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14. novembrī pl. 11:00

TALKA CIBLĀ,
pie Eversmuižas pils.
Darīsim labu darbu dabai
un Latvijai!

Ciblas novada pašvaldības konkursā
„Ciblas novada gada cilvēks”
šogad tika pieteikti četri pretendenti.
Visi apbalvošanai izvirzītie ir aicināti uz Latvijas Republikas
proklamēšanas svētku svinīgo pasākumu Ciblas Tautas namā
16. novembrī. Svētku laikā tiks nosaukti galveno galvu ieguvēji,
visiem tiks pasniegti apbalvojumi.
Izvirzītie pretendenti visās nominācijās:
Gada cilvēks –
Elvīra RIMICĀNE, Pušmucovas pamatskolas skolotāja,
Ināra KUZŅECOVA, Ciblas vidusskolas skolotāja;
Gada jaunietis –
Izabella STELIKOVA, Ciblas vidusskolas skolniece;
Mūža ieguldījums –
Janīna PAURĀNE, pensionāre, bijusī lopkopības pārraudze
no Pušmucovas pagasta.

Tēvzemes nedēļa Ciblas vidusskolā
12. un 14. novembrī – Krustvārdu mīklu sacensības (6.-7.kl.)
12. novembrī 10:00 – pasākums Ciblas bibliotēkā “Ko tu zini par Latviju?” (6.kl.)
13. novembri 11:40 – tikšanās ar Viestura ordeņa komandieri Jāni Kononovu
(10.-12.kl.)
13. novembrī – eseju konkurss “Latvijai, Latgalei, Ciblai piederīgs” (10.-12.kl.)
13. novembrī – konkurss “Manai Latvijai 101!” (1.-4.kl.).
20. novembrī – Erudītu spēle “Es mīlu tevi, Latvija!” (8.-9.kl.).
Zīmējumu izstāde “Mana Latgale”
Akcija “101 labs vārds Latvijai!” (1.-12.kl.).
16. novembrī Ciblas vidusskolas kolektīvs piedalīsies novada pašvaldības
organizētajā LR proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā
“Mana Zeme Latvija”.
SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ!

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 15 (162) 2019. g. 12. novembrī

Esam iekļuvuši konkursa “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2019” otrajā kārtā
Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmā
kārta ir noslēgusies. Otrajai kārtai nominētas 25 pašvaldības
– 5 no katra plānošanas reģiona. Latgalē: Ludzas, Ciblas,
Preiļu, Līvānu novadi un Daugavpils pilsēta. Konkursa
pirmā kārta noslēdzās 4. novembrī – līdz ar iedzīvotāju balsojumu. Konkursa otrajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija
iepazīsies ar katras pašvaldības konkursa pirmās kārtas vērtēšanas rezultātiem. Tiks izvērtēta arī papildu sniegtā informācija. Provizoriski līdz 5. decembrim ir plānota konkursa
trešā kārta, kurā konkursa vērtēšanas komisija klātienē apmeklēs divas pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā
plānošanas reģionā pēc otrās kārtas rezultātiem. Konkursa
rezultāti tiks paziņoti 16. decembrī.

2. lappuse

Notika sarunas ar ministriju par
iespējamām pārmaiņām skolu tīklā
29. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji
un ministre Ilga Šuplinska Ludzā tikās ar Ciblas novada
pašvaldības
vadību un skolu direktoriem, lai noskaidrotu pašvaldības situāciju izglītības
jomā.

Valdība ir uzdevusi Izglītības un zinātnes
Mežaparkā tapis rododendru dārzs
ministrijai (IZM) izstrādāt priekšlikumus optimālam skolu
Mežaparka Lielās estrādes teritorijā tagad tapis unitīklam Latvijā. 2019. gada 14. maijā Ministru kabinets
kāls dažādu šķirņu rododendru dārzs. Tajā aug arī Cib(MK) pieņēma zināšanai ministrijas sagatavoto informatīvo
las novada pašvaldības stādītais mūžzaļais šķirnes
ziņojumu "Par skolu tīkla sakārtošanu". Ziņojumā analizēta
„Catawbiense Grandiflorum” rododendrs. Tas gaiši vipašreizējā situācija pašvaldību dibinātajās skolās, modelēti
oletiem ziediem iepriecinās jūnijā.
iespējamie risinājumi, tāpat ir provizoriski iezīmēti minimāSveicot svinīgajā pasākumā “Rododendru krāšņums dzieslā skolēnu skaita kritēriji.
mu priekam”, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: –
Skolu tīkla sakārtošanai tiek piedāvāti četru reģionu bloku
Šis jau ir otrais vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs par modeļi, kuru izstrādē būtu jāņem vērā gan teritoriālais kritēLatvijas pilsētām un novadiem. Pirmais atrodams Vecrīgā – rijs, gan kvantitatīvais kritērijs. Tāpat skolu tīkla sakārtošaģerboņu siena. Mežaparka Lielā estrāde ir vieta, kur dzies- nai tiek piedāvāts ņemt vērā arī kvalitatīvo kritēriju.
mās uzziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku no dažādām LatviInformatīvajā ziņojumā piedāvātie iespējamie risinājumi
jas vietām, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka rododendri uzzie- kopš augusta tiek apspriesti ministrijas organizētajās sarunās
dēs tieši šeit.
ar pašvaldībām. Tikai pēc sarunu noslēguma plānots izstrāUz skaisto pasākumu aicināja Latvijas Pašvaldību savienī- dāt attiecīgus MK noteikumus, kas kalpos par pamatu kvaliba, Rīgas dome un SIA “Rīgas meži”. Pašvaldības katra sa- tatīvas izglītības sistēmas nodrošināšanai.
vu rododendru iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašaTiekoties ar IZM pārstāvjiem Ludzā, tika pārrunāti infornās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, matīvajā Ziņojumā “Par skolu tīkla sakārtošanu” piedāvātie
Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par iestādīto minimālā skolēnu skaita kritēriji. Pēc ministres teiktā, patlakošumkrūmu saņēma arī sertifikātu, un pie katra no tiem tiks ban tie iezīmēti provizoriski un vēl ir diskutējami. Ministriizvietota attiecīga informatīva plāksne.
jas pārstāvji uz tikšanos ieradās ar apkopotiem datiem par
izglītojamo skaitu skolā, bija analizētas pedagogu slodzes un
atalgojums, centralizēto eksāmenu rezultāti, akreditācijas
u.c. informācija.
Dienas gaitā ministre un ministrijas pārstāvji tikās arī ar
Ludzas, Baltinavas, Kārsavas un Zilupes novada pašvaldību
pārstāvjiem.
Galvenais jautājums, uz kuru vēl nav atbildes, – vai mūsu
pašvaldību skolām tiks piemēroti ceturtajam (pierobežas)
reģionu blokam iezīmētie kritēriji, kur pieļaujams mazākais
skolēnu skaits: sākumskolā – vismaz 15, pamatskolā – vismaz 70 (ja nav pierobežas statusa – 80 skolēni), vidusskolā –
ne mazāk kā 30 skolēni.
Šīs Ciblas novada pašvaldības un IZM amatpersonu tikšanās reizē nekādi lēmumi netika pieņemti. Pašvaldība un skolas savu pozīciju ir paudušas. Vēl ir jāsagaida konkrēti ministrijas un valdības lēmumi skolu tīkla sakārtošanas jomā.
Līdz tam pašvaldība cieši sekos procesiem, modelējot iespējamo virzību, bet arī nesteidzoties ar lēmumiem par pārmaiņām vietējo skolu tīklā.
Pašvaldība cer, ka Ciblas vidusskola un Pušmucovas paRododendru dārza stādīšanā vienojās Ciblas, Ludzas,
matskola tiks iekļauta pierobežas skolu blokā, kas būtu pilnīKārsavas un Zilupes pašvaldības.
gi loģiski.
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3. lappuse

L E A DE R p ro j e k t u ko n ku r s a m n o l e mt s v i r z ī t
mu l t i f u n kc i o n ā la s p o r t a l a u ku m a i z b ū v e s p ro j e k t u
Ciblas novada
pašvaldības domes
sēdē 23. oktobrī
deputāti nolēma
atbalstīt iesniegšanai biedrībai
„Ludzas rajona
partnerību” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursa
6. kārtā Ciblas novada pašvaldības
izstrādāto projekta
iesniegumu
„Multifunkcionālā
Te, iespējams, būvēs multifunkcionālu sporta laukumu.
sporta laukuma
izbūve Ciblas novada sporta komplekPašvaldības vadība sēdē skaidroja, ka
sam Felicianovā”.
šī ir provizoriska tāme, kas tiks skatīta
Projekta kopējais apjoms – 111 šī LEADER projekta tālākās izstrādes
090,89 eiro, projekta maksimālās attie- gaitā. Varbūt projektu varēs sadalīt dicināmās izmaksas – 50 000 eiro, atbal- vās kārtās, varbūt izdosies samazināt
sta intensitāte ir 90%, tas ir, – 45 000 neattiecināmās izmaksas. Taču, lai vaeiro (summa, ko varētu saņemt no rētu turpināt izstrādāt projektu iesniegLAD). Projekta līdzfinansējumu no- šanai Lauku atbalsta dienestā, pašvaldīlemts nodrošināt, ņemot aizdevumu bai domes sēdē jāpieņem lēmums par
Valsts kasē.
atbalstu projektam.
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 2019.gada 26.septembra
sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.9, 5.§)

Saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Ciblas novada domes
2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2
“Ciblas novada pašvaldības nolikums’’’’ projekta
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saistošie noteikumi Nr. 7
„Grozījumi Ciblas novada domes
2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Ciblas novada pašvaldības
nolikums””
IZDOTI
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes
2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.2 „Ciblas novada pašvaldības nolikums”:
1. Izteikt saistošo noteikumu 7.8. punktu šādā
redakcijā:
„7.8. Ezersalas speciālā pamatskola”
2. Svītrot 7.28. punktu.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.4.
apakšpunktu un izteikt to šādā redakcija:
„12.4. Latgales reģiona Tūrisma asociācija
"Ezerzeme"”
4.Izteikt saistošo noteikumu 15.4.punktu šādā
redakcijā:
„15.4. pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju.”

23. oktobra domes sēdes darba kārtībā bija jautājumi par privātpersonu nekustamajiem īpašumiem.
* Tika nolemts atļaut atdalīt no kāda
nekustamā īpašuma Ciblas pagastā zemes vienības 0,487 ha un 0,338 ha platībā. Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no atdalītajām
zemes vienībām atstāt nosaukumu
‘’BITĪTES’’. Palikušajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu ‘’BITES’’. Visiem noteikts zemes
lietošanas mērķis - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
* Kādam nekustamajam īpašumam
piešķirts nosaukumu ‘’Liepas’’.
* Pašvaldība saņēmusi Zvērināta tiesu
izpildītāja lūgumu sniegt informāciju
par nekustamā īpašuma ‘’GAIĻU
MĀJAS’’ (Ozupienē) nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu un aicinājumu pašvaldībai iesniegt lēmumu par
nodokļu parāda piedziņu. Sēdē tika nolemts piedzīt NĪN parādu 573,86 eiro
apmērā, piedziņu vēršot uz nodokļa

1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums.
1.1. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju.
1.2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa nosaka,
ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido. Pārskatot Ciblas novada pašvaldības nolikumu, nolemts precizēt
nolikuma tekstu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi precizē Ciblas
novada pašvaldības nolikuma iestādes, komisijas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Papildus budžeta līdzekļi
saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu grozījumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi nav paredzēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1.Ciblas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2.Par saistošo noteikumu spēkā
stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības izdevumā „Ciblas
novada ziņas", pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī saistoši noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības
iniciatīvas pamata un konsultācijas
ar privātpersonām nav veiktas.
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4. lappuse

Projekta “No Hobija uz Biznesu” partneri Pečoros
uzsāk starptautisko aktivitāšu īstenošanu

Pēc Pečoru rajona (Krievija) administrācijas ielūguma
1.novembrī Pečoros notika Latvijas–Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz
biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” partneru tikšanās. Trīs projekta pasākumos tikās pašvaldību vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.
Ciblas novadu tirdzniecības misijā un kontaktu biržā pārstāvēja mājražotāja Zanda Sprudzāne, kuras vaļasprieks pārtapa par uzņēmējdarbību. Daudzi mūsu un pat blakus novadu iedzīvotāji ir baudījuši Zandas gatavotos konditorejas
izstrādājumus.
Uzņēmēji un amatnieki dalījās pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas, Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fonda
speciālistes, ierosinājuma nolēma izveidot kopīgu baneri
mājaslapā. Tajā būs pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem projekta partneru pašvaldību
mājražotājiem un amatniekiem. Kontaktbiržas dalībnieki
atzinīga novērtēja projekta doto iespēju iepazīt mazo ražotāju potenciālu un problēmas citā valstī.
Projekta vadības komitejas un darba grupas sanāksmē piedalījās Ciblas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja,
projekta koordinatore Svetlana Rimša. Sanāksmē notika
turpmāko starptautisko pasākumu plānošana un projekta
aktuālo jautājumu apspriešana.

Pēc aktīva darba pasākumu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu guberņa” („Льняная губерния”).
Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un
amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā. Katrs projekta partneris organizēs starptautiskus pasākumus savā pašvaldībā, piedalīsies kopīgās aktivitātēs, kā arī pilnveidos tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu, veicot labiekārtošanas darbus utt..
Valkā šā gada 21.decembrī notiks Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Latvijas
un Krievijas projekta partneru pašvaldībām. Aicinām Ciblas
novada amatniekus, mājražotājus un mazos uzņēmējus
piedalīties starptautiskajā tirdziņā, piedāvājot savu produkciju. Pieteikšanās dalībai pasākumā – līdz 6.decembrim
darba laikā, zvanot pa tālruņiem 65700844, 65700894 vai
rakstot uz e-pastu svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.
Projekta īstenošana notiks līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 17777,78
EUR, līdzfinansējuma daļa – 1777,78 EUR. Vairāk informācijas par projektu atradīsiet tīmekļa vietnē ciblasnovads.lv >
Projekti.
Informāciju sagatavoja
Svetlana RIMŠA, Attīstības nodaļas vadītāja
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.
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Pieņemšana Rīgas pilī
8. novembrī Ciblas vidusskolas audzēknes Antra Toporkova (8.kl.) un Sanda Augustova (10.kl.) piedalījās Valsts
prezidenta Egila Levita pieņemšanā Rīgas pilī, uz kuru bija
aicināti vairāki desmiti Latvijas un diasporas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 5.–12. klašu
skolēni, kas bija veiksmīgi piedalījušies radošo darbu konkursā – iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot
uzrunu par tematu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”.
Konkurss noritēja trīs apakšgrupās – dažādu klašu skolēniem, katras apakšgrupas 1. vietas ieguvējam būs iespēja
uzstāties ar savu uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas
101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā
Ar Valsts prezidentu Egilu Levitu – Antra Toporkova
un skolotāja Dzintra Toporkova.

Ar Valsts prezidentu Egilu Levitu – Sanda Augustova un
skolotāja Zoja Dembovska.

Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī.
Pieņemšanā Rīgas pilī tika paziņoti konkursa laureāti:
5.–6. klašu grupā: Aleksandra Alferenkova no Jaunmārupes pamatskolas;
7.–9. klašu grupā: Antra Toporkova no Ciblas vidusskolas;
10.–12. klašu grupā: Matīss Kataņenko no Āgenskalna
Valsts ģimnāzijas.
Visiem uz pieņemšanu uzaicinātajiem skolēniem un viņu
pedagogiem bija iespēja nofotografēties un aprunāties ar
prezidentu un apskatīt Rīgas pili, tika pasniegtas arī pateicības. Prezidenta pateicību par darbu saņēma arī pedagoģes,
kuras sagatavoja Antru un Sandu konkursam: Dzintra Toporkova un Zoja Dembovska.
Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolniecēm!

Antras Toporkovas uzruna par tēmu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”
Labdien, mīļā un spēcīgā latvju tauta! Labdien visiem,
kam Latvija sirdī!
Šodien mums visiem ir īpaša diena – Latvijas Republikas
proklamēšanas 101. gadadiena! Ir aizritējuši 100 gadi – vesels gadsimts… Ar tik dažādām likteņa līnijām un pavērsieniem...
1918. gada 18. novembrī Latvija piedzima... Auga, plauka,
piedzīvoja, pārdzīvoja, zaudēja, cīnījās un uzvarēja. Mūsu
senči no paaudzes paaudzē ticēja, cerēja, ilgojās, sapņoja,
veidoja, loloja, sargāja, apraudāja, mīlēja un radīja Latviju.
Tie bija varoņi? Jā, tie bija mūsu varonīgie vecvectēvi un
vecmammas, kas dzīvoja un pārdzīvoja kopā ar savu zemīti,
ar savu Latviju!
Varonība… Kas ir varonība? Varonība ir darbi, vārdi, domas, sirds siltums. Varonība ir mūsu izcīnītā Latvija. Varoņi
ir cilvēki, kas dara, rada, iedvesmo, ceļ spārnos!
Varoņi dzīvoja pasakās. Sērdienīte, trešais tēva dēls, tētiņš,
Baltais Dieviņš - vai tad tie nebija varoņi? Un šos varonīgos
tēlus radīja tauta. Stiprā un lepnā latviešu tauta.
Jaunlatvieši. Varoņi? Pateicoties viņiem, latviešu valoda
sāka dzidri skanēt lauku viensētās, pilsētu ielās un laukumos, pāri visiem novadiem.
Varoņi bija tie, kas nebaidījās stāties pret sistēmu, rīkoja
dumpjus pret apspiedējiem. Tie, kas dibināja valsti, kas atbalstīja cits citu pat tad, ja vārdus „Es mīlu tevi, Latvija’’
izteica tikai klusām, domās, nemanāmi.
Varoņi bija tie, kas mira izsūtījumos vai kara laukā. Varo-

nīgi bija tie, kas ar dziesmas spēku sadevās roku rokā, lai
atgūtu un nosargātu savu brīvību.
Gan pasaku varoņi, gan mūsu senču varonība ir vērtīgs
mantojums mums šodien, lai mēs nepagurtu, nepadotos, neizpostītu, bet sargātu un lolotu to Svēto un Laimīgo Zemi,
kas mums dota. Pagātne ir jātur cieņā un jāzina. Tās ir mūsu
saknes! Tā ir mūsu spēks!
Tagad ir mūsu laiks. Laiks augt un plaukt! Laiks celties
spārnos! Laiks darīt, radīt, veidot, mīlēt un sargāt. Mēs vairs
neesam tikai paši par sevi. Mūsos katrā mīt kāds labais pasaku varonis, kam jāļauj darboties, lai kopīgiem spēkiem veidotu mūsu Latviju laimīgu! Jebkurš no mums ir varonis, jo
jebkurš labs darbs ir varoņa cienīgs.
Es ticu, ka mana dzimtā Latvija būs tikpat koša un vēl košāka, stipra un vēl stiprāka! Es ticu, ka mana Latvija būs
LAIMĪGA! Jo esam taču mēs - varoņi, kas būs gatavi ar savu
gara spēku, ar prāta gaišumu un gudrību, ar mīlestību sirdī
un darbaspēku rokās doties sakopt savu sētu, apstrādāt savu
zemīti, būt pašiem savas maizītes cepējiem, būt čakliem sava
darba darītājiem, cienīt un kopt savstarpējās attiecības ģimenē, draugu lokā, būt vienotai tautai, saglabājot un lepojoties
ar latvisko kultūru, tās mantojumu, cienot savu valodu un
sargājot savu Latviju!
Es no visas sirds Latvijai novēlu nepazaudēt savus varoņus
un mums - varoņiem – nepazaudēt savu Latviju. Lai Dievs
svētī Latviju!
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Ciblānieši vienmēr iesaistās konkursā „Šodien laukos”
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) rīkotais
konkurss skolu jauniešiem “Šodien
laukos” piesaista daudzus skolēnus,
īpaši no lauku novadiem. Par savu
dalību šajā konkursā stāsta Ciblas
vidusskolas 10. klases audzinātāja
Renāte Mikaskina:
– 2019. gadā konkurss „Šodien laukos” tika organizēts jau ceturto reizi, un
mēs tajā piedalāmies jau kopš pirmās
reizes (2016. gadā), kad mani audzēkņi
bija 6. klases skolēni.
Šo gadu laikā mums ir sakrājusies
liela mape ar paveikto darbu aprakstiem
– esam sējuši un stādījuši, esam braukuši vizītēs pie dažādu profesiju pārstāvjiem un uz dažādiem uzņēmumiem:
SIA “Latgales loģistika”, SIA “New
Fuels”,
z.s.
„Grunduļi”,
SIA
„Staupine”, z.s. „Bites” pie tāšu meistara Jāņa Ivanovs. Esam gājuši izpētes
pārgājienos, vākuši ārstniecības augus
un meža veltes, gatavojuši īpašus krājumus ziemai, sacerējuši, zīmējuši, veidojuši radošos darbus, minējuši krustvārdu mīklas, fotografējuši putnu un augu
sugas u.c. Katrs uzdevums bija kā jauns
izaicinājums. Katrā sezonā bija 6 lielie
uzdevumi un 6 papilduzdevumi.
2019. gada konkursa noslēgumā no 27
komandām ierindojāmies 4. vietā.
Savukārt mūsu Sanda Augustova individuālā vērtējumā ieguva 3. vietu 32
dalībnieku konkurencē, un balvā – planšetdators.. Konkursa uzdevumus var
veikt ne tikai komandas, bet arī individuālie dalībnieki. Ciblas vidusskolas
audzēkņiem individuālie starti ir ļoti
veiksmīgi: 2018. gadā kopvērtējumā
3. vietu ieguva Ciblas vsk. skolniece
Antra Toporkova.
Konkursa fināls notika Tērvetes dabas
parkā un uz to bija sabraukuši jaunieši

no teju visas Latvijas – pavisam 159
skolēni un viņu pedagogi. Kopumā konkursā šogad piedalījās 350 dalībnieki –
32 individuālie dalībnieki, 27 klases, kā
arī 27 skolotājas.
Noslēguma pasākuma ievadā varējām
klausīties iedvesmas stāstus (savu darbību prezentēja dažādu ar lauksaimniecību saistītu profesiju pārstāvji), vēlāk
izglītojāmies, pildot dažādus uzdevumus dabas takās, bet noslēgumā – apbalvošana un milzīga torte. Jāatzīst, ka
klātienē apbalvošana notiek jau 2. reizi,
pasākums noorganizēts ļoti augstā līmenī – sagaidīšana, ļoti daudz dažādas
aktivitātes, fotografēšanās fotobox būdiņās, uzkodas, dāvaniņas utt.
Paldies personīgi saku visiem skolēniem, kuri iesaistījās 6 mēnešu garajā
uzdevumu maratonā! Pateicamies Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu ceļā
uz Tērveti!

Konkurss “Šodien laukos” tiek rīkots ar
Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības
LR Zemkopības ministrijas un Valsts
nodaļas vadītāja, informē: – Jau ierasti
Lauku tīkla atbalstu. Konkursa mērķis ir
aktīvāki bijuši Latvijas tālāko reģionu
informēt, izglītot un izklaidēt skolas ve- skolēni. Šī gada raksturīgā iezīme – uzcuma jauniešus par lauksaimniecības,
varētājus varējām noskaidrot vien pašā
mežsaimniecības un zivsaimniecības
konkursa noslēgumā, jo punktu atšķirīnozarēm, sniegt viņiem izpratni par no- bas bija ļoti minimālas visa gada garumā.
zaru darbību, iespējām un izaicinājuEsam priecīgi, ka šoreiz daudz vairāk
miem Latvijas laukos un nākotnes izglītī- dalībnieku godam izturēja visu konkursu
bas un karjeras iespējām.
ar sešiem lieliem uzdevumiem!”

Tas vēl nav viss! 31. oktobrī Renāte Mikaskina saņēma lielisku ziņu, ka viņas
audzināmā 10. klase iekļuvusi laureātu godā Zemkopības ministrijas konkursā
"Mūsu mazais pārgājiens". 14. novembrī būs apbalvošanas ceremonija Salaspilī,
mežzinātnes institūtā. – Esmu bezgala priecīga par rezultātu! – teic R. Mikaskina.

Koncertprogramma
“Mīļdziesmiņa” Ciblas sākumklašu skolēniem ļoti patika
4. novembrī, pateicoties programmas
„Latvijas skolas soma” atbalstam, Ciblas
vidusskolas 1. – 6. klašu skolēniem tika
organizēts brauciens uz koncertprogrammu bērniem “Mīļdziesmiņa”, kas notika
Latgales Vēstniecībā GORS.
Koncertā tika izdziedātas un izspēlētas
latviešu tautasdziesmas, Imanta Kalniņa,
Raimonda Paula, Renāra Kaupera, Valta
Pūces dziesmas. Koncertu vadīja stāstniece Karīna Bērziņa.
Tā kopīgi ar māksliniekiem – Aiju
Andrejevu, Martu Kristiānu Kalniņu,
Goran Gora tika dziedāts par saulīti, par
brālīti, māsiņu un zilo putniņu, par vilciņu, par zaķīšiem pirtiņā. Par raibo pasauli, kurā katram sava vieta. Vislielāko
sajūsmu no klausītājiem mākslinieki
saņēma par Renāra Kaupera dziesmu
“Joka pēc alfabēts.”
Koncerta laikā skolēni ne tikai klausījās dziesmiņas un dziedāja līdzi, bet
skatījās arī pazīstamās latviešu multfilmas, kuras bija redzamas uz lielā ekrāna.
Koncerts bija jauks, dziesmas jautras
un pazīstamas. Ļoti patika māsiņa Aija,
kas spēlēja flautu.
Skolotāja Inese BOĻŠEVIČA

Ciblas
Vidusskolas
aktualitātes –
portālā
draugiem.lv
https://www.draugiem.lv/
ciblasvidusskola/
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Brauciens uz Varakļānu muižu
Skolēniem patika koncertlekcija

8. oktobrī Ciblas vidusskolas 7. un 8. klases skolēni devās
mācību vizītē uz Varakļāniem, jo ar akcijas "Skolas soma"
atbalstu bija iespēja piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā "Pa grāfa Borha takām."
Vispirms muzeja darbinieks Artūrs iepazīstināja ar Varakļānu pils vēsturi un izrādīja visas pils telpas. Bērniem vajadzēja nokāpt spocīgajā pils pagrabā un atrast tur ieroci –
loku un bultas, lai varētu doties tālāk.
Visi tika pie skrejriteņiem (fotoattēlā), un tālāk ceļš veda
uz Varakļānu pilsētas centru – grāfu Borhu apaļo baznīcu,
kur bērni uzzināja dažādus interesantus faktus par Borhu
dzimtu. Pēc tam skolēni nokļuva pie Varakļānu pilsētas ģerboņa – lapsas, izbrauca velolabirintu un izbaudīja pilsētas
laukuma skaistumu, vērojot strūklakas. Ceļš veda atpakaļ uz
pili, kur skolēni sadalījās 2 komandās. Viena komanda mācījās loka šaušanu, bet otra iejutās atraktīvos pasaku tēlos, pēc
tam komandas mainījās. Pēc sportiskajām aktivitātēm muzeja darbiniece Ilze aizveda visus uz pašu romantiskāko parka
vietu – pie Mīlestības akmens, kur bērni uzzināja leģendu
par grāfa Borha skaisto meitu Jadvigu.
Pirms došanās mājās bērni dalījās izjūtās par dienas aktivitātēm, baudot aromātisku tēju.
Skolotāja Daina PURINA

31.10.2019. iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros pie
mums, Ezersalas speciālajā pamatskolā, viesojās inovatīvā
jaunrades muzikālā apvienība ar programmu "Shape of Music". Mākslinieces piedāvāja pavisam oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un iepazīt tuvāk
četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus – vijoli, altu,
čellu un kontrabasu. Programmā iekļauti muzikāli priekšnesumi ar aktuālu jauniešu vidū latviešu un ārzemju mūziku,
kas mijās ar īsiem, izglītojošiem stāstiem par katru instrumentu. Katram instrumentam atrasts piemērots skaņdarbs,
kas spilgti atspoguļo instrumenta raksturīgākās iezīmes un
ļauj saskatīt līdzību un atšķirību stīgu instrumentos.

Programmas noslēgumā skolēniem tika dota iespēja uzdot
jautājumus, apskatīt tuvāk un pamēģināt spēlēt katru no instrumentiem. To vēlējās izmēģināt katrs.
Skolēniem ļoti patika izzinošā koncertlekcija, un bija prieks
par kopā pavadīto laiku.
Informāciju sagatavoja direktora vietniece
audzināšanas jomā Sanita REINIKA

Iepazīstam stīgu
mūzikas instrumentus
31. oktobrī Ciblas vidusskolas 7. - 12. kl. skolēniem inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība
„Shape of Music” no Rīgas piedāvāja oriģinālu
iespēju – gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt,
gan tuvāk iepazīt četrus klasiskos stīgu mūzikas
instrumentus: vijoli, altu, čellu un kontrabasu.
Koncertā uzstājās jaunas un atraktīvas mākslinieces: Lelde Zaržecka (vijole), Inese Fedorovska (vijole, alts) un Arta Abaroniņa (čells,
kontrabass).
Dažas atziņas pēc pasākuma:
Koncerts bija ļoti skaists. Patika, ka mākslinieces bija atraktīvas, mācēja ieinteresēt.
Pasākums nebija arī vienveidīgs, jo tika ietverti dažādu mū- nāt, kā skan instrumenti.
Pasākuma atbalsts - projekts „Latvijas skolas soma”.
zikas stilu skaņdarbi.
Tika dota iespēja ne tikai klausīties, bet arī pašiem pamēģiSkolotāja Silvija DONSKA
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LLKC Ludzas birojs 21. novembrī no
pl. 10:00 līdz 14:30 rīko informatīvo semināru
Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos.
Seminārs notiks Ludzā, Raiņa ielā 16a (Ludzas
novada pašvaldības 1. stāva zālē).Lektors – Andrejs
Elksniņš, privāti praktizējošs veterinārārsts.

PUŠMUCOVAS TN
12. novembrī plkst. 16.30
IZSTĀDES
Aijas Jonikānes MUSTURPRIEKS
ATKLĀŠANA
Programmā: sarunas pie tējas tases,
sava līdzpaņemtā rokdarba darināšana vai
jaunu paņēmienu apgūšana.
Darbus varēs aplūkot līdz 12.12.2019.

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. Būs arī aktivitātes stresa mazināšanai un kustību priekam.
Ieeja bez maksas.
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