nolemts uzsākt “Kantora” atsavināšanas procedūru. Tiks veikta tā vērtēšana. Nolemts,
ka atsavināšana notiks izsoles veidā (ar augšupejošu
soli). Tiks izveidota izsoles komisija un sagatavoti
izsoles noteikumi.
(Turpinājums 3. lappusē)
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No 15. oktobra - noteikumi
par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
(Sākums 2. lappusē)

Zemes lietas
Pieņemts lēmums atļaut apvienot divas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības (katra 0,6 ha platībā), lai izveidotu jaunu
nekustamo īpašumu, kam piešķirts nosaukums “Franapoles
kapi” un noteikts attiecīgs zemes lietošanas mērķis.
Nolemts pārtraukt zemes nomas līgumus, kas noslēgti ar 2
privātpersonām par nelieku zemes vienību nomu (0,25 un 0,1
ha).
5 privātīpašumiem, apbūvētām zemes vienībām piešķirtas
adreses, 2 - nosaukumi.
Izskatot SIA “Austrumu mērnieks” iesniegto zemes vienības
zemes robežu plānu platības precizēšanai (platība kartē un
tekstā pārsniedz pieļaujamo nesaisti) apstiprināta konkrētās
zemes vienības platība 0,97 ha.
Deputāti atbalstīja zemes vienības (0,53 ha) atdalīšanu no
kāda privāta nekustamā īpašuma Ciblas pagastā, piešķirot tai
jaunu nosaukumu un nosakot zemes vienības lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Tika nolemts atļaut Eversmuižas Sv. Andreja Romas katoļu
draudzei nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā uz būvi kapliču.
Sakarā ar to, ka uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības
“Pagasta ceļi” ar kadastra apzīmējumu 6866-001-0066 un platību 1,0270, ceļš reāli dabā nepastāv, dome nolēma tai noteikt
zemes lietošanas mērķi – 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).

Noteikta maksa pašvaldības pakalpojumiem
Sociālās aprūpes centra telpās Felicianovā pieejami dušas un
veļas mazgāšanas pakalpojumi. Sēdē deputāti apstiprināja to
maksu.
Dušas pakalpojumi
* Trūcīgās personas; Daudzbērnu ģimenes - bezmaksas 2 reizes mēnesī līdz pusstundai, piektdienās 8.00 - 15.00.
* Politiski represētās personas; Cilvēki ar 1. un 2. grupas
invaliditāti; Vientuļie pensionāri - 0,50 eiro - 2 reizes mēnesī
līdz pusstundai, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00.
* Novada teritorijā deklarētie un faktiski dzīvojošie iedzīvotāji - 1 eiro - 2 reizes mēnesī līdz 0,5 st., trešdienās no plkst.
8.00 līdz 16.00.
Veļas mazgāšanas pakalpojumi
* Trūcīgās personas; Daudzbērnu ģimenes - bezmaksas 2 reizes mēnesī pa vienam mazgāšanas ciklam līdz 5 kg sausas
veļas vienā ciklā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00).
* Politiski represētās personas; Cilvēki ar 1. un 2. grupas
invaliditāti; Vientuļie pensionāri - 1 eiro - 2 reizes mēnesī pa
vienam mazgāšanas ciklam līdz 5 kg sausas veļas vienā ciklā
(trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00).
* Novada teritorijā deklarētie un faktiski dzīvojošie iedzīvotāji - 3 eiro - 2 reizes mēnesīpa vienam mazgāšanas ciklam
līdz 5 kg sausas veļas vienā ciklā (ceturtdienās no plkst.
8.00.00 līdz 16.00).
Samaksa trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm un piemaksu politiski represētām personām, cilvēkiem ar 1. un 2.
grupas invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem par lēmumā
minētajiem pakalpojumiem noteikta kā dotācija no pašvaldības
sociālā budžeta.

Ar Ciblas novada domes 28.09.2016. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9, 12.§) apstiprināti Ciblas novada
pašvaldības noteikumi „Par pašvaldībai piekritīgās lauku
apvidus zemes nomu Ciblas novadā”.
Šie noteikumi nosaka Ciblas novada pašvaldības piederošās
vai piekritīgās zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un tie attiecas uz juridiskām un fiziskām
personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Ciblas novada
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi.
Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā
esošiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas informācijas stendā un publicē Ciblas pašvaldības mājaslapā interneta www.ciblasnovads.lv (sadaļa “Novads”, apakšsadaļa
“Noma”). Informācija par nomā pieprasītajiem zemes gabaliem tiek publiskota viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas par zemes nomu.
Pašvaldība iznomā:
1. lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
2. neapbūvētus zemesgabalus (l/s izmantojamās zemes,
degradētās neapbūvētās teritorijas) - bez apbūves tiesībām;
3. degradētās teritorijas ar apbūves paliekām - ar apbūves
tiesībām;
4. zemi zemes reformas pabeigšanai;
5. rezerves fonda zemi.
Ja tiek iesniegti vairāki iesniegumi uz vienu un to pašu
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo neapbūvētu brīvo zemes
gabalu, tad pašvaldība rīko neapbūvēta zemesgabala nomas
tiesību izsoli.
Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas Ciblas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Ciblas novada pašvaldībai un par nomu
ir pieņemts Ciblas novada domes lēmums.
Ciblas novada dome ir tiesīga uz laiku līdz 10 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, kas zemes
reformas laikā līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai atrodas tās
rīcībā; zemesgrāmatā reģistrētu zemesgabalu - uz laiku, kas
nav ilgāks par 12 gadiem, uz 5 gadiem vai laiku līdz izmaiņām likumdošanā - zemi zemes reformas pabeigšanai un
rezerves fonda zemi.
Zeme personisko palīgsaimniecību, mazdārziņu un lauksaimniecības vajadzībām pirmām kārtām tiek iznomātā fiziskām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Ciblas novada
administratīvajā teritorijā.
Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi (tās daļu), iesniedz iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), zemesgabala adrese,
platība, kadastra apzīmējums, nomāšanas termiņš un zemes
nomāšanas laikā plānotā darbība, ja zeme vajadzīga ēku uzturēšanai - dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala esošām ēkām vai būvēm.
Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības
zemes nomniekam iegūt neapbūvētu zemes gabalu īpašumā
vai lietošanā.
Šie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 15. oktobri.
Informē Ciblas novada pašvaldības
Teritorijas plānotāja Vija TABŪNE
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Realizēti konkursa “Jaunieši novadam” projekti
Arī šogad tika izsludināts konkurss „Jaunieši novadam”, kurā uz finansējumu līdz
500 eiro varēja pretendēt Ciblas novada jaunieši ar projektiem, kas uzlabotu ciematu
infrastruktūru un sociālo jomu. Kopējais finansējums no pašvaldības budžeta 2,5 tūkstoši eiro. Tika pieteikti pieci projekti. “Ciblas Novada Ziņās” jau stāstījām par Līdumniekos iegādāto inventāru nelielai trenažieru zālei Līdumniekos, Ciblā uzstādītajiem galdiem un soliem. Pabeigti arī pārējie projekti Lucmuižā, Pušmucovā un Ciblā.
bot un ieviest kādu jauninājumu. Tāpēc
ceram, ka arī tie, kuri pagaidām nav
bāks aprīkojums betonēšanas darbu uzdrošinājušies uzrakstīt projekta pieteiveikšanai. Veiksmīgas sadarbības rezul- kumu, to izdarīs un nākotnē realizēs vēl
tātā āra trenažieris ir novietots līdzās nebijušu, jaunu ideju.
iepriekšējos gados projektā „Jaunieši
novadam” uzstādītajiem objektiem. Arī
jauno āra trenažieri var izmantot jebkurš
mūsu ciema, pagasta un novada iedzīvotājs un interesents. Bijām plānojuši, ka
pietiks ar pašvaldības piešķirtajiem 550
eiro, bet tās nedaudz pārsniedzām – āra
trenažieris izmaksāja 551,76 eiro.
Pēc J. Zlidnes teiktā, projekta uzstādīšanā ar priekšlikumiem iesaistījās daudzi
– kopīgi tika lemts, kas ir vairāk nepieciešams ciematā un izlemts par labu āra
trenažierim. Tad kopīgi lemts, kur to
uzstādīts, te tika ņemti vērā vairāki aspekti, piemēram, lai atrastos labi pārredzamā vietā.
Pašvaldība iesniegtās projekta atskaites noslēgumā J. Zlidne raksta: – Realizētais projekts, kā arī iepriekšējie projekti, sniedz iespēju apkārtējiem saprast,
ka nav tādas jomas, kuru nevarētu uzla-

Lucmuižā uzstādīts āra trenažieris
Jau trešo gadu pēc kārtas arī
Lucmuižas jaunieši realizē projektu,
šoreiz ar nosaukumu „Papardes 3”,
arvien palielinot iespējas šajā ciematā
aktīvi atpūsties. Par realizēto projektu
informē Jurita ZLIDNE.
Projekta laikā iegādātais āra trenažieris
lieliski atspoguļos ideju, ka sportot un
uzlabot veselības stāvokli var jebkur un
jebkurā laikā, galvenais – gūt pārliecību,
ka gribu uzlabot fizisko veselības stāvokli. Pašvaldības finansējumu ieguvušā
projekta īstenošana iesākās ar trenažiera
pasūtīšanu, papildus tam veicām arī teritorijas, kur trenažieris tiks uzstādīts,
labiekārtošanu, šajā darbā mums izlīdzēja Zvirgzdenes pagasta pārvaldes norīkotie darbinieki. Trenažiera transportēšanu veica uzņēmums, pie kura to pasūtījām, līdz ar to mums pašiem nevajadzēja prātot, kā to atgādāt no Rīgas. Arī
trenažiera uzstādīšana notika, sadarbojoties ar pagasta pārvaldes norīkotajiem
darbiniekiem- viņiem bija pieejams la-

Ciblā realizēts projekts „Inventāra iegāde aktīvai atpūtai brīvā dabā”
Ciblas jauniešu grupa, lai dažādotu saturīgu laika pavadīšanu brīvā dabā, tādejādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un dažādām paaudzēm savā starpā vairāk saliedējoties, Ciblas novada
pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2016” iesniedza projektu „Inventāra iegāde aktīvai atpūtai brīvā dabā”
un ieguva finansējumu EUR 440, kā rezultātā tika iegādāti 22
pāri nūjošanas nūju.
Augustā notika projekta prezentācijas pasākums, kurš sākās
ar to, ka visi atnākušie tika iepazīstināti ar to, kas ir nūjošana,
kā arī ar šī projekta mērķi un uzdevumiem. Dalībnieki tika
apmācīti, kā noregulēt nūjas, kā iesildīties, kāda ir pareiza
nūjošanas tehnika. Tad visi kopā devāmies pirmajā nūjošanas
pārgājienā: Cibla – Morozovka – Eversmuiža – Ilžas krasts.
Prezentācijas pasākums noslēdzās ar kopīgu dalīšanos iespaidos (lielākā daļa dalībnieku nūjoja pirmo reizi) pie tējas
tases, kur katrs saņēma bukletu „Nūjo vesels”, kā arī medaļu
par piedalīšanos projekta prezentācijas pasākumā.
Paldies par sadarbību šī projekta realizēšanā un prezentācijas pasākuma organizēšanā novada sporta organizatorei I.
Miklucānei, Līdumnieku bibliotēkas vadītājai I. Pavlovai,
novada tūrisma organizatoram Ē. Pavlovam un Ciblas TN
direktorei S. Beļavskai.

Nūjošanas nūjas var izmantot visi iedzīvotāji, gan nūjojot
individuāli, gan kopīgi pulciņā. Tās glabājas Ciblas TN.
Aicinām visu vecumu iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties
aktīvā atpūtā brīvā dabā un saturīgi pavadīt laiku, nodarboties
ar nūjošanu un piedalīties „Nūjošanas interešu pulciņā”!
Nākamā tikšanās reize ir 16. oktobrī plkst. 14.00 pie
Ciblas TN. Nodar bības vada spor ta or ganizator e I. Miklucāne.
Projekta vadītāja Anda SPRŪŽA
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Pušmucovas projekta realizēšanās
iesaistījās dažāda vecuma cilvēki

Jaunieši no Pušmucovas
īstenoja projektu „Pušmucovas ciemata sporta iespēju
uzlabošana”. Projekta vadītājs
Raimonds
BORTASČENOKS informē, ka sporta
laukumā atjaunoti futbola
vārti, ierīkots volejbola laukums, nopirktas futbola un
volejbola bumbas, nokrāsoti
un atjaunoti sporta trenažieri,
nokrāsoti un atjaunoti soliņi.
Veikta teritorijas ravēšana,
zemes vešana, pļaušana. Projekta realizēšanai tika izmantots 500 eiro liels pašvaldības
līdzfinansējums, iegādājoties
šādas lietas: futbola vārtu
tīklu (110 eiro), volejbola
tīklu (140 eiro), volejbola un
futbola bumbas
(100 eiro), krāsas (115 eiro),
vārtsargu
cimdus (35 eiro).
Noslēdzot
darbu, R. Bortaščenoks atzīst:
– Projekta
mērķgrupa bija
jaunieši un skolnieki, bet labumu projekta
īstenošanā guva
gan jaunieši,
gan viņu vecāki.
Projekts apvienoja mūs kopējā
darbā, iemācīja
strādāt komandā.
Projekta grupā

iesaistījās dažāda vecuma
cilvēki – no pirmsskolniekiem
līdz vidējās paaudzes cilvēkiem. Mūsu ideja Pušmucovas ciema iedzīvotājos radīja
negaidīti lielu interesi un atsaucību. Tagad, pēc projekta
realizēšanas, liekas – panākumi būtu lielāki, ja būtu lielāka
ticība savām spējam, pieredze, uzņēmība, spēja piesaistīt
citus.
Visiem, kas turpmāk realizēs kādu pašvaldības projektu
novēlam: ticēt izvirzītajam
mērķim, atmest nevajadzīgas
šaubas par neizdošanos, pieņemt jebkuru palīdzību un
novērtēt to. Paldies visiem,
kas palīdzēja realizēt projek-
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Ciblas vidusskola iesaistās
Karjeras nedēļas pasākumos
No 10. līdz 14. oktobrim 25 Latvijas pilsētās un novados
notiks Karjeras nedēļa. Tās tēma šogad ir “ES BŪŠU darba
tirgū”, aicinot jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu,
tā prasības un daudzveidīgo piedāvājumu.
Ciblas vidusskola izmantoja iespēju pieteikties, lai skolā
demonstrētu dokumentālo filmu „Kvantu kods” par ievērojamo Latvijas fiziķi un zinātnes personību Vjačeslavu Kaščejevu.
Profesors lauž stereotipus par fiziku kā sausu un bezpersonisku zinātnes nozari. Paralēli elektronu skaldīšanai laboratorijā viņš ir sapņotājs, skolotājs, sociāli aktīvs un pilsoniski
domājošs vīrs un tēvs, kurš meklē saikni ar Visvareno. Kas
viņam ļauj būt harmonijā un atbildēt uz jautājumiem, kas
mums citiem šķiet neizprotami? Režisore Santa Skutele savā
debijas dokumentālajā filmā kopā ar Vjačeslavu meklē 21.
gadsimta dzīves kodu.
Ciblas vidusskolā dokumentālo filmu „Kvantu kods”
demonstrēs 10. oktobrī no plkst. 8.40 un
11. oktobrī no plkst. 14.15.
Filmas garums – 60 minūtes.

ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI
No 24. līdz 31. oktobrim Ciblā, Muižas ielā 9, biedrības
„Strauts” telpās notiks LLKC rīkots izglītojošs pasākums jauniešiem.
 Ja tev ir biznesa ideja vai vēlies tādu iegūt,
 Ja es jauns vai topošs uzņēmējs vecumā no 18 līdz 40 gadiem,
 Tad piesaki savu dalību Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizētajās bezmaksas mācībās,
 Lai apgūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā un izstrādātu biznesa plānu,
 Un ar savu ideju startē konkursā „Laukiem būt”, lai cīnītos par
naudas balvām idejas realizēšanai!
(papildus) informācija: www.laukutikls.lv
www.llkc.lv
vai sazinies ar Agri Tukšānu, LLKC speciālistu un Ciblas novada
lauksaimniecības konsultantu pa tālruni 28612349
vai e-pastu agris.truksans@llkc.lv

Ciblas novada jauniešiem šoruden
11. oktobrī – sacensības laivu airēšanā Mazajā Ludzas ezerā.
14. oktobrī – pārgājiens jaunsargiem uz Pauguļku.

20. oktobrī – orientēšanās sacensībās jaunsargiem Ciblā.
4. novembrī – peintbols un volejbols Ludzas, Ciblas, Kārsavas
un Zilupes jauniešiem Ciblas peintbola laukumā.
11. novembrī – Lāpu gājiens Ludzā.
15. novembrī – LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums
„Sorgoj Latviju” Ludzas jaunsargu štāba teritorijā.
15. decembrī – šaušanas sacensības jaunsargiem ar pneimatisko šauteni Ludzas jaunsargu štāba teritorijā.
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Līdumnieki Dzejas dienu virpulī

Rudens ir ražas laiks arī dzejniekiem –
tiek rīkotas dzejas dienas. Dzejnieki tiek
aicināti pastāstīt par paveikto, lasīta dzeja. Arī Līdumnieku bibliotēkā ik septembri notiek dzejas dienas. Šogad tās veltītas mūsu novada dzejniecēm.
Pavasarī, atzīmējot Broņislavas Bricikas 86. dzimšanas dienu, pasniedzām
gaviļniecei viņas pirmo dzejas grāmatu
“Sarunas ar sevi”. Bet izrādījās, ka viņai
ir tapis vēl viens krājums “Pa dzīves
viļņiem”, kuru mēs viņai pasniedzām
dzejas dienu virpulī. Arī šinī krājumā

Broņislava daudz izjustu vārdu velta
saviem vecākiem un dzimtajam ciemam,
kā arī dzimtās puses dabas skaistumam,
caur dzeju sarunājas arī ar Dievu. Lai
sagādātu Broņislavai pārsteigumu, devāmies uz viņas dzimto ciemu Čeverovu
un safotografējām to, kāda tā izskatās
tagad. Visapkārt plešas apstrādāti lauki,
rudzu druvas, māju vietā koku puduri.
Sandra lasīja Broņislavas dzeju, pa to
laiku tika rādītas Čeverovas ainavas.
Gribu piebilst, ka, braucot uz šo ciemu, radās doma apmeklēt un safotogra-

Latgales ceļojošais kauss rikšotāju zirgiem
nonāk Ludzas novadā
Pagājušajā gadā Latgales ceļojošo kausu rikšotāju zirgiem
izcīnīja Ciblas novada braucēja Sandra Soikāne ar Amerikas
rikšotāju šķirnes zirgu Quizzical Kemp. Šogad balvas izcīņu
varējām vērot 1. oktobrī Ciblas novada Pušmucovas pagastā.
Šoreiz sacensības varētu dēvēt jau par starptautiskām, jo
tajās piedalījās arī braucējs no Lietuvas – Antanas Juškenas.
Taču, protams, lielākais uzsvars tika likts uz Latgales ceļojošo kausa izcīņu, kur varēja piedalīties braucēji no Latgales
reģiona (Ciblas, Ludzas, Dagdas un Krāslavas nov.). Taču arī
braucējiem no citiem reģioniem bija iespēja sacensties savā
starpā (Garkalnes, Aizkraukles un Gulbenes nov.). Pavisam
kopā bija spraigi astoņi braucieni, kur piedalījās zirgi no 2
gadu vecuma līdz pat piecpadsmit gadiem.
Rikšotāju braucēju sporta kluba “Pegazs” biedriem liels
prieks par to, ka šogad ir pievienojusies jauna braucēja no
Ciblas novada Blontu pagasta – Ilze Rudzīte. Viņa pērn iegādājās no Sandras Soikānes Krievijas rikšotāju šķirnes ērzeli
Tornado un šogad jau ar to startēja savās pirmajās sacensībās.
Ciblas novadu pārstāvēja arī Sandra Soikāne ar trīs zirgiem
(Amerikas rikšotāju šķirnes kastrātiem - Quizzical Kemp un
Sarmat, kā arī pašaudzēto Krievijas rikšotāju šķirnes ķēvi
Power Lady) un Inta Duncāne ar diviem zirgiem – Krievijas
rikšotāju šķirnes ķēvi Prada un pašaudzēto kastrātu Pion.
Visas braucējas centās uzrādīt pēc iespējas ātrākus laikus, bet
protams, kā jau sportā visu bieži vien izšķir veiksme.

6. lappuse

fēt arī pārējos neapdzīvotos ciemus Līdumnieku pagastā un izveidot mapi gan
ar šodienas fotogrāfijām, gan savākt
senās fotogrāfijas. To jau esam uzsākuši.
Otrā Dzejas dienas pasākuma daļa bija
veltīta mūsu novadā visu mīlētajai dzejniecei Janīnai Tabūnei, kurai šogad būtu
svinējusi 80 gadu jubileju. Pie mums
ciemojās viņas meita Vija ar radinieci
Ināru. Tika rādīta prezentācija par dzejnieces dzīvi un daiļradi, ko komentēja
Vija. Tika stāstīti dažādi atgadījumi un
notikumi no dzejnieces dzīves. Ināra
Miezīte un Erna Mekša lasīja Janīnas
dzeju, kā arī tika dziedātas dziesmas ar
viņas vārdiem. Bibliotēkā varēja apskatīt
arī Janīnas daiļrades izstādi. Vija dāvināja pasākuma apmeklētājiem dzejnieces grāmatas.
Paldies Valdim Naglim par muzikālo
pavadījumu, Dagnijai Sadovskai par
skaisto rudens pušķu veidošanu! Paldies
visiem Dzejas dienas dalībniekiem un
katram, kas atrada laiku, lai apmeklētu
šo pasākumu. Paldies par ziediem un
garšīgo cienastu. Paldies Zvirgzdenes
pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Ruciņai par Broņislavas grāmatu iesiešanu.
Pasākumu rīkoja Līdumnieku biblitēkas vadītāja I. Pavlova, Ciblas TN vadītāja S. Beļavska un Līdumnieku kultūras
darba organizators Ē. Pavlovs.
Raksta autore – Irēna PAVLOVA

I. Rudzīte ierindojās savā braucienā 2. vietā, S. Soikāne ar
zirgu Quizzical Kemp izcīnīja 1. vietu, ar Power Lady – 3.,
bet ar zirgu Sarmat tika diskvalificēta, jo finiša līniju šķērsoja
lēkšos. I. Duncāne ar Pradu ierindojās 4., bet ar Pionu - 3.
vietā.
Pēc septiņiem pamatbraucieniem finālbraucienam (cīņai par
Latgales ceļojošo kausu) kvalificējās četri braucēji, kuri bija
uzrādījuši dienas ātrākos laikus – S. Soikāne, Ilona Malahova
(Ludzas nov.), Tatjana Avdijinoka (Dagas nov.) un Nikolajs
Galiļejevs (Dagas nov.). Ceļojošo kausu uz gadu savā īpašumā ieguva Ilona Malahova ar zirgu Salamandra, kura arī pārstāv RBSK “Pegazs”. Ilonai tā nebija vienīgā iegūtā balva,
viņa ar šo pašu zirgu ieguva ar tēlnieka Edvīna Krumiņa darināto ceļojošo balvu “Dzimis Latvijā”, jo viņai todien bija
ātrākais Latvijā dzimušais rikšotāju šķirnes zirgs.
Sacensību organizatori ir pateicīgi Latvijas Zirgaudzētāju
biedrībai (personīgi Edgaram Treibergam), Ciblas novada
domei, RBSK “Pegazs” biedriem, J. Kazinīka ģimenei, Maijai
Manukinai, zirgu barībai Havens un Latvian Horse Market
par atbalstu un palīdzību sacensību organizēšanā.
Šogad ir bijusi patiesi spraiga un darbietilpīga sezona Ciblas
rikšotāju zirgu braucējiem, jo meitenes ir piedalījušās gandrīz
visās Latvijā rīkotajās sacensībās, Lietuvas un pat Igaunijas
sacensībās, kur ir iegūtas godalgotās vietas. Bet neskatoties
uz to, zirgi tiek trenēti tālāk, jo jau 15. oktobrī ir jādodas uz
Garkalnes novadā rīkotajām sacensībām, kas arī, iespējams,
būs noslēdzošās sezonas sacensības. Vēlam braucējām veiksmīgus startus un daudz skaistu balvu!
Inese RUSKULE
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Olimpiskajā dienā sportoja Ciblas novada skolu jaunākie audzēkņi
23. septembrī visā Latvijā
notika Olimpiskā diena,
kura pulcējusi rekordlielu
dalībnieku skaitu – pēc Latvijas Olimpiskās komitejas
datiem: 123 353 sporta
draugus. Pasākuma devīze –
„Padod bumbu!”.
Arī Ciblas novadā, Felicianovas sporta kompleksā,
notika Olimpiskās dienas
pasākums, kurā piedalījās
Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas 1. – 4.
klašu audzēkņi.
Skanot Latvijas Olimpiskās
komitejas himnai, pasākums
tika atklāts plkst. 10.00. Sekoja kopīga rīta vingrošana, pēc
kuras Olimpiskais lācis no
sava veiksmes poda piedāvāja
bērniem dažādus talismanus.
Katrs izvilka savu, lai tas
nestu veiksmi sacīkstēs. Ar
lielu azartu skolēnu komandas
piedalījās stafetēs, pierādot
savu veiklību un demonstrējot

ātrumu. Stafetēs tika izmantotas dažādas bumbas, jo Olimpiskās dienas devīze šogad
ir „Padod bumbu!”, bet mērķis – popularizēt volejbolu.
Pēc kopējām sacensībām
visi sportisti baudīja pusdienas, ko sarūpēja Ciblas vidusskolas pavāres.
Sekoja individuālās sacensības futbola sitieni pa vārtiem,
florbols, frīsbija šķīvīšu mešana u.c..
Olimpiskā diena bija rīkota,
lai bērni ar interesi un prieku
sportotu, tajā nenotika sacensība par godalgotām vietām.
Visi dalībnieki saņēma apbalvojumus: nelielas „medaļas”
un atzinības rakstus, katra
klase – mazo kausu.
Sportiskajam pasākumam
Ciblas vidusskolas bērni bija
uzzīmējuši tematiskus zīmējumus. Tie bija skatāmi nelielā
izstādē sporta kompleksa foajē.

Olimpisko dienu Felicianovā organizēja Ineta Miklucāne, Ciblas novada pašvaldības
sporta organizatore. Viņa ir
pateicīga vietējiem cilvēkiem,
kuri ļoti palīdzēja sarīkot šos
sporta svētkus. Un tie ir: Zoja
Policāne, Antoņina Hindogina, Irēna Pavlova, Lilita Šendo, Sandra Beļavska, Juris
Dumbrovskis, Iluta Kaupuža,

Aldis Tihovskis, Ciblas vidusskolas pavāres Tatjana Nalivaiko, Inta Duncāne, un Antonija Beitāne.
Paldies arī klašu audzinātājām, kas mazos iedrošināja un
atbalstīja!
Olimpiskās dienas dalībniekus noslēgumā sveica Ciblas
novada pašvaldības priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.

NODARBĪBU SARAKSTS
Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā
2016./2017. māc.g.

Volejbola turnīrā uzvar kārsavieši
Ar to Olimpiskā diena Felicianovā vēl nenoslēdzās –
vakarā notika Atklātais volejbola turnīrs. Pieteicās 6 komandas no dažādiem novadiem: Ludzas (2 komandas),
Kārsavas un Salnavas, kā arī Baltinavas, Rēzeknes novada
Bērzgales.
Turnīrs sākās plkst. 18.00 un notika gandrīz līdz pusnaktij.
Spēles norisinājās divās apakšgrupās, kurās dalībnieki tika
noteikti lozējot.
Spēles bija ļoti sīvas, punkts punktā. Ikviena komanda varēja
pretendēt uz godalgotu vietu. Turnīru tiesāja Aldis Budrevičs.
Kā stāsta Ineta Miklucāne, Ciblas novada pašvaldības sporta
organizatore, ļoti labi spēlēja jaunieši no Baltinavas novada –
komanda „Viļakas BJSS”. Tomēr uzvarēja pieredzējušie volejbolisti: I vietā Kārsavas komanda (tajā bija spēlētāji arī no
Rogovkas), II vietā – „Ludza”, III vietā – salnavieši. Godalgoto vietu ieguvējiem tika pasniegti kausi. Tie un arī baltinavieši
saņēma Olimpiskās dienas diplomus. Ineta Miklucāne I vietas
ieguvējiem pasniedza arī pārsteiguma balvu.
I. Miklucāne atzīst, ka visiem sportistiem ļoti patīk Felicianovas sporta komplekss. Tāpēc daudzi gaida, kad Ciblas novada pašvaldība rīkos jaunas sacensības, kurās var piedalīties ne
vien vietējās, bet arī citu novadu komandas. Šoreiz diemžēl
vietējie volejbola spēles cienītāji turnīrā nepiedalījās.

Pirmdienās: 16.00 – 18.00 – handbola pulciņš
(Ineta Miklucāne);
Otrdienās nav regulāru nodarbību.
Trešdienās:
8.15 – 13.15 – Ciblas vidusskolas sporta stundas,
13.30 – 15.30 – basketbola pulciņš (Ilga Stepanova),
18.00 – 19.15 – „Ģimenes sporto” (uz sporta nodarbībām aicinātas ģimenes ar bērniem);
Ceturtdienās: 16.00 – 18.00 – handbola pulciņš
(Ineta Miklucāne);
Piektdienās:
14.30 – 16.30 – basketbola pulciņš (Ilga Stepanova),
18.00 – 20.00 – volejbols;
Sestdienās – sacensību diena;
Svētdienās: 13.30 – 15.30 – nūjošanas pulciņš.
TRENAŽIERU ZĀLE individuālām nodarbībām
(bērniem – vecāku klātbūtnē) pieejama:
Pirmdienās: 16.00 – 19.30;
Otrdienās: zāle nav pieejama;
Trešdienās: 13.30 – 15.30,
18.00 – 19.30;
Ceturtdienās: 18.30 – 19.30;
Piektdienās: zāle nav pieejama.
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Laučos sirsnīgi atzīmēta
Starptautiskā veco ļaužu diena
(Sākums 1. lappusē)

Uzrunu teica pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un sociālā darbiniece no Zvirgzdenes pagasta Aija Zlidne. Viņa
arī nolasīja sirsnīgu apsveikumu no Ciblas
Tautas nama deju kopas „EversS’:

Ļoti godātie Ciblas novada seniori!
Ciblas TN deju kopa „EversS” un tās
vadītāja Anda jums visiem no sirds gribam novēlēt:
Nenokārt galvu, kad grūti, kad kāds tevi
nodevis,
Nāks diena – viss gaišāks kļūs, un
skumju mūris grūs.
Nenokar galvu, kad melna diena tev
šķiet,
Tavs sargeņģelis vienmēr tev blakus iet!
Stipru jums visiem veselību, dvēseles
mieru, Dieva svētību un ilgu visiem jums
mūžu, un, protams, kuplu draugu pulku
sev apkārt!
„EversS” dalībnieces pensionāriem atsūtīja
arī gardu pīrāgu un kļavu lapu rozītes katram
Veco ļaužu mājas iemītniekam.
Skanēja kopīgas dziesmas, jo uz svētkiem
bija ieradusies Marija Mortuļeva (fotoattēlā
1.lpp.), kur a uz savas har monikas spēlēja
visiem labi zināmas melodijas.
Īpaša uzmanība tika veltīta katram sirmgalvim, kas bija ieradies uz Starptautiskās veco
ļaužu dienas svētkiem, – ikviens tika nosaukts un saņēma ziedu pušķi. Pateicība ar
ziediem un nelielām dāvanām tika veltīta arī
veco ļaužu mājas saimniekiem – Antonam un
Inārai Čodoriem. Un vēl pa pušķim bērni
pasniedza vairākām bijušajām skolotājām, jo
oktobra pirmajā svētdienā Latvijā atzīmējam
Skolotāju dienu.
Nelielu uzrunu teica bijusī Cirmas pamatskolas direktore Antoņina Jankovska, paužot
prieku, ka bijušās skolas ēka nav pamesta, ka
tajā pēc skolas likvidēšanas mājvietu raduši
vairāki novada sirmgalvji.
Pasākums izvērtās sirsnīgs. To apmeklēja
aptuveni 40 pensionāri! Cerēsim, ka Starptautiskās veco ļaužu dienas svinības Ciblas
novadā izvērtīsies par skaistu tradīciju.
Paldies visiem pensionāriem par atsaucību
un Ciblas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniecēm par lielo rūpību, ar kādu tika
organizēts šis pasākums.

Nr.17 (104)

2016. g. 7. oktobrī

8. lappuse

Šajos svētkos satiekas vienkārši un sirsnīgi cilvēki
Kad lapas kokos sāk iekrāsoties, kalendārs
vēsta par rudens
iestāšanos, Pušmucovas Tautas
nams aicināja
visus un ar prieku uzņēma ciemiņus no dažādiem Latvijas
novadiem Tautas muzikantu
svētkos. Uz skatuves uzstājās 15
tautas muzikanti vecmeistari un 8 kapelas.
24. septembrī Pušmucovā tautas
muzikanti pulcējās jau trīspadsmito
reizi. Septiņas stundas bija patiesi tīkamas mūzikas skaņās, tās paskrēja
nemanāmi. Katrs muzikants ir īpašs,
tāpēc daži vārdi – par katru.
Ciblas novadu šajā pasākumā popularizēja Zvirgzdenes kapela „Saime”
un Pušmucovas bērnu folkloras kopa
„Olūteņi”.
Tālākie ciemiņi, kas mūs pārsteidza
ar pavisam citu temperamentu, bija no
Mazsalacas novada „Sēļu muižas muzikanti”. Zīmīgi, ka šīs kapelas vadītāja Iveta Dukaļska ir arī šo svētku autore un organizatore.
Ļoti daudz labu muzikantu vecmeistaru sabrauca no Balvu novada: Leons
Bērziņš, Jānis Lazdiņš un Aivars
Zelčs. Liels paldies ir jāsaka Balvu
puses muzikantam Voldemāram Džiguram, kas ir atraktīvs, humora pilns
un liels palīgs Tautas namu vadītājiem
muzikantu apzināšanā. Šogad ar Voldemāra ieteikumu pirmo reizi Pušmucovā uzstājās Genādijs Rudakovs no
Žīguru pagasta un Pēteris Belinskis no
Rogovkas pagasta.
Pušmucovas cilvēki priecājas satikt
un večerinkā padejot Kārsavas novada
muzikantu spēlētajos meldiņos. Mēs
priecājāmies kopā ar Malnavas Jāzepu
Laizānu, kapelu „Malnavas muzikanti”, Salnavas muzikantēm Stefāniju
Ločmeli un Tamāru Bukovsku, ar Daini Ločmeli, Salnavas bērnu kapelu
„Sābreiši” un kapelu „Sābri”.
Jaunu meiteņu sirdis ar savu enerģisko muzicēšanu iekaroja Viļakas nova-

da Medņevas Jānis un Māris.
Ļoti skaisti un sirsnīgi harmonikas
spēlēja Zinaīda Kaupuža no Ludzas.
Mūsu pasākums ir iepaticies Daugavpils muzikantiem. Aleksandrs Boginskis un Jānis Mukāns labprāt brauc
pie mums un uzspēlē večerinkā viņu
pusē iecienītos meldiņus.
Ar dziesmu, spēlējot sev tīkamu
instrumentu, var pateikt un izteikt
daudz emociju, bet īpašs starojums un
labestība nāca, kad uz skatuves kāpa
Irēna Znūteņa no Rēzeknes.
Pavērojot cilvēkus, es redzēju prieku
acīs un smaidu sejās. Tie, kas atnāca
uz šiem svētkiem, aizgāja, saņēmuši
neaprakstāmu pozitīvu noskaņu devu,
kas turpmākās drēgnās rudens dienas
darīs gaišākas. Tiem, kas šoreiz neatnāca, noteikti bija savi iemesli... Atvadu siltie vārdi un apskāvieni aizkustināja manu sirdi. Šajos svētkos satiekas
cilvēki, kurus arī ikdienā pavada sirsnība, labestība un vienkāršums, un tas
šos svētkus padara īpašus.
Pēc svētkiem to pozitīvā gaisotne vēl
ilgi saglābsies Pušmucovas Tautas
nama telpās un skatītāju sirdīs.
Saku lielu paldies: pasākuma vadītājai Elvīrai Rimicānei, apskaņotājiem
brāļiem Prancāniem no Viļakas novada, Ciblas novada pašvaldībai, Kārsavas novada pašvaldībai, Tautas muzikantu biedrībai, Kultūrkapitāla fondam par atbalstu.
Pušmucovas TN vadītāja
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