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27. novembra
vakarā Ciblas
Tautas namā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) organizēta diskusija ar
Ciblas novada
iedzīvotājiem par
administratīvi teritoriālo reformu.
VARAM pārstāvēja Reformas nodaļas vadītājs Arnis Šults un viņa vietniece Diāna Orlovska. Tika stāstīts par Administratīvi teritoriālās reformas vēsturi,
tās izaicinājumiem un mērķiem.
Ciblas novada pašvaldība piedāvāja
iedzīvotājiem no Blontu, Pušmucovas un
Zvirgzdenes pagasta uz diskusiju par
reformu doties ar pašvaldības autobusu.
Cilvēki ieradās arī paši. Liela daļa no
sanākušajiem bija pašvaldības iestāžu
darbinieki, arī deputāti.
Pēc VARAM speciālistu uzstāšanās
raisījās diskusija. Nevar teikt, ka uz jautājumiem tika saņemtas gaidītās atbildes.
Neviens nevar solīt, ka pēc šis reformas
dzīve būs labāka, būs jaunas darbavietas,
tiks atrisinātas kādas vietējiem iedzīvotājiem būtiskas problēmas. Jā, novads būs

lielāks, ar lielāku iedzīvotāju skaitu un
lielāku budžetu – tie ir rādītāji, kas varētu
piesaistīt investorus tautsaimniecības
attīstībai. Garantēt neviens neko nevar.
Administratīvi teritoriālā reforma paredz izveidot apvienoto Ludzas novadu,
tajā iekļaujot Ciblas, Kārsavas, Ludzas
un Zilupes novadus.
To, kā norisinājušās diskusijas citos
novados, var redzēt videosižetos ministrijas mājaslapā, sadaļā Administratīvi teritoriālā reforma, te ir arī cita aktuāla informācija par reformu. Bez tam ikdienā
iedzīvotājiem ir iespēja savus jautājumus
un viedokli izteikt, gan zvanot uz reformas zvanu centru pa tālruni 68 806 999,
gan rakstot uz e-pastu
reforma@varam.gov.lv

Godinot Latvijas Brīvības
cīņās kritušo karavīru piemiņu,
10. novembrī, Zvirgzdenes
saieta namā notika pasākums
“Šī Dieva zeme”, kurā caur
dzeju, kuru runāja Valentīna
Ruciņa un Andžela Rutka, un
dziesmām – Jura Ruciņa,
Zvirgzdenes folkloras kopas
“Saime” un Bērzgales folkloras kopas (fotoattēlā) izpildījumā, tika stāstīts par mūsu
valsti, par laikiem, kad izšķīries Latvijas liktenis un cilvēkiem, kas mūsu brīvību sargājuši drosmīgi un pašaizliedzīgi.
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Dāvinām Latvijai sakoptu dižkoku

Latvijas daba ir dažādu vērtību piepildīta, un viena no
tām ir dižkoki. Jau vairāk kā 10 gadus Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Latgales reģionālās administrācijas darbinieki valsts svētku nedēļā gatavo dāvanu
Latvijai – kādu sakoptu dižkoku. Talkā tiek aicināti zemes īpašnieki, lai vienotos kopīgā darbā un saulītē izceltu kādu no mūsu zemes dižajiem kokiem.
Šogad izvēle krita uz Ciblas novada
Eversmuižu – te pils tuvumā aug dižena
vīksna (4,15 m), dūšīga parastā apse
(3,70 m), kā arī vairāki resni ozoli –
veci, bioloģiski vērtīgi koki un potenciāli dižkoki. Turpat atrodamas arī divas
Kapu kalna dižpriedes (2,65 m un 2,59
m), bet tām augšanas apstākļi labi.
Savukārt dižvīksnas un dižapses vainaga projekcijā saauguši krūmi un koku atvases. Teju 30 talcinieku – Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, Ciblas pagasta pārvaldes
vadītājs un vietējie iedzīvotāji darbojās Ilžas upītes krastā,
lai atēnotu šos kokus.
Pasākuma dalībniekus vienoja ne tikai kopīgs darbs, bet arī
izzinošas un izglītojošas aktivitātes. Ar lielu interesi talcinieki klausījās Malvīnes Loces stāstu par Eversmuižas vēsturi un Ciblas novada izcilajiem ļaudīm, dabas vērtībām
un iepazinās ar Ciblas vidusskolas muzejā uzkrātajiem materiāliem.
Agnese Eglīte pastāstīja, cik dūšīgam jābūt kokam, lai tas
sasniegtu dižkoka apmērus.
Talka noslēdzās ar sarunām un kopīgām pusdienām pie
ugunskura Kapu kalna pakājē. Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam Miervaldim Trukšānam ir patiess prieks par vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanos.
Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (LRA) direktore Anda Zeize ir gandarīta, ka talkas organizēšanā aktīvi
iesaistījusies pašvaldība: – Šī ir laba dāvana, ko katrs mūsu,
nu jau par tradīciju kļuvušās, talkas dalībnieks ir pasniedzis
savai Latvijai. Paldies visiem, kas šajā dienā bija kopā, strādāja un deva velti Latvijai un tās dabai. Paldies arī saimniecēm, kas pagatavoja spēcinošu putru talkas dalībniekiem.
Teksts un foto: Regīna INDRIĶE,
Pārvaldes LRA dabas izglītības centra vadītāja

2. lappuse

Ciblas
novada pašvaldība ir
iesaistījusies
Latvijas–
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projektā “NO HOBIJA UZ BIZNESU – uzņēmējdarbības
attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā”.
Aicinām Ciblas novada amatniekus, mājražotājus un
mazos uzņēmējus 21. decembrī piedalīties starptautiskajā
Ziemassvētku tirdziņā Valkā, piedāvājot savu produkciju.
Šajā pasākumā Valkā piedalīsies mājražotāji un amatnieki
no Latvijas un Krievijas projekta partneru pašvaldībām.

Pieteikšanās dalībai
Ziemassvētku tirdziņā Valkā –
līdz 6. decembrim darba laikā,
zvanot 65700844, 65700894
vai rakstot uz e-pastu svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.

Ap vidusskolas stadionu uzstādīts žogs

Pirms gada veikta Ciblas vidusskolas stadiona rekonstrukcija: tika atjaunots futbola laukums, skrejceļam uzlikts mūsdienīgs un Eiropas standartiem atbilstošs gumijas segums,
ierīkota tāllēkšanas bedre un lodes grūšanas sektors. Būvdarbu kopējā summa sasniedza 201 447 EUR.
Lai nodrošinātu stadiona izmantošanu ilgtermiņā, 2019.
gadā ap stadionu ir uzstādīts žogs. Darbus veica pašvaldības
Komunālā dienesta darbinieki. Izmaksas no pašvaldības budžeta – 7449,44 EUR.
Ir izstrādāti stadiona ekspluatācijas noteikumi, kas tiek
ievēroti. Stadionu sportošanai var izmantot jebkurš interesents. Te notiek ne vien vidusskolas mācību stundas, bet arī
vietējās futbola komandas treniņi.
Stadiona rekonstrukcija pērn veikta gan par pašvaldības
budžeta līdzekļiem, gan piesaistīto finansējumu 45 000 EUR
apmērā, īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu
„Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” (Nr. 17-01-AL34A019.2201-000001) no ELFLA Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Svetlana RIMŠA, Attīstības nodaļas vadītāja
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Godinot cilvēkus, atzīmēta Latvijas dzimšanas diena
16. novembrī Ciblas Tautas namā
notika Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mana Zeme Latvija”, ko organizēja Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska. Svētki sākās ar novada domes
priekšsēdētāja Jura Dombrovska uzrunu
un Latvijas valsts himnu, ko uz skatuves izpildīja folkloras kopas „Ilžeņa”
jaunieši un skatītāju zālē – klātesošie.
Koncertā uzstājās pašdarbības kolektīvi no visiem novada pagastiem.
Svētku laikā tika godināti Ciblas novada pašvaldības rīkotā konkursa „Ciblas novada gada cilvēks” dalībnieki. Šogad apbalvošanai tika izvirzīti
četri pretendenti visās nominācijās.
Kā pirmā tika sveikta pušmucoviete
Janīna Paurāne, kura tika apbalvota
nominācijā „Mūža ieguldījums”.
Nominācijā „Gada jaunietis” tika apbalvota Ciblas vidusskolas skolniece
Izabella Stelikova.
Nominācijā „Gada cilvēks” bija izvirzītas divas pedagoģes. Galveno balvu
pašvaldības pārstāvji pasniedza Inārai
Kuzņecovai no Ciblas vidusskolas. Elvīrai Rimicānei no Pušmucovas pamatskolas tika pasniegts Pateicības raksts.

Attēlā — visi koncerta dalībnieki.
Piemiņas balva, kas tiek pasniegta
uzvarētājiem katrā nominācijā, ir pulkstenis ar uzrakstu (iedrukāts konkursa
nominanta vārds un saņemtais tituls) uz
īpaši noformētas akmens pamatnes.
Apsveicot nominantes, tika pasniegtas
nauda balvas un dāvināti arī ziedi.
Ikkatru konkursa „Ciblas novada gada

cilvēks 2019” dalībnieci sveica arī viņu
ģimenes, draugi, kolēģi.
Skanēja aizkustinošas uzrunas, kurās
tika apliecināta piederība Ciblas novadam un pateicības.
Svētku pasākums noslēdzās ar balli,
kurā muzicēja kārsavieši Kaspars, Antoņina un Sanita.

Ciblas vidusskola ierindojusies DA fonda Skolu reitinga labāko skaitā

Draudzīgā Aicinājuma fonda (DAF)
Skolu reitinga 2019 labāko skolu sarakstā iekļauta Ciblas vidusskola.
Skolas pedagoģes piedalījās šī reitinga laureātu svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, kura notika 25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. te tika pasniegts DAF apbalvojums Ciblas vidusskolas vadībai par izcilu mācību darba
organizāciju.

Labākās Latvijas
skolas Draudzīgā
Aicinājuma fonds
jau devīto gadu
izvērtē pēc skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātiem. Pēc skolēnu
gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos
vērtē katru mācību
priekšmetu un
skolas
kopvērtējumā.
Tiek vērtēti pieci mācību
priekšmeti – latviešu valoda,
matemātika, angļu valoda, dabas zinības (bioloģija, fizika,
ķīmija) un vēsture. Apbalvošanai skolas tika nominētas četrās
nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.

Lauku vidusskolu grupā Cibla ieņem
6. vietu. Atbilstoši konkursa nolikumam tiek noteiktas labākās skolas arī
atsevišķos mācību priekšmetos, Ciblas
vidusskola savā grupā ir 3. angļu valodā, 6. krievu valodā, 10. latviešu valodā
un literatūrā, 36. matemātikā. Valodās
vidusskolai ir vērojama izaugsme.
Ciblas novada pašvaldība sveic Ciblas
vidusskolas kolektīvu ar panākumiem
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu
reitingā! Lai tas iedvesmo tālākam darbam!
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Konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”
Mūža ieguldījums – Janīna Paurāne
Janīna Paurāne ir pensionāre, kuru nominācijai „Mūža
ieguldījums” izvirzījuši Pušmucovas pagasta iedzīvotāji.
Janīna tika izvirzīta kā Pušmucovas pagasta lopkopības
pārraugs, atzīmējot viņas godprātīgu un nesavtīgu darbu
pagasta iedzīvotāju labā.
Pieteikumā balvai, pušmucovieši raksta:
– Janīna Paurāne ar savu ar savu profesionālo darbu jau 50
darba gadu garumā ir veicinājusi lopkopības nozares pastāvēšanu, saglabāšanu un attīstību mūsu pagastā. Kā bijusī
kolhoza zootehniķe ar darba pieredzi Pušmucovas kolhozā
kopš 1969. gada, viņa arī patlaban strādā par lopkopības
pārraugu.
Kaut tagad Janīna jau ir pelnītā atpūtā, savas zināšanas un
darba pieredzi netur pie sevis, bet turpina strādāt, viņa kā
piena lopkopības pārraugs veic individuālo darbu, bet katru
otrdienu brīvprātīgi konsultē apmeklētājus pagasta pārvaldē.
Savu darbu viņa veic atbildīgi, precīzi, akurāti un ar patiesu ieinteresētību. Janīnai piemīt ļoti ass prāts un izcila fenomenāla atmiņa profesionālajā jomā. Janīna Paurāne kā lopkopības pārraugs apkalpo Pušmucovas pagasta saimniecības
un augstā līmenī pārzina visas nepieciešamās lietas, kas saistītas ar mājdzīvnieku reģistrēšanu un turēšanu. Pie viņas var
saņemt zinoša cilvēka palīdzību, noskaidrot visu, kas skar
lopkopību, lopu un ganāmpulku pārraudzību, dzīvnieku reģistrāciju, dokumentu kārtošanu, viņa ir starpnieks starp
Lauksaimniecības Atbalsta dienestu, Lauksaimniecības datu
centru, a/s "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
staciju” un ganāmpulka īpašniekiem. Viņas liels nopelns ir
Eiropas Savienības fonda līdzekļu piesaistē ikvienam, kas
savā piemājas saimniecībā savam priekam un iztikšanai tur
pat vienu gotiņu.
Lopkopība ir Janīnas sirdsdarbs visa mūža garumā, viņas
profesionālais padoms joprojām ir noderīgs pagasta cilvēkiem.

FOTO: Janīna Paurāne, ko apbalvojumam par mūža
ieguldījumu izvirzīja Pušmucovas pagasta iedzīvotāji, ar
Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Juri
Dombrovski, priekšsēdētāja vietnieci Inesi Birsku un
Ciblas pagasta pārvaldes vadītāju Miervaldi Trukšānu.

Gada cilvēks – Ināra Kuzņecova

Ciblas vidusskola nominācijai „Gada cilvēks” izvirzīja
Ciblas vidusskolas skolotāju Ināru Kuzņecovu.
Darba gaitas Ciblas vidusskolā viņa uzsāka 1998. gada 24.
augustā kā bibliotekāre - sekretāre. Skolotāja ir ieguvusi
humanitāro zinātņu bakalaura grādu latviešu filoloģijā un
latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikācija. Par
latviešu valodas un literatūras skolotāju Ciblas vidusskolā
strādā no 2000. gada.
Skolotāja ir profesionāla, radoša, mērķtiecīga. Ar vislielāko atbildību veic savus darba pienākumus – māca latviešu
valodu un literatūru, vada literārā pulciņa nodarbības 1.-12.
klasei. Skolotājas vadībā tiek veidots skolēnu radošo darbu
apkopojums – žurnāls „Pērlītes”. Šī gada 1. oktobrī, noslēdzot Dzejas dienu mēnesi, Ciblas bibliotēkā notika literārā
žurnāla "Pērlītes" atklāšanas svētki, kuros piedalījās skolēnu
vecāki, pagasta iedzīvotāji. Ieskatu žurnālā ar kompozīciju
"Zemē ar nosaukumu Latvija dzīvo mana bērnība" sniedza
literārā pulciņa dalībnieki.
Skolotāja ļoti veiksmīgi izstrādā pasākumu scenāriju literāro daļu, pati iesaistās un iesaista skolēnus pasākumu vadīšanā gan skolas, gan novada mērogā. Pēc scenārija, kuru izstrādāja skolotāju Ināra sadarbībā ar mūzikas skolotāju, notika Ciblas vidusskolas jubilejas pasākuma koncerts šī gada 1.
jūnijā, Ciblas pagasta TN rīkotais koncerts 2018. gada novembrī „Manas mājas ir mana laime”, Blontu TN Ciblas
vidusskolas montāža „Te ir tā vieta” 2017. gada novembrī
un citi pasākumi.
Skolotāja Ināra sniedz ieguldījumu Ciblas vidusskolas vārda popularizēšanā un atpazīstamībā. Skolotājas vadībā skolēni veiksmīgi piedalās latviešu valodas un literatūras olimpiādēs Ludzas, Ciblas, Zilupes novadu apvienības un Latgales mērogā. Katru gadu skolēni iegūst godalgotas vietas skatuves runas konkursos novadu apvienības, Latgales un valsts
mērogā. Veiksmīgi skolēni startē radošo darbu konkursos un
iegūst godalgotas vietas. Pagājušajā mācību gadā bija veiksmīgi starti konkursā "Mans bērnības stāsts", „Radošo darbu
konkursā, kas veltīts Latgales patriotam Ontonam Slišānam”, „Garās pupas” dzejoļu konkursā u.c..
FOTO: Ināra Kuzņecova pēc sveikšanas –
ar vīru Aldi un meitu Laumu.
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Konkurss „Ciblas novada gada cilvēks”
Gada jaunietis – Izabella Stelikova
Izabella Stelikova ir Ciblas vidusskolas 11. klases skolniece. Apbalvošanai viņu pieteica skolas pedagogi un
Skolēnu pašpārvalde.
Pieteikumā rakstīts: – Izabella ir pozitīvs, jauks un labsirdīgs cilvēks. Viņai patīk sabiedriski aktīva dzīve, ir ļoti radoša un izdomas bagāta dažādu pasākumu organizēšanā.
Klases kolektīvā Izabella ikdienā ir kā saules stariņš, kas
uzklausa, uzmundrina, palīdz, pamudina un visu perfekti
pārredzā.
Šī gada septembrī skolēni Izabellu ievēlēja par Skolēnu
pašpārvaldes priekšsēdētāju, jo: „Viņa ir ļoti atvērts, radošs
un pozitīvs cilvēks. Kļūstot par Skolēnu pašpārvaldes vadītāju, viņa ļoti saliedēja visu kolektīvu, kā arī piesaistīja jaunus
dalībniekus. Šobrīd Skolēnu pašpārvalde beidzot darbojas kā
īsta komanda ar izcilu vadītāju priekšgalā. Izabella rosina
rīkot interesantus skolas pasākumus un virza skolēnus uz
saliedētību un aktīvu līdzdarbošanos.”
Izabella ir aktīva folkloras kopas „Ilžeņa” dalībniece. Un
„Ilžeņas” vārdu viņa ir popularizējusi, veiksmīgi piedaloties
stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”. Jau trešo reizi
viņa ieguvusi 1. pakāpes diplomu Latvijas mērogā, līdz ar to
šogad decembrī Izabella cīnīsies par pieciem Latvijas izcilākajiem stāstniekiem par „Ķēniņa titulu”!
Izabella ir vienīgā Ciblas vidusskolas audzēkne, kas ir piedalījusies visos skatuves runas konkursos 10 gadu garumā,
tajos gūtas godalgotas vietas, iekļūst finālā valsts mērogā.
Izabella ir aktīva literārā pulciņa dalībniece.
Svarīgākais – viņa visu dara no sirds. Tikpat izjusti skanēs
Izabellas runātais teksts, apciemojot vientuļu pensionāru
svētku brīdī, liekot acīs iemirdzēties asarām. Tikpat izjusti
Izabella uzrunās publiku kādā skolas vai novada pasākumā.
Izabellas runātie teksti iesakņojas klausītāju sirdīs, liekot
izjust visdažādāko emociju gammu. Bet kas var būt svarīgāks – kā dāvāt prieku līdzcilvēkiem? Un Izabella tiešām to
prot.
Pienākums, pieklājība, atbildība, mērķtiecība – šie jēdzieni
vislabāk raksturo Izabellu.

FOTO: Izabella ar tēvu Aleksandru un brāli Sandi. Savā
uzrunā pēc godināšanas viņa veltīja sirsnīgus un aizkustinošus pateicības vārdus un rožu pušķi savai skolotājai
Dzintrai Toporkovai.

Elvīra Rimicāne, nominēta balvai Gada cilvēks

Pušmucovas pagasta pārvaldes, bibliotēkas un pamatskolas vadītājas konkursa nominācijai „Gada cilvēks”
izvirzīja Pušmucovas pamatskolas skolotāju Elvīru Rimicāni.
Pieteikumā rakstīts: – Likteņa līkloči Elvīru Rimicāni uz
Pušmucovu atveda 90. gadu sākumā. No Jaunatnes teātra
skatuves, no Rīgas doties uz laukiem – tas bija drosmīgs
solis, bet Elvīru grūtības nenobaidīja, bet norūdīja un pavēra
durvis jaunām iespējām. Elvīra ir mūžīga optimiste, kas
ikvienā dzīves pagriezienā prot saskatīt pozitīvo. Elvīra ir
dzirkstoša, radoša, atsaucīga, tāpēc ātri iekļāvās pagasta sabiedriskajā dzīvē. Kādu laiku savu radošo pieredzi izmantoja, vadot Pušmucovas Tautas namu.
1992. gadā, direktores Allas Ločmeles uzaicināta, viņa
Pušmucovas pamatskolā sāka vadīt teātra pulciņu, kas veiksmīgi darbojas joprojām. Tad absolvēja Rēzeknes Augstskolu un kļuva par vēstures un sociālo zinību skolotāju.
Elvīras sirdslieta ir teātris. Elvīra bērniem palīdz atvērties,
pilnveido uzstāšanās iemaņas un saskarsmes kultūru, attīsta
radošumu. Viņa pati šuj brīnišķīgus skatuves tērpus izrādēm
un gatavo dekorācijas.
Elvīra ir izdomas bagāta. Elvīra ir vadījusi neskaitāmus
Ciblas novada pasākumus, gan Ludzas reģionā.
Viņas sagatavotie skolēni iegūst augstu vērtējumu skatuves
runas konkursos un lepni nes Ciblas novada vārdu.
Elvīra Rimicāne ir karjeras konsultante ES fondu darbības
programmas projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras izglītības īstenošana
skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot
daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas: 2018./2019. mācību gadā Elvīras Rimicānes vadībā
Ciblas novada skolās tika organizēti karjeras attīstības atbalsta daudzveidīgi pasākumi, kuros skolēni iepazinās ar dažādām profesijām un tika motivēti savas karjeras plānošanai.
Daloties savā bagātajā dzīves pieredzē, Elvīra iedrošina bērnus būt drosmīgiem, neatlaidīgiem un mērķtiecīgiem savu
sapņu īstenošanā.
Elvīra ir devusi lielu ieguldījumu Pušmucovas pagasta un
Ciblas novada sabiedriskajā dzīvē.
FOTO: Elvīra Rimicāne pēc sveikšanas–
ar dēlu Andi.
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Aijas Jonikānes musturprieks
Pušmucovas Tautas namā
līdz 12. decembrim ir iespēja skatīt
Aijas Jonikānes rokdarbu izstādi „Musturprieks”.
Daudzveidīgi, krāsaini, iedvesmojoši –
tā īsumā var raksturot redzēto.
Aija ar rokdarbiem aizraujas kopš bērnības. Viņa augusi
Rēzeknes novada Audriņos, mācījusies Dricānos, studējusi
Liepājā, darba gaitas sākusi Kārsavā, bet jau 30 gadus ir
pušmucoviete. Aijas profesija – sākumskolas, mājturības un
vizuālās mākslas skolotāja. Nu jau otro gadu viņa vada Pušmucovas pamatskolu.
Ciblas novada iedzīvotāji viņu pazīst arī kā etnogrāfiskā
ansambļa „Olūti” dalībnieci. Aija kopā ar vīru Jāni ir dziedājusi novada kultūras pasākumos. Ja ir laiks, iesaistās Mērdzenes KN korī „Austra”.
Bērnībā Aijai adīšana un citi rokdarbi bija pašsaprotama
lieta, jo ar to nodarbojās visas ģimenes sievietes: māte adīja,
abas vecāsmātes arī auda. Un skolā visas meitenes ar prieku
apmeklēja darbmācību, palika arī pēc obligātajām stundām.
Salīdzinot ar mūsdienām, Aija atzīst, ka bērniem un jauniešiem vairs nav tādas pacietības un dedzības rokdarbos. Visu
varot nopirkt, tātad zudusi izpratne par roku darba vērtību.
Jau skolas gados Aija visai nopietni pievērsusies adīšanai.
Būdama 8. klasē, ar skolasbiedreni Vilhelmīni apmeklējušas
pieaugušajiem organizētus adīšanas kursus, tajos pilnveidojušas savu māku. Ap to laiku jau sapratušas daudz ko par
rakstiem, pratušas adīt zeķes, cimdus. Kursos iemācījušās
pareizi adīt pēc aprakstiem reglānu, cepures u.c. nopietnas
lietas. Pēc tam braukušas arī uz šūšanas kursiem Rēzeknē.
Vislabprātāk Aija ada, bet viņas darbu pūrā ir arī daudz
tamborētu rokdarbu. Lielākā aizraušanās šobrīd – lakati. Nav
mazsvarīgs to pielietojums. Tie der ikvienam, turpretī jakas,
džemperi, cepures tomēr tiek adītas konkrētam cilvēkam.
Lakats ir laba dāvana. Aijai ļoti patīk daudzveidība, tāpēc ir
dažādos rakstos un tehnikās darināti lakati. Un to forma nav
tikai trīsstūris, arī pusapaļa un taisnstūra forma, dažādi izmēri.
Ļoti svarīgi ir rokdarbam izvēlēties kvalitatīvu dziju. Ja tā
nav laba, ir žēl adījumā ieguldītā darba. – Centies, cik gribi,
ja materiāls ir vājš, arī darbs nesanāk, – pārliecinājusies
Aija. Darbojoties rokdarbnieču pulciņā „Musturprieks”, Aija
ir pievērsusies arī dzijas krāsošanai ar augiem, pēc senām
metodēm – tā, kā to darījušas mūsu vecmāmiņas. Te nav
iespējams paredzēt galarezultātu. Piemēram, krāsojot ar aronijām, pērn iegūts ļoti sulīgs violets tonis, šogad – sārti violets, lai gan viss darīts pilnīgi tāpat. Toties šogad labāk veicies ar zaļo krāsu, iegūts piesātinātāks tonis. Ar augiem krāsotā dzija iegūst pieklusinātākus, harmoniskākus toņus, un
vienā adījumā var izmantot raibu raibās krāsas – tās mierīgi
saskan. Ar ķīmiski krāsotajām dzijām tādu harmoniju rokdarbā nevar sasniegt, krāsas ir tik spilgtas, ka it kā sacenšas
savā starpā.
Latvijā ir izveidojusies adītāju kopiena, kurā iesaistījušās
arī ārzemēs dzīvojošas latvietes, kas aizrāvušās ar rokdarbiem. Ir veidoti arī kopīgi darbi – musturdeķi. Ir kopīgas

tikšanās, rokdarbu nometnes un izstādes, kur adītājas mācās
viena no otras, dalās pieredzē un adīšanas priekā. Darbojoties „Musturpriekā”, daudz ko jaunu var pārņemt no citām
rokdarbniecēm. Kāds interesants adījums nav jāsāk no nulles
– ja kāds jau to ir izadījis, vari savām acīm skatīt rezultātu
un analizēt darba gaitu.
Piemēram, šovasar Aijai nesanāca aizbraukt uz saietu Baltinavā, bet no citām adītājām, kas tur pabija, Aija iemācījās
ļoti savdabīgo Abrenes cimdu adīšanas tehniku. Šie cimdi
tiek adīti no divu krāsu dzijas, tajos veidojas viens raksts
labajā puše, bet savādāks raksts kreisajā. Aija tādus noadīja,
un tie ir izstādīti Pušmucovas TN.
Mūsdienās adīšanā un citos rokdarbos tiek atbalstīti dažādi
meklējumi, nav stingru noteikumu, kas nosaka pareizu tehniku.
Parasti cilvēki pat neiedomājas, cik liela daudzveidība valda adīšanas jomā. Daudzveidība ir rakstos, tehnikās, shēmās.
Aija labprāt iesaistās „spēlēs”, kas tiek piedāvātas adītājām.
Adījumu apraksti (tie parasti ir uz vairākām lapām, satur
shēmas, tabulas un adīšanas metodoloģiju) ir pieejami par
maksu. Bet ir iespēja iesaistīties izlozē vai jauna adījuma
apraksta testēšanā. Jāiziet zināma atlase meistarklases konkursā, bet tad, ja esi uzņemts adītāju grupā, darbs jāveic pa
daļām: izadi darba 1. daļu, atskaities un izsaki piezīmes (ja
tādas radušās attiecībā uz tehniku), tad saņem nākamo – 2.
daļu, ko tāpat izadi un tāpat atskaities par to, tad saņem nākamo – 3. daļu… Tā ir iespēja iegūt jauna darba aprakstu,
piedaloties tā testēšanā un apraksta uzlabošanā. Turklāt apraksts tavā rīcībā nonāk bez maksas. Pašreiz Aija ada kādu
lakatu, darbs jāpaveic novembra un decembra laikā.
– Es joprojām mācos adīt! – saka Aija. – Un tas nekad nebeigsies, jo ir tik daudz interesanta! Pasaulē ir ļoti dažādas
adīšanas tehnikas. Piemēram, divkrāsu patentadījums jeb
briošs, ko demonstrēju arī šajā izstādē Pušmucovā. Mani
aizrauj mežģīņraksti, sarežģītas shēmas, raksti ar pērlītēm.
Darinot šādu rokdarbu, nepieciešams koncentrēties tikai uz
to, nevari paralēli pļāpāt, jo jāskaita valdziņi.
Adīšana Aijai ir atpūta nevis darbs. Darbojoties ar dzijām
un rakstiem, piemirstas ikdienas pienākumu rutīna, prāts un
gars atpūšas.
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Pušmucovas skolēni pirmoreiz baletā
3. novembrī, pateicoties projekta „Latvijas skolas soma”
atbalstam, Pušmucovas pamatskolas 6. – 9. klašu skolēni
brauca uz Latgales vēstniecību GORS, lai pirmoreiz skatītos
Ādolfa Adāna baletu „Žizele” (libretu uzrakstīja Teofils Gotjē).
Tas ir viens no pirmajiem lielajiem romantisma baletiem un
viens no retajiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Uz lauku
ciemata idilles fona risinās stāsts par naivās meitenes Žizeles
pirmo iemīlēšanos – viņas nodotā mīlestība, kam seko ārprāts
un nāve, baisi skaistā pēcnāves pasaule ar daiļajām vilām –
mirušo jaunavu gariem, kas naktīs vīriešiem liek dejot līdz
nāvei, un mīlestība, kas tomēr spēj uzveikt nāves nolemtību.
Skolēni varēja izbaudīt, kā bez vārdiem, izmantojot kustību,
žestus, mīmiku un mūziku, var izrādīt izjūtas un darbību. Dejotāju un aktieru sejas izteiksmes meistarīgi atklāja savu varo-

ņu ciešanas un sāpes. Skatītājus fascinēja arī baletdejotāju
izteiksmīgie, skaistie tērpi.
Balets skolēniem likās interesants un iespaidīgs.

Karjeras nedēļa „Nākotnes profesijas”
No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas
pilsētās un novados norisinājās Karjeras
nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē
Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma – nākotnes profesijas
un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.
Pušmucovas pamatskolā laikā no
14. līdz 18. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa „Ielogojies nākotnē!”. To
organizēja pedagoģe karjeras konsultante (PKK) Elvīra Rimicāne.
Bija organizēta tematiska zīmējumu
izstāde “Nākotnes profesija” 1. – 6.
klašu audzēkņiem.
Savukārt 5. – 9. kl. audzēkņiem bija
organizētas klases stundas „Ielogojies
nākotnē!”, kur skolēni tika apmācīti, kā
iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un profesijām e-vidē
(www.profesijupasaule.lv
un
www.niid.lv).
Pušmucovas pamatskolas 8. - 9. klases audzēkņi iesaistījās Karjeras attīstības atbalsta (KAA) publiskajā pasākumā Ciblas un Ludzas novadu 9.
– 12. klašu skolēniem „Nākotnes profesija tevi gaida!”.
Sev vērtīgu informāciju ieguva 75
izglītojamie: Ciblas vsk., Ludzas ģimnāzijas, Ludzas 2.vsk., Pildas pamatskolas.
Šis KAA pasākums notika 16. oktobrī
Pušmucovas Tautas namā. Ar vecāko
klašu skolēniem runāja dažādu nozaru
speciālisti:
par tēmu „Nākotnes profesijas meža

18. oktobrī Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā —Tehnisko darbinieku
dienā — tika pasniegtas balvas skolēniem, kuri piedalījās zīmējumu izstādē.
nozarē” – Dainis Rudzīts, A/S „Latvijas Pušmucovas pamatskola lepojas ar
valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona to, ka katru gadu atzīmējam Tehnismeža apsaimniekošanas plānošanas ko darbinieku dienu.
vadītājs;
Skolotāja Sandra Laganovska šogad
par tēmu „Kā uzsākt savu biznesu?” – to noorganizēja 18. oktobrī, bet skolēni
Vita Pučka, ALTUM Latgales reģi- pildīja pavāra palīga, apkopējas, kurināona vadītāja;
tāja palīga, skolas saimnieka pienākupar tēmu „Nākotnes profesiju tops” – mus – arī tā var iepazīties ar ikdienas
Svetlana Kračus, NVA Ludzas filiāles dzīvē nepieciešamajām profesijām.
karjeras konsultante;
par tēmu „Skolēnu
izvēlētās nākotnes profesijas un to atalgojums” (kā dienas pārsteigums ārpus programmas) uzstājās DauŠī gada Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!”
gavpils universitātes
rosināja jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģistudente, kura apgūst
jās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes
mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču
karjeras konsultanta
attīstīšanu. Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar
profesiju.
pašvaldībām, un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
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Par Ciblas novada svētku kausu volejbolā cīnījās 6 komandas
Sadarbībā ar Ciblas novada jauniešu
centra vadītāju Aldi Tihovski šā gada
16. novembrī sporta kompleksā Felicianovā notika kārtējais atklātais svētku
kauss volejbolā.
Šajā turnīrā visas dienas garumā notika aizraujoša cīņa, kur sacentās Ludzas,
Kārsavas un Rēzeknes novada komandas. Kaut arī sacensībās piedalījās Ciblas novada spēlētāji, tomēr vietējo komandu viņi neizveidoja.
Cīņa notika starp sešām komandām:
„Kuorsova”, „Azarts” (Ludza), „Azarts
juniori” (Ludza), „Skoborga” (Malta),
SK „Spāks” (Rēzekne), „Ludza”. Turnīrā tika izspēlēta divu apakšgrupu sistēma.Pusfinālā tikās četras komandas. Par
bronza medaļām izvērtās spraiga cīņa
starp komandu „Azarts” un komandu
„Skoborga”. Ne mazāk aizraujoša spēle
bija komandām „Ludza” pret SK
„Spāks”.

Fotogrāfijā - godalgoto vietu ieguvēji.
Paldies par sadarbību Ciblas novada
Šoreiz veiksminieki, kas ieguva svētku kausu un zelta medaļas bija koman- pašvaldībai un Ciblas novada jauniešu
da „Ludza”. Sudraba medaļas un kauss centram! Un liels paldies sportistiem!
tika komandai SK „Spāks”, un bronza –
Ciblas novada sporta organizatore
komandai „Skoborga”.
Ineta MIKLUCĀNE

Ciblas bibliotēkā organizēti izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem
Novembrī visā Latvijā notiek pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai.
Ciblas bibliotēkā 12. novembrī pulcējās 5.-6. klašu skolēni uz erudīcijas spēli „Ko tu zini par Latviju?”
Uzziņu spēlē tika ietverti
jautājumi par
vēsturi, dabu,
valodu, kultūru un pazīstamiem cilvēkiem. Spēles
mērķis ir atmiņas, uzmanības, pacietības, reakcijas
ātruma, erudīcijas un domāšanas attīstība.
Spēles dalībnieki bija sadalījušies trijās komandās. Katra
komanda, atbildot uz uzdoto jautājumu, bez piedāvātiem
atbilžu variantiem varēja nopelnīt divus punktus, bet izmantojot variantus vienu punktu. Divas komandas rezultātā ieguva vienādu punktu skaitu (20), trešajai komandai nedaudz
atpaliekot.
Katrā komandā tika noteikts aktīvākais spēles dalībnieks,
bet visi dalībnieki saņēma dāvanā pildspalvu. Paldies skolotājai Inārai Kuzņecovai par atsauksmi, atbalstu un sadarbību
ar bibliotēku.

Pasaules laipnības dienā – 13. novembrī,
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes bērniem bibliotēkā bija „Labas uzvedības stunda”.
Šajā pasākumā H. Preislera grāmatas varone Mazā raganiņa mācīja bērniem labas uzvedības normas.
Uzzinājām, kā jāuzvedas rātniem un paklausīgiem bērniem. Bērni parādīja, kā viņi prot uzkopt istabu, izslaucīt
grīdu un savākt izmētātās mantiņas. Izmēģinājām dažādus
apkampiena veidus, izmantojot par paraugu grāmatu „Kur
ņemt vienu apkampienu?”
Noskaidrojām, kādus
pieklājības
vārdus bērni
zina un lieto
ikdienā, atnākot un uzturoties grupiņā. Bērni
prasmīgi nosauca dzīvnieku vārdus
mīlinājuma formā. Noslēgumā bērni izkrāsoja ikdienā visbiežāk pielietojamos pieklājības vārdus: LABDIEN, LŪDZU, PALDIES, ATVAINO.
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE
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