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Izsludināts konkurss
„Ciblas novada gada cilvēks”
Ciblas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus
konkursa nominācijās: Gada cilvēks, Gada jaunietis,
Mūža ieguldījums.
Pretendentus apbalvošanai var pieteikt novada domes deputāti,
darba kolektīvi, biedrības, iedzīvotāju grupa, arī iestādes vai pagasta
pārvaldes. Pieteikumus jāiesniedz Ciblas novada pašvaldības kancelejā vai pagastu pārvaldēs līdz šī gada 8. novembrim.
Apbalvojumi tiks pasniegti LR proklamēšanas svētku svinīgajā
pasākumā Ciblas Tautas namā 16. novembrī.
NOLIKUMS publicēts pašvaldības mājaslapā
(www.ciblasnovads.lv)
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Pašvaldība informē

15. novembris – pēdējais termiņš!

SIA “LUDZAS TŪRISMA
AĢENTŪRA”
(Ludzā, Baznīcas ielā 42)
no 14.10.2019. līdz 24.10.2019.
pieņems
Ciblas novada iedzīvotājus,
kuri kārto dokumentus
vietējās pierobežas
satiksmes atļaujas saņemšanai.

2. lappuse

Atgādinājums zemes īpašniekiem un
pašvaldībai piederīgās zemes nomniekiem.
Tuvojas šī gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas pēdējais
termiņš – 15. novembris. Aicinām
iedzīvotājus pārbaudīt, vai NĪN ir samaksāts, un gadījumā, ja tas nav izdarīts, veikt atlikušos maksājumus.
Ja NĪN nav apmaksāts paziņojumā
noteiktajos termiņos, uzkrājas soda
nauda, kuru pirms maksāšanas jāprecizē, zvanot pa tālruni 26869560.

Savukārt, ja jūs nomājat zemi no
Ciblas novada pašvaldības, bet neesat
vēl norēķinājies par zemes nomu,
atgādinām –
15. novembris ir vienīgais pēdējā
maksājuma termiņš
zemes nomas maksai.
Pēc šī datuma tiek rēķināta nomas
maksas kavējuma nauda!

Saņemts dāvinājums no aģentūras „Kantar Media”
Septembrī Ciblas PII saņēma patīkamu dāvanu – ziedojumu 55 datorus no reklāmas konsultāciju aģentūras Kantar Media Londonas biroja.
Ciblas PII vadītāja Anita GRAHOĻSKA informē, ka šajā aģentūrā viņa
šovasar sava atvaļinājuma laikā strādājusi kā apkopēja. Uzzinājusi, ka aģentūra nomaina datortehniku uz modernāku
un veco plāno utilizēt. Anita caur savu
tiešo vadītāju vērsusies pie Kantar Media vadības ar ierosinājumu veco datortehniku ziedot Ciblas PII. Uzņēmums
no 200 norakstāmajiem datoriem par
lietošanai derīgiem atzinis 55 datorus,
kas tika nosūtīti uz Ciblu.
Ciblas novada pašvaldības vecākais
datortīklu administrators Uldis Mortuzāns šādi vērtē saņemto tehniku: – Datori ir pilnībā iztīrīti, bet tiem ir operētājsistēmas Windows 8 licences atslēgas, kas tika instalētas. Uzdāvināti 4th
paaudzes datori ar procesoriem i5 un i3.
Katrs dators tiek testēts, tīrīts no putek-

ļiem un uzstādīts
pēc nepieciešamības dažādās pašvaldības iestādēs.
Jāpiebilst,
ka
daudzi pašvaldības
īpašumā
esošie
datori ir novecojuši, tāpēc priecājamies par šādu dāvinājumu no Kantar
Media.
Vēl tiek vērtēts
norakstāmo monitoru stāvoklis, un,
iespējams, arī daļa no monitoriem nonāks Ciblā.
Saņemtie datori tiek izmantoti ne vien
Ciblas PII, bet arī citās Ciblas novada
pašvaldības iestādēs – skolās, bibliotēkās, administrācijas speciālistiem. Pamatā ar šiem no Lielbritānijas saņemtajiem lietotajiem datoriem, kas ir gana
labi un jaudīgi, tiek nomainīta galīgi
novecojusī tehnika.

Ciblas bērnudārza audzēkņi kopā ar
vecākiem veidos zīmējumus par datoriem.
Ciblas vidusskolas audzēkņi – reklāmas bukletu datoriem.
Šie darbi būs kā pateicība aģentūrai
Kantar Media un ceļos uz Londonu.
Iespējams, šādi izveidosies draudzības
saites starp aģentūru un Ciblas izglītības iestādēm.

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
pārtraukums 12:00-12:30)
Tālrunis: 29613699.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Informācijai: www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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Ciblas novada pašvaldības domes sēdē lemtais
2019. gada 26. septembrī notika
Grants ceļu pārbūvei nolemts
Ciblas novada pašvaldības domes ņemt aizdevumu no Valsts Kases
kārtējā sēde, kurā tika skatīti 14 jauDeputāti tika informēti, ka Lauku
tājumi.
atbalsta dienesta Austrumlatgales reģiIevēlēta bāriņtiesa
onālā lauksaimniecības pārvalde ir noKā pirmais jautājums – Ciblas novada lēmusi apstiprināt Ciblas novada pašbāriņtiesas vēlēšanas. Atbilstoši likumu valdības projekta „Ciblas novada pašprasībām bāriņtiesu ievēl pašvaldības valdības grants ceļu pārbūve, 2. kārta”
dome uz pieciem gadiem. Domes sēdē iesniegumu.
deputāti vienbalsīgi ievēlēja Ciblas noŠī projekta kopējās izmaksas pēc ievada bāriņtiesu iepriekšējā sastāvā: par pirkuma procedūras noslēgšanās sastāpriekšsēdētāju – Astrīdu Kozlovsku, par da 378 730 eiro. Publiskais finansējums
bāriņtiesas locekļiem: Guntu Stoleri, projekta realizēšanai ir EUR 167 711.13
Viju Rudzišu un Lolitu Purinu.
eiro, šādu summu pašvaldībai pēc proArī septembra sēdē dome lēma par jekta pabeigšanas atmaksās LAD.
grozījumiem pašvaldības budžetā. PaPašvaldība ir gatava ieguldīt 65 tūkst.
matbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa- eiro no autoceļu fonda, tomēr ar šo
lielināti par EUR 218776 (mērķdotācija summu nepietiek. Tika nolemts projekizglītības iestāžu pedagogu atalgoju- ta finansējuma nodrošināšanai ņemt
mam).
aizdevumu no Valsts Kases EUR
280 187 eiro.

Izglītības iestādēs –
brīvpusdienas audzēkņiem

Dome lēma par ēdināšanas izdevumiem izglītības iestādēs.
Vispirms tika apstiprināts ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksas aprēķins. Tas
ir atšķirīgs katrai izglītības iestādei.
Piemēram, pusdienas vienam skolēnam,
sākot ar 5. klasi, izmaksā: Ciblas vidusskolā – 1,32 eiro, Pušmucovas pamatskolā – 2,04 eiro; darbiniekiem: Ciblas
vsk. – 1,39 eiro, Pušmucovas psk. –
2,03 eiro. Pusdienu pašizmaksa bērnudārzos jaunākajiem audzēkņiem (1 – 3
gadi): Blontu PII – 0,94 eiro, Ciblas PII
– 1,05 eiro; vecākajiem audzēkņiem (4
– 6 gadi): Blontu PII – 0,95 eiro, Ciblas
PII – 1,14 eiro; darbiniekiem: Blontu
PII – 1,04 eiro, Ciblas PII – 1,20 eiro.
Un tad tika nolemts segt faktiskās
ēdināšanas izdevumus gan visiem
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, gan visiem skolēniem no 1. līdz
12. klasei.
Tā kā 1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanai
ir valsts piešķirta dotācija, no pašvaldības budžeta tiks segta tā brīvpusdienu
daļa, kas pārsniedz pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas apmēru.
Tika nolemts atļaut izglītības iestāžu
pedagogiem un apkalpojošajam personālam izmantot iestādes ēdināšanas
pakalpojumus sakarā ar mācību procesa
nepārtrauktību. Apmaksa tiks iekasēta
saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu
pašizmaksu.

Īpašumu jautājumi
Izskatīti daži fizisku un juridisku personu iesniegumi attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem.
* Atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma „Straujas” (Ciblas pag.) zemes vienību 7,2 ha platībā un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu. Tam piešķirts nosaukums „Meža straujas” un noteikts
zemes
lietošanas
mērķis
(mežsaimniecība).
* Divām apbūvētām zemes vienībām
un ar tām saistītām ēkām Līdumniekos
piešķirtas adreses.
* Vienai zemes vienībai precizēts
lietošanas mērķis.
* Noteikts, ka zemes vienība (sala
Kurjanovas ezerā) 2001. gadā nav pamatoti izdalīta no zemes vienības
(Kurjanovas ezers), tāpēc abas minētās
zemes vienības ir apvienojamas, kā tas
norādīts 1999. gada Zemes robežu plānā. Valsts Zemes dienests, rosinot šo
jautājumu, norāda uz konkrētu Centrālās zemes komisijas lēmumu, kurā norādīts, ka sala ir publiskajā ūdenstilpnē Kurjanovas ezerā un uzskatāma par
ezera piederumu (kā to nosaka Civillikuma 851. panta 3.punkts).
* Kādam nekustamajam īpašuma Pušmucovas pagastā piešķirts nosaukums
„Miķeļi”.

Darba algas likmes
pedagogiem
Domes sēdē tika lemts par darba algu
likmes noteikšanu pedagogiem no šī
gada 1. septembra:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem – 750 eiro;
piemaksa pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par 1. kvalitātes pakāpi
– 25 eiro par slodzi;
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām – 900 eiro mēnesī;
Ciblas vidusskolas, Pušmucovas pamatskolas un Ezersalas speciālās pamatskolas direktoriem – zemākā darba
algas likme, atbilstoši izglītojamo skaitam iestādē (atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”).

Citi jautājumi
* Nolemts veikt grozījumus 2017.
gada 29. jūnija saistošajos noteikumos
nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”. Šajā nolikumā ir veiktas ļoti
nelielas izmaiņas, tajā skaitā – mainīts
Ezersalas izglītības iestādes nosaukums
(tagad: Ezersalas speciālā pamatskola),
mainīts vienas pašvaldības komisijas
nosaukums u.c..
* Apstiprināts Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.
* Nolemts uzaicināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „NEXIA
AUDIT ADVICE” Ciblas novada pašvaldības finanšu revīziju veikšanai,
revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 2019. saimnieciskā
gada pārskatu.
* Pašvaldība ir saņēmusi Zvērinātas
tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas
vēstuli, kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma „Kalni”
Blontu pag. Gudkos nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu un uzaicināts
pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. Domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma piedzīt NĪN parādu 44,93 eiro apmērā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādniekam A.P. piederošo
nekustamo īpašumu.
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SK “Pegazs” meiteņu spārnotie zirgi
Arī šogad biedrības “Rikšotāju braucēju sporta klubs
“Pegazs”” pārstāvēm Sandrai Soikānei, Ilonai Malahovai un Ilzei Rudzītei rikšotāju zirgu sacensību sezona ir
bijusi veiksmīga. Pavisam kopā meitenes piedalījās
piecās Latvijā rīkotajās sacensībās, un tikai vienā no tām
nav iegūts visaugstākais vērtējums – 1. vieta vai ātrākais
dienas laika rezultāts.

Sezona tika uzsākta pašmāju sacensībās “Ciblas novada
kauss 2019”, kas norisinājās jūlija sākumā. Pavisam šajās
sacensībās bija septiņi pamatbraucieni un finālbrauciens.
Ciblas novada 1. vietas kauss palika “mājās”, jo to izcīnīja
Sandra Soikāne ar zirgu Victory Boy T.G. Savukārt otrajā
vietā bija arī SK „Pegazs” pārstāve Ilona Malahova ar zirgu
Salamandra. Ilze Rudzīte ar zirgu Upsala D’Isop savā brauciena arī izcīnīja 1.vietu. Jāpiebilst arī, ka S. Soikāne ar zirgu Victory Boy T.G. uzrādīja ātrāko laika rezultātu šogad, ja
vērtējam visas 2019. gada vasaras sezonas sacensības kopā,
un tas bija 2.06,15 min (distance 1600 m). Otrajās Ciblas
novadā rīkotajās sacensībās “Latgales kauss & Dzimis Latvijā 2019” visos braucienos uzvarēja SK “Pegazs” meitenes,
bet finālbrauciens par Latgales kausu starp I. Malahovu un
S. Soikāni izvērsās spriedzes pilns, un rezultātā divas pirmās
vietas un Latgales kauss palika uz gadu SK “Pegazs” īpašumā. Šajās sacensībās savukārt Ilze Rudzīte ar Amerikas rikšotāju šķirnes ķēvi Daja Star uzrādīja labāko 2019. gada
sezonas laiku starp divus gadus veciem zirgiem Latvijā, un
tas bija – 2.27, 91 min. (1600 m distancē).
Sacensības “Krāslavas novada kauss 2019” bija veiksmīgas galvenokārt pamatbraucienos, jo gan Sandra ar Victory
Boy T.G. (2.10,00 min., distance 1600 m), gan arī Ilona ar
zirgu Stella (2.15,19) savos pamatbraucienos ieguva
1.vietas. Finālbraucienā tik labi neveicās, jo tika atlikts starts
un zirgi sāka satraukties, kā parasti ir šādos brīžos. Bet tomēr – gadalgotas vietas: Sandra ar Victory Boy T.G ierindojās 2.vietā, Ilona ar Salamandru – 3. vietā. Šajās sacensībās
piedalījās arī Ilze Rudzīte ar zirgu Daja Star, iegūstot uzvaru
savā braucienā (2.47,88 min.).
Arī Gulbenes novada Lizuma pagastā rīkotajās sacensībās
“Beķeru kauss 2019” Ciblas un Ludzas novads tika pārstāvēts godam, jo trijos no pieciem braucieniem uzvarēja SK
“Pegazs” braucējas. S. Soikāne ar zirgu Victory Boy T.G.
kārtējo reizi uzrādīja ātrāko dienas laika rezultātu – 2.54,83
min (2100 m distance). Savukārt I. Rudzīte ar divus gadus
veco zirgu Daja Star bija ātrākā trīs gadu veco zirgu vidū.
Labus laika rezultātus uzrādīja arī I. Malahova, iegūstot savos braucienos 2.vietas.

Arī sezonas noslēdzošās sacensībās “Čadu kauss 2019”,
kas notika 28. septembrī Dagdas novada Vecdomē, SK
“Pegazs” zirgi parādīja, ka prot lidot. I. Malahova ar zirgu
Salamandra uzrādīja dienas ātrāko laika rezultātu 2.08,09
min. (1600 m distancē), savukārt S. Soikāne ar Victory Boy
T.G. turpat vien mina uz papēžiem Ilonai, uzrādot laika rezultātu 2.08,84 min. un attiecīgi ierindojoties otrajā vietā. Un
divus gadus veco zirgu konkurencē nepārspēts palika pāris
no Ciblas novada – Ilze Rudzīte ar Daja Star, kas uzrādīja
laika rezultātu: 2.34,20 min. (1600 min).
Pavasarī S. Soikāne un I. Malahova aktīvi piedalījās arī
Lietuvas pilsētā Širvintos rīkotajās rikšotāju zirgu sacensībās, kur konkurence ir jau daudz nopietnāka un uzvaras gūt
ir ļoti grūts uzdevums. Taču šī gada februārī S. Soikāne ar
zirgu Victory Boy T.G. no lielākajām rikšotāju sacensībām
Dusetos – “Sartai 2019” pārveda mājās bronzu.
Tagad zirgiem ir sācies “atvaļinājums”, un tie pagaidām
netiek trenēti, lai sakrātu spēkus jaunajai sezonai. Taču jau
gada nogalē ir plānots atsākt intensīvus treniņus, lai gatavotos Lietuvā notiekošajām ziemas sacensībām, jo Latvijā ziemas sezonā sacensības gandrīz netiek rīkotas nepastāvīgo
laika apstākļu dēļ un neatbilstošo skrejceļu segumu dēļ. Protams, arī nākamgad mērķis ir uzvarēt sacensībās tik bieži,
cik vien tas ir iespējams, kā arī piesaistīt jaunus braucējus.
Viens no mērķiem – sarīkot Ciblas novadā vismaz divas
rikšotāju zirgu sacensības 2020. gadā. Nākamgad martā arī ir
15. gadadiena kopš ir atdzimusi rikšotāju zirgu sacensību
tradīcija, un, iespējams, ka tam par godu notiks braucēju
saiets.
SK “Pegazs” pateicas visiem atbalstītājiem, kas palīdz gan
ar savām pozitīvajām domām, gan arī atbalsta ar savu darbu.
Par finansiālo atbalstu sacensībām jāpateicas Ciblas novada
domei un Latvijas Zirgaudzētāju biedrībai. Ļoti liela priekšrocība ir tam, ka pie Pušmucovas pagastā esošais skrejceļš ir
blakus stallis, kur iespējams izmitināt zirgus sacensību laikā.
Jo pārējās sacensību norises vietās Latvijā visa zirgu iejūgšana, atpūtināšana notiek uz klaja lauka. Par to SK “Pegazs” ir
pateicīgs Jānim Kazinīkam un viņa ģimenei, ka ļauj izmantot gan staļļa telpas, gan arī palīdz sakopt ap stalli esošo vidi.
Informē Inese RUSKULE
Ineses Grizānes foto “Beķeru kauss 2019”

Ilze Rudzīte ar zirgu Daja Star - labākie savā braucienā.
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Skolotāju dienā atcerējāmies Aizpūres skolu
6. oktobrī Līdumnieku bibliotēkā
notika pasākums “Atmiņu pēcpusdiena”, kas veltīts Skolotāju dienai un
Aizpūres skolai.
No vēstures avotiem bija zināms, ka
Aizpūres skola bijušajā mācītāja mājā
dibināta 1944. gadā un toreiz saucās
Aizpūres latviešu nepilnā vidusskola.
Laika gaitā tai bijuši dažādi nosaukumi,
bet savu pastāvēšanu šī izglītības iestāde
beidza 2001. gadā kā Aizpūres sākumskola. Šogad tai apritētu 75 gadi. Lai
gan skola nepastāv jau 18 gadus, daudziem tā joprojām raisa siltas patīkamas
atmiņas.
Par godu Skolotāju dienai uz pasākumu aicinājām pedagogus, kas skolai veltījuši daudzus darba gadus. Pasākumā
piedalījās 8 bijuši skolas pedagogi – Broņislava Britika
(Aizpūrē nostrādāti vairāk kā 40 gadi), Erna Mekša, Ināra
Soprāne, Vita Augustova (visas bijušas skolas direktora
amatā), Broņislava Bricika, Astrīda Kozlovska, Natālija Arsenoviča, Valdis Naglis. Viņi dalījās atmiņās par savu pirmo
darba dienu skolā, skolas pasākumiem un darba ikdienu.

Pasākumā piedalījās arī vietējie iedzīvotāji, kuri vēlējās
dalīties atmiņās par skolas gaitām Aizpūrē.
“Atmiņu pēcpusdiena” aizritēja sirsnīgā atmosfērā. Par
muzikālo noformējumu parūpējās Valdis Naglis, uzspēlējot
un nodziedot skolotāju sirdīm tuvas un mīļas dziesmas.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atmiņu stāstiem
un kopā pavadīto laiku.
Ēriks PAVLOVS, pašvaldības tūrisma organizators

Līču ielas svētki — jau tradīcija

Jau trešo gadu Ciblā Līču ielas iedzīvotāji pulcējas uz Ielas svētkiem. Pirmoreiz ļaudis spontāni sanāca, lai nosvinētu apgaismojuma atjaunošanu ielā.
Atceras Elza Abramāne:
– Mēs bijām tik ļoti ļoti priecīgi par
to, ka pašvaldība atjaunojusi apgaismojumu mūsu ielā! Vēlie vakari un agrie
rīti vairs nebija tik smagi. Neatceros,
kurš no kaimiņiem – visdrīzāk, ka Biruta Adijāne – nāca ar ideju, ka tas ir jānosvin. Un tā mēs sanācām kopā ar
saviem „groziņiem”, izrotājām ar krepparīra rotājumiem un baloniem savu
ielu un uzaicinājām Ciblas pagasta pārvaldes vadītāju Miervaldi Trukšānu, lai
viņam pateiktos. Miervaldis bija ļoti

pārsteigts, bet atsaucās un ieradās
uz Līču ielas svētkiem. Mums pievienojās arī tuvējie
kaimiņi no Upes
ielas. Kopš tā laika
katra
septembra
pirmajā sestdienā
mēs pulcējamies uz
Ielas
svētkiem.
Uzstādām
īrētu
lielo telti, sarūpējam cienastu, padomājam par dažādu
izklaidi – atrakcijām, mūziku – jautrībai. Arī šogad svētkus sākām savlaicīgi
organizēt, uzaicinājām arī Miervaldi.
Līču ielā dzīvojam ļoti ļoti draudzīgi
jau kopš māju uzbūvēšanas un ielas
izveidošanas. Tie nav vienīgie Līču
ielas iedzīvotāju kopīgi svinētie svētki.

Inga un Normunds
piedāvā
programmu
„Visskaistākais zieds”

KONCERTĀ
Ciblas Tautas namā
27.10.2019. pl. 16.00.
Ieeja: 3 eiro.
Pasākuma laikā būs iespēja
iegādāties visus dueta izdotos
albumus.
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Vidusskolnieki tiek iedrošināti
sapņot par savu biznesu

Par savu pieredzi biznesā stāsta picērijas “Astotais rajons” pārstāvji
Agnese Pinčuka un Elmārs Malaks
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)
7. oktobrī vidusskolās Ciblā un Zilupē
uz tikšanos aicināja vecāko klašu
audzēkņus.
Kopš 2013. gada LUC reģiona skolu
audzēkņiem rīko pasākumus, lai neformālā atmosfērā kliedētu
mītus un
skaidrotu patiesību par uzņēmējdarbību.
Pasākumu cikla moto ir – „Īsteno savu
sapni par biznesu!”. Pasākumā 2018.
gadā iesaistījās 359 skolēni.
Šī gada oktobrī 10 Latgales skolās
organizēts pasākums „Īsteno savu sapni
par biznesu!”.
7. oktobrī Ciblas vidusskolnieki kopīgi ar skolotājiem un citiem ieinteresētajiem brīvā atmosfērā 1,5 stundas garumā dalījās pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju
kļūt par uzņēmējiem.
Interaktīvajā pasākumā tika iesaistīti
arī jaunie uzņēmēji, biznesa atbalsta
institūciju pārstāvji, kas neformālā at-

mosfērā dalījās ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā.
Lektori: LUC vadītājs Andris Kucins,
SIA“Handmade Latgola” projekta vadītāja Marika Rudzīte – Griķe, kā arī uzņēmēji no Ludzas picērijas “Astotais
rajons” (SIA 8R) Agnese Pinčuka un
Elmārs Malaks, dalījās savās zināšanās
un pieredzē, stāstos par Latgali. Tādejādi skolēniem bija iespēja gūt jaunas
atziņas un zināšanas. Vidusskolās tika
runāts par uzņēmējdarbību, kā līdz tam
nonākt, vai tas ir sarežģīti, vai Latgale
piemērota izaugsmei. Jaunieši varēja arī
saņemt atbildes uz dažādiem aktuāliem
jautājumiem un apliecināt sevi erudīcijas spēlē, atklāt sevī biznesa ideju ģenerēšanas spējas.

6. lappuse

Ciblas vidusskola piedalās
fotokonkursā „Mana zeme skaistā”
Ciblas vidusskolas audzēkņi arī šajā
mācību gadā
piedalīsies Latvijas skolu jaunatnes
fotokonkursā „Mana zeme skaistā”,
ko rīko nodibinājums “Zinātnes un
inovāciju parks”.
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas
skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas
radošās aktivitātes.
Iespēja izpausties ir visiem skolēniem
no 1. līdz 12. klasei.
Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti
uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un
foto aparātus.
Konkursa darbu iesniegšana notiek
projekta interneta vietnē
www.manazemeskaista.lv.
Te skolēniem ir iespēja ievietot savu
attēlu pie sava novada, skolas un klases
līdz š. g. 30. novembrim.
Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja
nobalsot par labākajiem attēliem.
Balsošana par attēliem sākusies jau
7. oktobrī un turpināsies līdz 13. decembrim.
Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti,
kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai
demonstrētu plašai sabiedrībai.
Projekta noslēgumā foto gleznas kā
dāvinājums nonāks skolu īpašumā,
ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem
darbiem mācību iestādēs.

2019./2020. mācību gads Latvijas vispārizglītojošajās skolās
Mācību gads ir sācies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).
9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads - 12. jūnijā.
12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.
Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. līdz 25. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. līdz 20. martam;
12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. līdz 27. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām
1. klases skolēniem otrajā semestrī.
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7. lappuse

Žurnāla “Pērlītes” atklāšanas svētki Ciblas bibliotēkā
1. oktobrī, noslēdzot Dzejas dienu mēnesi, Ciblas pagasta Ciblas bibliotēkā
notika literārā žurnāla „Pērlītes” atklāšanas svētki. Žurnāls „Pērlītes” ir Ciblas
vidusskolas skolēnu radošo darbu apkopojums. Šī ideja, popularizēt bērnu radošo darbību, radās 2009. gadā latviešu
valodas un literatūras skolotājām Taņai
Laizānei, Marijai Kārklai un Inārai Kuzņecovai. Par godu Ciblas vidusskolas
60. gadadienai iznāca pirmais numurs,
65. gadadienā – nākamais izdevums, un
70. dzimšanas dienā klajā nāca 3. žurnāls.
Lai ar bērnu jaunradi varētu iepazīties
plašāks cilvēku loks, žurnāla prezentācija
notika Ciblas pagasta Ciblas bibliotēkā.
Izdevumā ar kompozīciju „Zemē – ar
nosaukumu Latvija – dzīvo mana bērnība…” ieskatu sniedza Ciblas vidusskolas
literārā pulciņa dalībnieki: Sanda Augustova, Elīna Deviķe, Jānis Kalvāns, Adrians Miklucāns, Ramona Priskurela, Aija Puisāne, Haralds
Purins, Sintija Rutkovska, Tomass Savickis, Inta Seimuškina, Markuss Seimuškins, Izabella Stelikova, Antra Toporkova, Lauma Toporkova.

Žurnālā apkopoti aptuveni 130 skolēnu darbi par visdažādākajām tēmām: pirmajām atmiņām par bērnību, skolas gaitām, ģimeni, valodu, dzimto zemi. Te var atrast gan krāsu
pasakas, gan pasakas par ziediem, var uzzināt, ko domā un
jūt dažādi priekšmeti. Teikās var izlasīt skolēnu idejas par
to, kā radās dažādi Ciblas novadā esošie objekti.
Viena nodaļa atspoguļo 8. klases skolnieces Antras Toporkovas radošo darbību. Antras darbi ieguvuši atzinību dažādos radošo darbu konkursos gan Latgalē, gan arī Latvijā.
Nodaļā „Vai tu atceries?” var iepazīties ar darbiem, kas
tapuši pirms 10, pat 20 gadiem. Tie manās rokās nonāca,
pārskatot materiālus, ko rūpīgi glabājušas skolotājas, kas
mācīja šos bērnus.
Katras nodaļas noformējumā izmantoti Ciblas vidusskolas
skolēnu zīmējumi, bet žurnāla vāka autore ir 9. klases skolniece Sanda Augustova.
Lai arī tuvējo pagastu iedzīvotāji varētu iepazīties ar skolēnu daiļradi, žurnāls tika dāvināts Ciblas, Felicianovas un
Līdumnieku bibliotēkām. Skolēni to varēs pētīt skolas bibliotēkā un latviešu valodas kabinetā, bet absolventi, kurus ceļš
aizvedis tālu prom no dzimtā novada, katrā skolas jubilejā
žurnālu varēs aplūkot skolas muzejā.
„Pērlītes” nav vienīgais izdevums, kurā var izlasīt Ciblas
novada skolēnu darbus. Mēnesi Ciblas pagasta Ciblas bibliotēkā būs skatāma ceļojoša izstāde, ko izveidoja Ciblas vidusskolas bibliotekāre Daina Purina. Izstāde atspoguļo Ciblas vidusskolas tagadējo skolēnu un arī absolventu publicitāti dažādos krājumos, dzejas grāmatās.
Paldies bibliotēkas vadītājai Ritai Trukšānei par sadarbību
pasākuma organizēšanā.

Žurnāls „Pērlītes” ir Ciblas vidusskolas skolēnu radošo
darbu apkopojums. Izdoti trīs tā numuri.

Žurnāla veidotāja – skolotāja Ināra KUZŅECOVA
Fotogrāfiju autore – Rita Trukšāne
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VESELĪBAS VEICINĀŠANA PASĀKUMI CIBLAS NOVADĀ
Kas?

Kur?

Kad un cikos?
20. oktobrī pl. 13:00

Nūjošanas nodarbības
senioriem

Informatīvs seminārs
par sieviešu un vīriešu
reproduktīvās veselības jautājumiem
VESELĪBAS DIENA
onkoloģijas slimību
profilaksei

Sporta komplekss Felicianovā – Cibla – Felicianova

27. oktobrī pl. 13:00

Vairāk
informācijas:
t. 27822104
(Ineta)

3. novembrī pl. 13:00
11. novembrī pl. 13:00

Ciblas Tautas
namā

21. novembrī pl. 15:00*

t. 29273077
(Svetlana)

Ciblas novada
sporta kompleksā
Felicianovā

29. novembrī pl. 10:00

t. 29273077
(Svetlana)

Visi pasākumi ir bez maksas.

* Norises laiks var tikt mainīts uz vēlāku. Sekojiet informācijai www.ciblasnovads.lv!
AICINĀM PIEDALĪTIES
VESELĪBAS DIENAS AKTIVITĀTĒS!
Mūsdienās onkoloģiskās saslimšanas skar arvien
jaunākus un veselākus cilvēkus. Tā vien šķiet – vēzis ir epidēmija, no kuras arvien grūtāk izvairīties.
Tomēr dzīvesveida un uztura ieradumi spēj dot ļoti
daudz onkoloģisko slimību profilaksē. Ko darīt, kā
labāk darīt un kas jāzina, lai aizvadītu veselu, no
vēža brīvu mūžu?
To visu varēs uzzināt 29. novembrī Veselības dienā,
kuras tēma šoreiz ir onkoloģisko slimību profilakse.
Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā notiks speciālistu vadītās informatīvās nodarbības un konsultācijas, kurās varēs uzzināt par onkoloģisko slimību profilaksi, diagnostikas iespējām Latvijā un atbalsta sniegšanu onkoloģijas slimniekiem.
Uztura speciāliste stāstīs par uztura nozīmi onkoloģisko slimību profilaksē, sniegs
praktiskus padomus un meistarklasi.
Būs arī aktivitātes stresa mazināšanai un kustību priekam.
Šī ir lieliska iespēja uzzināt būtiskāko informāciju, lai palīdzētu arī citiem, ne vien
sev pašam! Ieeja bez maksas.
Uz tikšanos 29. novembrī!
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.

8. lappuse

Ciblas novada pašvaldības
sporta komplekss Felicianovā
atvērts ikvienam:
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; Sporta stundas 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 halles
telpas sporta pasākumu rīkošanai,
saskaņojot ar kompleksa vadītāju
Inetu Miklucāni. Tālr. – 27 822
104. Cena – 4,67 eiro stundā.

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Ciblas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļā šī gada
jūlijā, augustā un septembrī
reģistrēti divi jaundzimušie:
Ciblā reģistrēts Kristiāns L.,
dzimis 12.07.2019;
Pušmucovas pagasta Terekos –
Agate D., dzimusi 31.07.2019.
Šo triju mēnešu laikā reģistrēta 5 novada iedzīvotāju nāve.
Ciblas pagastā:
Arvīds TRONS (dzim. 1973.
g.)
no
Felicianovas
miris
11.08.2019.
Līdumnieku pagastā:
Jeļena ĻAGUŠNIKA (dzim.
1927. g.) no Platpirovas mirusi
23.08.2019.
Zvirgzdenes pagastā:
Antoņina FEDOTOVA (dzim.
1932. g.) no Virpiem mirusi
07.07.2019.
Gunārs LOČMELIS (dzim.
1974. g.) no Lucmuižas miris
12.07.2019.
Fedots IVANOVS (dzim.
1934. g.) no Vierņim miris
18.08.2019.
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