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Blontu pirmsskolas izglītības iestādē ir daudz skaistu tradīciju. Viena no tām – Tēva
diena. Šie svētki dārziņā tiek svinēti kopā ar audzēkņu tēviem. Parasti ierodas arī ģimenes sievietes, arī vecvecāki.
9. septembrī Blontu PII teritorija pārvērtās – no rotaļlaukuma skanēja indiāņu saucieni, kūpēja ugunskurs, uzslējās trīs vigvami. Todien ar atraktīvām stafetēm, loku
darināšanu, desiņu cepšanu ugunskurā visi atzīmēja Tēva dienu. Uz svētkiem bija ieradušies daudzi jo daudzi tēvi. Viņiem nācās iejusties ne vien indiāņu virsaišu, bet arī
zirgu lomā, skrienot apkārt dārziņa ēkai ar saviem bērniem plecos. Šādi svētki saliedē
ģimenes un saliedē arī dārziņa kolektīvu. Fotogalerija skatāma - www.ciblasnovads.lv

Pušmucovas TN 28. septembrī —
XVI Tautas muzikantu saiets
No 16:00 – dalībnieku ierašanās.
17:00 – 18:00 – iepriekšējo Tautas muzikantu saietu videomateriālu prezentācija –
meistardarbnīca (vadīs Iveta Dukaļska).
Turpinājumā – Deju vakars / Večerinka.
Piedalīsies individuālie muzikanti un grupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Līdzi var ņemt „groziņu” večerinkai.
Galdiņš jāpiesaka, zvanot 26199502.
Pasākumu organizē Pušmucovas TN un
Tautas muzikantu biedrība.
Pasākumu finansiāli atbalsta Ciblas novada
pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Tautas muzikantu biedrība.

13. septembrī plkst. 13:00
Pušmucovas TN notiks
KARTUPEĻU SVĒTKI „Manas
dzimtas receptes”.
Programmā:
* Meistardarbnīca „Cepu, cepu pankūciņu” – uz vietas rīvējot un cepot
kartupeļu pankūkas.
* Izstāde „Kartupeļu stāsts”, kam iedzīvotāji var nest dažādu šķirņu kartupeļus un pastāstīt par to īpašībām.
* Atraktīvas komandu sacensības ar
atjautības uzdevumiem, atrakcijām un
interesantām spēlēm.
Pušmucovas TN un bibliotēkas
darbinieces gaida ikvienu, kas vēlas
piedalīties šajā pasākumā.
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Piešķirts finansējums projektam
Ciblas novada pašvaldība atkārtoti organizēja
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu ar iesniegšanas termiņu līdz 2019. g. 31. jūlijam, jo pirmajā uzsaukumā netika iesniegts neviens projekta
pieteikums. Konkursam tika iesniegts viens projekta
pieteikums: „Konditorejas izstrādājumu ražošana un
piegāde”.
2. septembrī notika Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursa projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas
sēde. Uz sēdi tika uzaicināta un uzklausīta projekta
iesniedzēja Zanda Sprudzāne. Projekta mērķis ir radīt
jaunu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu Ciblas novada Blontu pagastā. Tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums, un projekta īstenošanas
rezultātā pēc pasūtījuma tiks gatavotas un piegādātas
tortes, kūkas, pīrāgi un cepumi.
Uzklausot projekta pieteicēju un izvērtējot iesniegto
projekta pieteikumu, izvērtēšanas komisija nolēma
atbalstīt un piešķirt finansējumu Zandas Sprudzānes
projektam „Konditorejas izstrādājumu ražošana un
piegāde” 1479,00 EUR apmērā.
Svetlana RIMŠA, Attīstības nodaļas vadītāja
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Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju
šā gada 21. septembrī
pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai.
Visa pasaule šajā dienā vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Latvija paveica jau pavasara Lielajā talkā.
Tāpēc 21. septembrī mēs pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas
akciju “Laimes koki” – lai katra tās
ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais
koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu
pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo
piesārņojumu un klimata pārmaiņām.
Tāpēc ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus
koku stādīšanas pasākumus, saskaņojot tos ar savu pašvaldību vai Latvijas
Valsts mežiem, vai individuāli iesaistīties pasākumā, arī Lielajai talkai pastāstot par savām aktivitātēm, rakstot uz: talkas@talkas.lv.
Informē Aldis TIHOVSKIS,
“Lielās talkas” koordinators Ciblas novadā
Tālr. 26162066.

Lai vaļasprieks pārtaptu par biznesu
Ir tāds teiciens: „Atrodi darbu, kas vienlaikus ir arī tavs
hobijs, un tev nekad nebūs jāiet uz darbu”. Arī mūsu novadā
ir cilvēki, kas veiksmīgi spējuši savu vaļasprieku pārvērst
biznesā. Lai aktivizētu mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, Ciblas novada pašvaldība piedalās Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
“No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–
Krievijas pierobežas teritorijā” īstenošanā.
Projektā darbojas 14 partneri – 7 Latvijas pašvaldības,
5 Krievijas Federācijas pašvaldības un 2 uzņēmējdarbību
atbalstošas nevalstiskās organizācijas, vadošais partneris ir
Valkas novada pašvaldība. Projekta partneri īstenos aktivitātes savu pašvaldību teritorijās un piedalīsies arī kopīgās pārrobežu aktivitātēs.
Ciblas novada pašvaldība iegādāsies četrus mobilos
tirdzniecības kioskus, vienu auduma nojumi un Ciblas
ciematā ierīkos zaļā tirgus placi, aprīkojot to ar soliem,
galdiem un atkritumu urnām. Nākamā gada rudenī mūsu novadā organizēsim izglītojoši-informatīvo semināru
tūrisma jomā. Mūsu pašvaldības budžeta daļa projektā ir
17777,78 EUR, līdzfinansējuma daļa – 1777,78 EUR.
Ciblas novada pašvaldība veica tirgus izpēti par mobilo
tirdzniecības kiosku izgatavošanu un piegādi. Tika saņemti
divi pieteikumi. Lētākais piedāvājums saņemts no SIA
„Zunda Wood”. Uzņēmums izgatavos un piegādās koka
konstrukcijas, kā arī veiks instruktāžu-apmācību: kā pareizi
izjaukt, pārvietot un salikt mobilos tirdzniecības kioskus.
Īstenojot projektu, tiks organizēti izglītojoši semināri–
diskusijas, kontaktbiržas, tirdzniecības misijas, pārrobežu
tirgi Latvijā un Krievijā, kas ļaus saražoto produkciju tirgot
ne vien sava novada teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar 2019. gada
1. jūliju. Vairāk informācijas par projektu atradīsiet tīmekļa

vietnē ciblasnovads.lv > Projekti.
Ciblas novada pašvaldība aicina novada mājražotājus un
amatniekus aktīvi iesaistīties projekta “No hobija uz biznesu” aktivitātēs.
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ciblas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

Informāciju sagatavoja
Svetlana RIMŠA, Attīstības nodaļas vadītāja

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 12 (159)

3. lappuse

Blontu pirmsskolas izglītības iestādei — 10 gadi

Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē
(PII) jaunais mācību gads ir sācies ļoti
gaišā noskaņā. Tagad te ir jau četras
grupiņas. 10 gadu laikā no bērnudārza,
kura nākotne tika apšaubīta, tas izaudzis
par spēcīgu un mūsdienīgu izglītības
iestādi.
Blontu PII vadītāja Gunta STOLERE, kura dārziņu sāka vadīt pirms 10
gadiem, atzīst, ka tas liekas neticami: –
Ja man kāds pirms 10 gadiem būtu teicis, ka Blontos bērnudārzs izaugs tik
liels, es neticētu! Tolaik plašajā ēkā
bija palikusi viena grupiņa ar padsmit
bērniem.
Tomēr tā ir noticis. Nenoliedzami,
būtisks šajā izaugsmes procesā bijis

Ciblas novada pašvaldības atbalsts.
Tikko bija izveidojies jaunais novads,
Blontu PII audzēkņu pārvadāšanai tika
iegādāts autobuss. Bērnu skaits pakāpeniski pieauga. Lielākā daļa audzēkņu ir
no Ciblas novada pagastiem: Blontu,
Pušmucovas un Zvirgzdenes, bet apmēram piektā daļa – no blakus novadiem
Kārsavas un Ludzas.
2014. gadā Blontu PII ēka tika siltināta, īstenojot KPFI projektu, tādejādi
uzlabota ēkas energoefektivitāte.
Visiem bērnudārza audzēkņiem pašvaldība apmaksā mācību materiālus un
brīvpusdienas. Pedagogiem ar pašvaldības līdzfinansējumu ir nodrošināta konkurētspējīga atlīdzība.
Gunta Stolere atskatās uz iestādes
vēsturi un pašreizējo situāciju:
– Tieši pirms 30 gadiem – 1989. gadā
– Blontos tika uzbūvēta jauna sākumskolas ēka, kurā bija telpas ne vien 4
sākumskolas klasēm, bet arī 2 bērnudārza grupiņām. Šajā skolā es kā pedagoģe
nostrādāju 10 gadus, bet tad nācās skolu
slēgt, jo saruka audzēkņu skaits.
Jaunajai Ciblas novada domei 2009.
gadā bija jālemj par pirmsskolas iestādes nākotni. Tika nolemts dārziņu saglabāt. Tas bija ļoti pareizs lēmums. Ar
pašvaldības atbalstu un mūsu iestādes
kolektīva darbu dārziņu esam attīstījuši.
Un tagad tiek izmantotas visas telpas,
kas ir ēkā. Bērnu skaits grupās (tās ir 4)
atbilst esošo telpu platībai.
Jaunā grupiņa „Bitīte” (fotoattēlā)
paredzēta piecgadniekiem, šobrīd 14
bērniem. Ir izveidotas divas jaunas darbavietas: pedagoga un pedagoga palīga

uz pilnu slodzi. Grupiņas telpas remontējām pašu spēkiem un piesaistījām arī
vietējo uzņēmēju, kurš veica nopietnākos darbus. Iegādātas jaunas mēbeles,
daļu no tām pasūtījām gatavas, daļu pēc
mūsu skicēm veidoja SIA „Rasa L”.
Visām četrām grupiņām ir nodrošināti
teicami darba apstākļi, katrā ir atsevišķas nodarbību telpa un atpūtas telpa,
virtuvīte, sanitārais mezgls.
Ļoti labā kārtībā uzturam dārziņa teritoriju, rotaļu laukumus, celiņus. Priecājamies par glīto ēkas ārpusi, kas siltināšanas projekta gaitā skaisti nokrāsota.
Blontu PII pedagogi šogad sākuši
strādāt pēc jaunās pirmsskolas izglītības
programmas – mācību process balstīts
kompetenču pieejā. Tātad pedagoģiskajā darbā uzsvars tiek likts uz bērnu patstāvīgu darbību un iegūto prasmju pielietojumu dzīvē. Vasarā pedagogi apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus,
arī šī mācību gada laikā viņi turpinās
apgūt kompetenču izglītības metodiku.
Esmu 10 gadu laikā izveidojusi profesionālu pedagogu un labu tehnisko darbinieku komandu. Mēs esam ļoti radoši
un godprātīgi, mīlam savus audzēkņus
un savu darbu. Ļoti cenšamies sadarboties ar bērnu vecākiem, rīkojam kopīgus
tradicionālus pasākumus tieši ģimenēm:
Tēva dienu septembrī, Ģimenes dienu
maijā, kā arī vienreizējus pasākumus –
piemēram, pavasarī Blontu PII bija Putnu diena, kurā aktīvi iesaistījās vecāki
un vecvecāki.
Šovasar pedagogi ar bērnu vecāku
līdzdalību visās grupiņās ir veikuši kosmētisko remontu, pārkrāsotas sienas.
Esam pateicīgi firmai „Vivacolor”, kas
mūsu iestādei uzdāvināja krāsas. Personīgi pateicos par remontdarbu veikšanu
skolotājām Ivetai, Kristīnei, Inesei un
Ingrīdai, kā arī bērnu vecākiem: Dzerkaļu ģimenei (Blonti), Čiževsku ģim.
(Ludza), Līgas mammai, Poļinas un
Antona mammai, Patrika Harvija tētim,
Dominika un Dāvja tētim, Artjoma
mammai.
Esmu dzimusi un augusi Blontos.
Tolaik te nebija dārziņa, dzīvojām pa
mājām līdz pat skolas gaitu sākšanai.
Esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka varu
dzīvot un strādāt dzimtajos Blontos un
darīt vērtīgu darbu savam ciemam, pagastam, novadam, – saka G. Stolere.
Pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Ērika BONDARENKO
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Jaunais mācību gads –
Ciblas vidusskolā
Ciblas vidusskolā 2019./2020. māc.g. mācīsies 117 skolēni, 1. klasē – 12 skolēni, 10. klasē – 10 skolēni.
Skolā strādās 23 skolotāji.
Skolā tiks īstenoti visi pagājušajā gadā
iesāktie projekti.
Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumu skolēni
varēs saņemt atbalstu matemātikā – gan tie, kam ir ļoti labas
sekmes mācībās, gan tie, kuriem nepieciešama palīdzība, lai
apgūtu mācību vielu. Savukārt 3. un 4. klases skolēni varēs
iesaistīties datorikas pulciņa nodarbībās.
Kultūras ministrijas (KM) projektā „Latvijas skolas soma”
skolēni turpinās iepazīties ar Latvijas kultūras norisēm. Īstenojot šo projektu, varēs apmeklēt teātra izrādes, koncertus,
muzejus, izstādes u.c. pasākumus, atbilstoši KM apstiprinātajam kultūras pasākumu piedāvājumam. Šajā mācību gadā
jau ir ieplānota viena aktivitāte – sākumskolas skolēni 4.
novembrī apmeklēs Latgales vēstniecību „Gors”, kur noklausīsies koncertprogrammu bērniem ”Mīļdziesmiņas.”
Skolā turpināsies ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, tādejādi skolēni
turpinās iepazīt profesiju pasauli.
Šis mācību gads ir īpašs ar to, ka jūlijā notiks XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Gan skolēniem, gan
skolotājām būs jāiegulda milzīgs darbs, lai veiksmīgi sagatavotos skatēm, uzrādītu tajās labu sniegumu un iekļūtu dziesmu un deju svētku dalībnieku skaitā.
Šogad skolā darbosies dažādi pulciņi. Jauninājumi: vizuālās mākslas pulciņš „Krāsu draugi” un pulciņš „Robotika”.
Skolēni varēs piedalīties ārpusklases aktivitātēs.
Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un darbīgs jaunais
mācību gads!
Skolā galvenais ir mācīšana un mācīšanās.
Centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti liecina, ka skolā šis
process ir labā līmenī. To apliecina 2018./2019. māc.g. rezultāti:
latviešu valodas apguve valstī vidēji – 49,90%, Ciblas vidusskolā – 64,67%;
angļu valodas apguve vidēji valstī – 62,70%, Ciblas vidusskolā – 80,25%;
krievu valodas apguve vidēji valstī – 76,40%, Ciblas vidusskolā – 81%;
matemātikā – nedaudz zemāk nekā valstī, kur vidējais apguves koeficients ir 32,70%, Ciblas vidusskolā – 31,20%
Draudzīgā Aicinājuma Reitings par 2019. gada centralizēto
eksāmenu rezultātiem vēl nav izveidots, bet pēc 2018. gada
rezultātiem bijām 22. vietā starp lauku vidusskolām.
Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka labākos
skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību
priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts
zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga
konkursos. Skolas vērtē „lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un „mazo” skolu grupās. Šogad reitingā ir iekļautas 120 „mazās” un 86 „lielās” skolas. Lielākā daļa skolu
vispār šajā reitingā netiek iekļautas, jo nav sasniegumu. Ciblas vidusskola „mazo skolu” grupā ieņem 70. vietu.
Direktore Sarmīte LEŠČINSKA

4. lappuse

Ciblas vidusskolas 2018./2019. m.g. noslēgumā
tika apkopoti rezultāti. 10 skolas labākie mācībās:
10. vieta; vidējā atzīme 8.36 – Lana Rivča, 5. kl..
9. v.; vid. atzīme 8.44 – Adrians Rakstiņš, 12. kl..
8. v.; vid. atzīme 8.75 – Žanis Tihovskis, 12. kl..
7. v.; vid. atzīme 8.82 – Lauma Kuzņecova, 5. kl..
6. v.; vid. atzīme 9.19 – Elīza Paula Ivanova, 9. kl..
5. v.; vid. atzīme 9.25 – Madara Domarka, 10. kl..
4. v.; vid. atzīme 9.40 – Inta Seimuškina, 7. kl..
3. vieta; vidējā atzīme 9.44 – Linards Sadovskis, 12. kl..
Piešķita nominācija „Labākais mācībās”, naudas balva 20
eiro.
2. vieta; vidējā atzīme 9.63 – Sanda Augustova, 8. kl..
Piešķita nominācija „Vislabākais mācībās”, naudas balva
30 eiro.
1. vieta; vidējā atzīme 10 – Antra Toporkova, 7. kl..
Piešķita nominācija „Visvislabākais mācībās”, naudas balva 50 eiro.
Nominācija „Labākais sportā” un naudas balva 30 eiro
piešķirta Edgaram Ruško, 11. kl..
Lielo Simtgades loterijas balvu 500 eiro apmērā saņēma
saņēma Linards Sadovskis. Šo projektu 2017./2018. un
2018./2019. mācību gadā īstenoja Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, VAS „Latvijas Loto”, iegūstot
līdzekļus stipendiju atbalsta programmai labākajiem ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes absolventam.

Zinību diena Ciblas vidusskolā

5. klases skolēni un audzinātāja Ināra Evertovska iziet
caur "Veiksmes vārtiem" (tā izgāja pilnīgi visas klases).

a1. klases aktivitātes kopā ar Karlsonu un Brālīti.
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Aktualitātes Ezersalas speciālajā pamatskolā
No 2019. gada 1. augusta Ezersalas
skolai ir mainījies nosaukums. Tagad
skola saucas Ezersalas speciālā pamatskola. Skola realizē šādas izglītības
programmas:
Speciālās pirmskolas izglītības
programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības
traucējumiem
(kods 01015811);
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811);
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
No šī mācību gada skolā ir licencētas
jaunas profesionālās pamatizglītības
programmas:
Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – virtuves darbinieks;
Kokizstrādājumu
izgatavošana,
kvalifikācija – koksnes materiālu
apstrādātājs.
Pašlaik Latvijas izglītībā notiek lielas
pārmaiņas - pāreja uz kompetenču pieeju mācību saturā. Arī mūsu skolas
mērķis ir piedāvāt izglītojamiem mūsdienās nepieciešamās zināšanas un
prasmes, kas palīdzēs socializēties un
iekļauties darba tirgū. Tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta praktisko prasmju un
darba iemaņu apguvei. Mācību stundas
nenotiek tikai klasē. Tiek piedāvātas āra
nodarbības, projekti, pētījumi dažādu
dabas objektu iepazīšanai dabaszinību
un ģeogrāfijas stundās. Sociālo zinību,
mājturības un tehnoloģiju stundās
daudz tiek runāts par karjeras iespējām
bērniem ar speciālām vajadzībām. Tiek
piedāvātas mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. Tā kā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām bieži ir
problēmas uzsākt sarunu, veidot dialo-

Iepriekšējā mācību gada noslēguma pasākums.
gus, uzdot jautājumus, tad visās mācību
stundās, kā arī internāta nodarbībās,
liela uzmanība tiek pievērsta valodas
attīstībai – vārdu krājuma paplašināšanai, dialogu, stāstījumu veidošanai.
Matemātikas stundās tiek piedāvātas
tēmas, saistītas ar praktisko dzīvi – nauda, ģimenes budžeta sastādīšana, cenu
atlaides, iepirkšanās u.c. Lai bērni mācētu sadarboties un komunicēt, stundās
bieži piedāvā grupu, pāru darbu. Tie
izglītojamie, kuri dzīvo internātā, apgūst pašapkalpošanās prasmes, mācās
uzkopt vidi, kurā dzīvo. Visas mācību
stundās un internātā apgūtās praktiskās
prasmes palīdzēs šiem bērniem viņu
turpmākajā dzīvē, kad viņi kļūs pieauguši un dzīvos sabiedrībā.
Izglītojamiem skola piedāvā arī ekskursijas (apmaksā skola), pārgājienus
savas valsts dabas un vēstures objektu
iepazīšanai. Tā kā skolā mācās bērni ar
speciālām vajadzībām, tad viņiem tiek
nodrošinātas individuālās korekcijas
nodarbības – koriģējošā vingrošana,
logopēda pakalpojumi. Izglītojamie var
apmeklēt ritmikas nodarbības, dažādus
fakultatīvus (tekstilmozaīka, skatuves
māksla, sports, deju ritmā, lasītprieks

“Latvijas skolas soma” – Ciblas novada skolās
Septembra sākumā Latvijas Kultūras ministrija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanu Ciblas novadā. Projektā
piešķirtais finansējums 2019./2020. mācību gada 1. semestrim – 1225 €. Tas sadalīts proporcionāli izglītojamo skaitam
mācību iestādēs. Projektā piedalās Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola un Ezersalas speciālā pamatskola.
“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās
paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras iz-

u.c.). Izglītojamiem mācību un audzināšanas procesā tiek piedāvātas arī dažādas tehnoloģijas – datori, interaktīvā
tāfele. Logopēdiskajās nodarbībās tiek
izmantots gaismas/smilšu galds, gaismas molberts.
Vislielākā skolas bagātība ir mierīga
vide un draudzīga atmosfēra, ko izjūt
ikviens skolas apmeklētājs. Tāpēc skolas darbinieki vienmēr saņem pateicību
no vecāku puses par to, ka viņu bērni
kļūst atvērtāki, sirsnīgāki un runīgāki.
Vislielākā problēma mūsdienu skolās ar
lielu izglītojamo skaitu ir stress, ko
izjūt bērni. Tas ietekmē bērnu attiecības
un attiecīgi arī sekmes un pašrealizēšanos. Mūsu draudzīgā pedagogu un darbinieku saime dod bērniem visu nepieciešamo, lai, beidzot skolu, viņi justos
vajadzīgi un saprasti šajā pasaulē. Pienācis laiks arī sabiedrībai saprast, ka
bērni ar speciālām vajadzībām ir tādi
paši līdzcilvēki, tikai viņiem ir vajadzīgs mazliet vairāk uzmanības, mīlestības un sapratnes. Mēs to visu viņiem
spējam iedot. Un esam gandarīti par
savu darbu un savu skolu.
Andrejs TEREŠKO, skolas direktors

pratnes un izpausmes kompetenci,
paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā
arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas
vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības
iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt
un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Projekta koordinatore Sarmīte LEŠČINSKA
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Ciblas vidusskola un Pušmucovas
pamatskola turpina attīstīt skolēnu
individuālās kompetences
Ciblas novadā divus mācību gadus (2019./2020 –
2020./2021.māc.g.) tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

2019. gada septembra sākumā Valsts izglītības satura
centrs un Ciblas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības
Līgumu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
īstenošanā un realizēšanā atbilstoši Līguma nosacījumiem,
SAM MK noteikumiem un citiem Projekta ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem. Paredzētais finansējums 11000.67 EUR.
Projekta 2. posmā iesaistīsies gan Ciblas vidusskola, gan
Pušmucovas pamatskola.
Ciblas vidusskolas skolēni varēs saņemt atbalstu matemātikā – gan tie, kam ir augsti mācīšanās sasniegumi, gan tie,
kuriem nepieciešama palīdzība, lai apgūtu mācību vielu. 3.
un 4. klases skolēni varēs iesaistīties datorikas pulciņa nodarbībās.
Pušmucovas pamatskolas skolēni varēs apmeklēt pedagoga
palīga nodarbības matemātikā un datorikas pulciņa nodarbības.
Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi
2019./2020. mācību gadu par Tehnoloģiju gadu, jo projektā
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
STEM attīstība ir viena no prioritātēm. Pašvaldības līdz 30.
septembrim var pieteikties papildus finansējuma saņemšanai.
Finansējumam papildus var pieteikties tikai tās pašvaldības
un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais APP plāns. Ciblas novadam ir apstiprināts APP plāns –
tātad, var pieteikties papildus finansējumam.
Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:
a. Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi (kopā pieejamais finansējums 750 000 EUR);
b. Fizikas gada turpināšanai (kopā pieejamais finansējums
500 000 EUR) – tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada
pasākumos pagājušā gadā;
c. Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4. klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta
personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.
Ciblas novada skolas izvērtēs savus resursus, prioritātes un
vēlmes un, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus izglītojamajiem, pieteiksies papildus finansējumam Tehnoloģiju gada
ietvaros.
Projekta koordinatore Sarmīte LEŠČINSKA

6. lappuse

Jauna pieeja pirmsskolas izglītībā
Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa,
katru gadu pārņem nostalģiska sajūta. Šo sajūtu modina kāds
īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no vecuma, reliģijas un materiālā nodrošinājuma. Tā ir Zinību diena, plašāk zināma kā 1. septembris.1. septembrī sākas jauns mācību posms, nesot jaunas
zināšanas, jaunus sasniegumus un jaunus mērķus. No pašiem
būs atkarīgs tas, vai šis mācību gads būs vēl viens pakāpiens
pretim panākumiem. Mēs dzīvojam laikā, kad pasaule kļūst
aizvien pieejamāka un iespēju – aizvien vairāk. Mūsdienās
vislielākā bagātība ir cilvēki un to talanti. Skolotājiem kopā
ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu rītdiena.
Zināšanas caur rotaļām
Saskaņā ar jauno pieeju mācību process pirmsskolas izglītības iestādēs būs organizēta rotaļnodarbība visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērķtiecīgi organizētu vai netieši
vadītu rotaļdarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos, un tā notiek
gan telpās, gan ārā. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, apgūstot zināšanas un prasmes, kas
formulētas sasniedzamajos rezultātos, mācīšanās procesā
piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, paredzēts laiks izmēģinājumiem, ļaujot bērnam vingrināties, kļūdīties un mēģināt
vēlreiz, darboties bez steigas un pabeigt iesākto. Kā būtisks
faktors norādīta atbalstoša vide un attīstoša atgriezeniskā
saite no pedagoga puses, rosināšana domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.
Informatīvi videomateriāli bērnu vecākiem par pilnveidoto mācību saturu pieejami “Skola 2030” video kanālā.
2. septembrī Ciblas pirmsskolas
izglītības iestāde
(PII) savus mīluļus
sagaidīja ar piepūšamām atrakcijām
un nelielu pikniku
iestādes teritorijā.
Katras grupas
pirmsskolas skolotājas izdomāja
aktivitātes savā
grupiņā. Pasākuma
beigās katram klātesošajam bija saldējums.
* Vecāku sapulce notiks 19. septembrī plkst. 15.30.
* No 9. līdz 13. septembrim Ciblas PII notiks Rudens ziedu
izstāde. Lūdzam PII bērnus ar ģimenēm aktīvi iesaistīties.
* 12. septembrī plkst. 9.30 Ciblas PII notiks jautrās sporta
aktivitātes ar ģimenēm.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde
gaida bērnus no 1 gada vecuma.
Mūsu iestādē ir saulainas, plašas telpas ar wifi nodrošinājumu visā iestādē, kā arī katrā grupā ir datori.
Atraktīvas, kreatīvas, radošas skolotājas, kuras spēj dot
pienācīgas zināšanas bērna vispusīgai attīstībai.
Informē Anita GRAHOĻSKA, Ciblas PII vadītāja
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Jaunais mācību gads sācies arī Pušmucovas pamatskolā
Pušmucovas pamatskolā jaunais mācību gads sākās ar dievkalpojumu vietējā
katoļu baznīcā. Pēc tā skolēni, viņu
vecāki un pedagogi devās uz skolu, kur
notika svinīgs pasākums, klases stundas, bija nodrošinātas arī pusdienas.
Šogad Pušmucovas pamatskolā mācīsies 46 skolēni. Skolas gaitas 1. klasē
uzsāka 5 bērni. Klāt nākuši divi audzēkņi vecākajās klasēs. Tādejādi skolēnu
skaits ir saglabājies iepriekšējā mācību
gada līmenī. Svinīgajā pasākumā, ievadot 2019./2020. mācību gadu, jaunajiem skolēniem tika pasniegtas Pušmucovas pamatskolas skolēna apliecība,
pirmklasniekiem – arī skolas somas.
Skolā notikušas izmaiņas pedagogu
sastāvā, jo trīs skolotāji ir pārcēlušies
uz dzīvi lielākās pilsētās. Skolas vadītāja Aija Jonikāne atzīmē, ka tas nav ietekmējis mācību procesu – skolotāji ir
visos mācību priekšmetos, kuri jānodrošina pamatskolas programmā. Klāt nākuši jauni pedagogi.
Ciblas novada pašvaldība visiem Pušmucovas pamatskolas un Ciblas vidusskolas audzēkņiem nodrošina mācību
grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas, transportu uz skolu un mājup,
brīvpusdienas, atbalsta dažādas skolēnu
ārpusstundu aktivitātes.
Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem
ir darinātas īpašas dienasgrāmatas. Vāka noformējuma autors - Iļja Kairovs,
4.kl. audzēknis. Pagājušajā gadā rīkotajā zīmējumu konkursā viņa darbs tika
atzīts par labāko dienasgrāmatas nofor-

mējumam.
Vairākus gadus
darbojas materiālās
stimulēšanas sistēma, veicinot skolēnu sekmes mācībās.
Piemēram, šogad
īpašu stipendiju
saņems divas 9.
klases skolnieces, jo
pēdējā mācību posmā viņām vidējā
atzīme mācībās bija
augstāka par 7 un
nevienā priekšmetā
nebija vērtējuma, ka
zemāks par 6 ballēm.
Skaitliski mazajās
klasēs ikvienam
skolēnam ir nodrošināta individuāla
pieeja.
Bērni ir nodarbināti, jo līdz pat pēcpusdienai, kad pēc
viņiem atbrauc pašvaldības autobuss,
skolas telpās darbojas dažādi pulciņi
un norit arī Ludzas
Mākslas skolas nodarbības.

Ziedi tiek pasniegti 1. un 3. klases audzinātājai
Ilonai Malakai.

Skolotāja Elvīra Rimicāne, vadot svētku pasākumu,
bija iejutusies multfilmas varones Mašas lomā.

Fotogalerija skatāma www.ciblasnovads.lv

Pušmucovas skolas 10 labākie skolēni
Mācību gada noslēgumā š.g. maijā Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem tika
izmaksātas naudas balvas, ja viņi bija sekmīgi mācījušies un piedalījušies mācību
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un citās ārpusstundu aktivitātēs. Kopējā balvu summa – 435 eiro.
Pušmucovas pamatskolas labākie audzēkņi 2018./2019. mācību gadā:
Aurēlija Aleksa Puļa, 7. kl., vidējais vērtējums – 8.60. Piešķirta nominācija
„Visvislabākais mācībās” un 50 eiro naudas balva.
Viktorija Tutane, 6. kl., vid. vērtējums – 8,57. Piešķirta nominācija
„Vislabākais mācībās” un 30 eiro naudas balva.
Anastasija Kapitonova, 5. kl.. Piešķirta nominācija „Labākais mācībās” un 20
eiro naudas balva.
Daniēls Mikijanskis, 8.kl.. Piešķirta nominācija „Vislabākais sportists” un 30
eiro naudas balva.
Šiem 4 skolēniem piešķirtas arī naudas balvas par citiem sasniegumiem.
Naudas balvas par piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās piešķirtas daudziem, starp labākajiem skola atzīmē šādus skolēnus: Ivo
Migalovs, Sintija Onukrāne, Rinalds Žukovskis, Dairis Kristaps Kazinieks,
Amanda Daukste, Sanda Kolocāne.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Ērika BONDARENKO

Ciblas novada pašvaldības
sporta komplekss Felicianovā
atvērts ikvienam šādā laikā:
Pirmdiena: 16.00 - 20.00.
Otrdiena: 16.00 - 20.00; Futbola
pulciņš: 16.00 - 18.00.
Trešdiena: 16.00 - 20.00.
Ceturtdiena: 16.00 -20.00; Sports
vidusskolai: 9.00 - 14.05; Futbola
pulciņš: 16.00 - 18.00.
Piektdiena: 16.00 - 20.00.
Sestdiena: Sacensību diena.
Svētdiena: Sacensību diena.
Ir iespējams izīrēt sporta kompleksa
telpas sporta pasākumu rīkošanai, savlaicīgi saskaņojot ar kompleksa vadītāju
Inetu Miklucāni. Tālrunis – 27 822 104.
Cena – 4,67 eiro stundā (ar PVN).
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Rūpējies par sevi un iesaisties bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēs!
Vingrošanas nodarbības
topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem
Septembrī un oktobrī aicinām topošās
māmiņas un jaunos vecākus uz vingrošanas nodarbībām, kuru laikā būs iespēja relaksēties un veltīt laiku gan sev,
gan savam mazulim.
Nodarbības vada
dūla Anita Baltalksne.
Tās notiek, sākot ar 10. septembri,
Ciblas novada sporta kompleksā
Felicianovā 2 reizes nedēļā:
otrdienās plkst. 11:30–12:10 un
piektdienās plkst. 17:00–17:40.
Vingrošana jaunajiem vecākiem
kopā ar mazuli sniedz iespēju apvienot
patīkamo ar lietderīgo – atgūt formu
pēc dzemdībām, atjaunot un nostiprināt
dziļo muskulatūru, kā arī pavadīt laiku

Nūjošanas nodarbības — senioriem
Nūjošana pozitīvi ietekmē mūsu pašsajūtu un veselību. Nodarbības laikā
tiek nodarbināti līdz pat 90 % muskuļu,
taču šī aktivitāte ir saudzējošāka locītavām, mugurkaulam un sirdij. Tāpēc
mēs aicinām iedzīvotājus, kas vecāki
par 54 gadiem, pieteikties uz nūjošanas
nodarbībām.
Nūjošanas nodarbības notiek
svētdienās plkst. 13:00–15:00.
Pulcēšanās pie Ciblas novada
sporta kompleksa Felicianovā.
Nodarbībās tiek ietverta teorētiskā
instruktāžas daļa, iesildīšanās daļa un
nūjošana pēc noteikta maršruta. Tās
vada sporta speciāliste un nūjošanas
instruktore Ineta Miklucāne.
Ir nodrošinātas nūjas, var nākt arī ar
savām nūjām. Nepieciešams laikapstākļiem un sporta nodarbēm atbilstošs apģērbs un apavi.
Pieteikties var pa tālruni: 27822104.

kopā ar savu mazuli un uzzināt, kā viņu
pareizi turēt, auklēt un vingrināt.
Uz vingrošanas nodarbībām var nākt
vecāki ar bērniem, kas nav jaunāki par
3 mēnešiem. Līdzi jāņem dvielītis, sedziņa vai autiņš, ko paklāt mazulim, bet
vecākiem jābūt sporta tērpā, kurā būs
ērti kustēties.
Vingrošana grūtniecēm – nevis fitnesa nodarbības, bet ķermeņa un prāta
sagatavošana dzemdībām. Vingrošana
pozitīvi ietekmē grūtnieču pašsajūtu un
samazina muguras sāpes, varikozas
vēnas, krampjus, aizcietējumus, kāju
tūsku un sliktu dūšu.
Pieteikties nodarbībām un uzdot
jautājumus varat pa tālr. 26633854.
Ciblas novada pašvaldība organizē daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kas ikvienam interesentam ir
pieejamai bez maksas.
ŠORUDEN PLĀNOTS RĪKOT:
* Veselības dienu,
* onkoloģijas slimību profilakses pasākumus,
* nodarbības „Kā vairot labsajūtu un
stiprināt pašapziņu”
* semināru par reproduktīvās veselības jautājumiem.
Aktuālākā
informācija
pieejama
Ciblas novada pašvaldības mājaslapā
www.ciblasnovads.lv un pasākumu
afišās pagastu pārvaldēs.
Svetlana RIMŠA,
Attīstības nodaļas vadītāja

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
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