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Mācība skolās notiek attālināti
Šajā izdevumā:
Deputātu kandidā- 2
tu saraksti pašvaldību vēlēšanām
Deputātu kandidā- 3
tu saraksti pašvaldību vēlēšanām
Felicianovas tuvu- 4
mā atklāti divi
pilskalni
Trukšānu pilskalni 5
bija zuduši no
tautas atmiņas
Deputātu kandidā- 6
tu saraksti pašvaldību vēlēšanām
Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
4 jaundzimušie

7

Kopš gada sākuma miruši 22
novada iedzīvotāji

8

Ciblas novada
pašvaldības speciālisti
strādā attālināti.
Klientu apkalpošanas
centrs un
kase Blontos
strādā darba dienās
plkst. 9.00 - 13.00.
Tālr. 66954814.
Dokumentus aicinām
iesniegt elektroniski
(ciblasnovads@
ciblasnovads.lv) vai
pa pastu, vai atstāt tos
pastkastē pie domes
ēkas Blontos.

Ciblas novada vispārizglītojošajās skolās Ciblā un Pušmucovā mācības pamatā
notiek attālināti. Abās
skolās tiek organizēta
individuālas konsultācijas klātienē, tas notiek pēc grafika.
Piemēram, uz Ciblas vidusskolu vienu
dienu ar pašvaldības
autobusu tiek atvesti
skolēni no Līdumnieku puses, otru dienu –
no Ludzas puses, trešajā uz klātienes konsultācijām ierodas vietējie u.tml..
Nepieciešamību strādāt klātienē nosaka
pedagogi, arī skolēni reizēm lūdz skolotāju tikties klātienē, ja jūt, ka nespēj paši
individuāli apgūt jaunas zināšanas. Protams, tiekoties skolā, tiek ievēroti stingri
epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Darbinieki, kas ikdienā strādā skolā, katru ceturtdienu nodot siekalu paraugus
Covid-19 testam. Šādi testi divas reizes

mēnesī jānodod arī Ciblas vidusskolas
12. klases audzēkņiem, kuri uz mācību
stundām ierodas divas reizes nedēļā. Absolventi gatavojas centralizētajiem eksāmeniem latviešu valodā, matemātikā,
angļu valodā vai krievu valodā.
Mūsu skolas joprojām nevar atsākt darbu klātienē, jo Ciblas novads nav drošo
pašvaldību sarakstā. Savukārt, organizēt
mācības ārpus skolas telpām ir pāragri –
laika apstākļi nav tam piemēroti.

Par balsošanu pašvaldību vēlēšanās
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo
reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas
darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai
personas apliecību un pārliecināsies, ka
vēlētājs ir iekļauts pašvaldības vēlētāju
sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par
viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam
būs tiesības balsot, komisija balsotāju
reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā
un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām no-

tika no 17. marta līdz 6. aprīlim. Jaunveidojamā Ludzas pašvaldības vēlēšanām
reģistrēti pieci saraksti, tos publicējam šī
izdevuma 2., 3. un 6. lappusē.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem
no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā,
90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90
dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
(Turpinājums 3.lappusē)
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DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI pašvaldības vēlēšanām
2., 3. un 6. lpp. tiek publicēti deputātu kandidātu saraksti
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanām

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
Kandidāts

Jevgenija
Kušča

Olga
Petrova
Modris
Karpovs
Igors
Lapšovs
Niks
Murašovs
Sniedze
Irbe
Juris
Poikāns
Vairis
Poikāns
Jānis
Romancāns
Elēna
Tašlikova
Nikolajs
Murašovs
Mihails
Oļipovs
Tatjana
Sošņikova
Artemijs
Dobrovoļskis
Dainis
Trukāns
Edgars
Žuks
Edgars
Zaezerskis
Aleksandrs
Jakimovs

Kārtas
Dzimnr.
Darbavieta /
šanas
sanodarbošanās
gads
rakstā

1

2

Amats

Ludzas novada domes
priekšsēdētāja
Ludzas novada
vietniece soci1962
dome
ālajos, izglītības un kultūras jautājumos
Ludzas novada
1979
deputāte
dome

3

1971

Kārsavas pašvaldības dome

Deputāts

4

1970

Ģimenes ārsta
prakse

ģimenes ārsts

5

Zilupes novada
1992
Deputāts
pašvaldība

6

1990

Ludzas novada
Juriskonsulte
pašvaldība

7

1949

Kārsavas novadeputāts
da pašvaldība

8

1974

9
10
11
12
13

Zemnieku saimīpašnieks
niecība "Liepas"
UzņēmējdarLudzas novada
1973
bības koordipašvaldība
nators
Ludzas Medicī1975
ārste
nas centrs
1972 Bezdarbnieks
Kārsavas nova- Sporta organi1971
da pašvaldība zators
Ludzas novada
1966 sociālā dienesta Vadītāja
DSCP

14

1947 Pensionārs

15

1972 Bezdarbnieks

16

1993 EZ1 SIA

17

1993

18

Īpašnieks

SIA DENTAL
zobārsts
PLUS
DU, Humanitārā
1961 fakultāte,
Doktorants
Literatūrzinātne

Zaļo un Zemnieku savienība
Kandidāts

Edgars
Mekšs

Kār
Dzimtas
Darbavieta /
šanas
nr.
nodarbošanās
gads
sar.

Amats

domes
Ludzas novada
priekšsēpašvaldība
dētājs
Kārsavas nodomes
vada pašvaldī- priekšsēba
dētāja
domes
Zilupes novapriekšsēda pašvaldība
dētājs
SIA "Ludzas
valdes
medicīnas
loceklis
centrs"
domes
Ludzas novada priekšsēpašvaldība
dētāja
vietnieks
domes
Ciblas novada
priekšsēpašvaldība
dētāja
Kārsavas novadeputāts
da dome
domes
Zilupes novada priekšsēdēpašvaldība
tāja
vietnieks
Pildas Tautas
vadītāja
nams
inţenierkoLudzas novada
munikāciju
pašvaldība
speciālists
Kārsavas novadeputāts
da dome

1

1975

2

1961

Oļegs
Agafonovs

3

1954

Juris
Atstupens

4

1958

Valdis
Maslovskis

5

1974

Renāte
Mikaskina

6

1986

Andrejs
Krišāns

7

1957

Vitālijs
Vaļdens

8

1977

Olita
Baklāne

9

1968

Arturs
Isakovičs

10

1968

11

1963

12

1962

Ciblas vidusskola

direktore

13

1968

Zilupes vidusskola

sporta
skolotājs

14

1968

Ludzas novada
treneris
sporta skola

15

1969

Ināra
Silicka

Andris
Ļubka
Sarmīte
Leščinska
Sergejs
Fenčenko
Māris
Cibuļskis
Oskars
Petinens
Raimonds
Čakšs
Inta
Rancāne
Andris
Valeinis

16

17

18

Kārsavas novada dome
Valsts tehniskās
1985 uzraudzības
aģentūra
Nodarbinātības
1964 valsts aģentūra
Ludzas filiāle
Ludzas novada
1980 Briģu pagasta
pārvalde

deputāts
vecākais
inspektors
nodarbinātības aģents
vadītājs
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DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI pašvaldības vēlēšanām
“LATVIJAS KRIEVU SAVIENĪBA”

LATGALES PARTIJA
Kārtas
Dzimnr.
Darbavieta /
šanas
Amats
Kandidāts
sanodarbošanās
gads
rakstā
Alīna
Ludzas novada
1 1959
deputāte
dome
Gendele
Toms
Kārsavas nova- Izpild2 1987
da pašvaldība direktors
Vorkalis
Pasienes pag.
Skaidrīte
Zilupes novada
3 1957
pārvaldes
pašvaldība
Marčenoka
vadītāja
priekšsēdētāAivars
Ludzas novada ja vietnieks
4 1976
dome
attīstības
Meikšāns
jautājumos

Kārtas
Dzimnr.
Darbavieta /
šanas
Amats
Kandidāts
sanodarbošanās
gads
rakst
ā
SIA AB
Andrejs
1
1971 SECURITY menedţeris
Larionovs
360

Vladimirs
Pedāns
Olga
Nagļa
Igors
Andrejevs
Jeļena
Glazkova
Vladislavs
Tarasovs
Antoņina
Lipska
Viktors
Kaļiņins

2

1935 pensionārs

3

1978

4

1973 Byggas ehf

5

1983

6

1984 Hr Factor

7

1949 pensionāre

8

1971 Norbik ehf

Latvijas
Dzelzceļš

Stacijas deţurants
celtnieks

SIA VK
deklarante, opeLOGISTIKA ratore

Roberts
Vasiļjevs

5

1967

Ģimenes ārsta ģimenes
prakse
ārsts

Lolita
Greitāne

6

1964

Ludzas Mūzidirektore
kas pamatskola

7

1962

Kārsavas vidusdirektors
skola

8

1975

Ludzas novada
deputāts
dome

9

1964

Ciblas novada
deputāts
dome

(Turpinājums. Sākums 1.lappusē)

Ludzas novada
dome
Ludzas novada
Bērnu un jauniešu centrs
Ludzas Mūzikas pamatskola
SIA "Ludzas
autotransporta
uzņēmums"
Ludzas 4.pirmsk. izgl. iestāde
“Pasaciľa”

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes
vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.
Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus
vēlētāji varēs noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana" vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.
Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viľiem pieder nekustamais īpašums.

Edgars
Puksts
Viesturs
Rancāns
Aivars
Rikums
Jānis
Ivulāns

10

1971

11

1956

12

1970

Guntars
Losevičs

13

1984

Imants
Bogomols

14

1977

15

1985

Eleonora
Obrumāne
Dace
Tihovska

Marita
Joņina
Laila
Pančaka

16

Ernests
Rinkevičs

17

Edvīns
Savickis

18

deputāts
direktore
sākumskolas
skolotāja
valdes
priekšsēdētājs
mūzikas skolotājs

valdes locekle, projektu
vadītāja
valdes
Biedrība
1971
priekšsēdētā“Rendoles”
ja
darba aizsarKārsavas nova- dzības un
1959
da pašvaldība ugunsdroš.
speciālists
Ludzas novada
1991
treneris
Sporta skola
SIA
"ABERRY"

komplektētājs

celtnieks

Par balsošanu pašvaldību vēlēšanās
Vēlētāju reģistrs

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā,
5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Būs arī iespēju
nobalsot iepriekš: 31. maijā (16.00 - 20.00); 3. jūnijā (9.00 16.00); 4. jūnijā (13.00 - 20.00).

Balsošana pa pastu no ārvalstīm
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs,
var pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai ir jāpiesakās iepriekš - līdz 24. aprīlim.
Pieteikties var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā (sūtot pieteikumu uz pasts@cvk.lv)
vai, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.
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Jaunatklātie Ciblas Trukšānu pilskalni
Pēdējos trijos gados Latvijā ir noticis pilskalnu jaunatklāšanas sprādziens. Tas ir saistīts ar aerolazerskenēšanas materiālu publisku piekļuvi, kas ļauj arī attālināti pārlūkot plašas
mūsdienu Latgalē cilvēku pamestas un krūmiem aizaugušas
teritorijas. Ciblas pagasta Trukšānu gadījumā gan nevar runāt
par ļauţu pamestu teritoriju; tieši otrādi – pilskalni ir atklāti
līdzās lielākai apdzīvotai vietai Felicianovai.
Atklājuma gaita bija sekojoša:
2019. gada 24. maijā Nacionālās kultūras mantojuma speciālists Raimonds Rozenvalds aerolazerskennējumā pie Felicianovas ievēroja divas vietas, kur it kā varēja saskatīt pilskalniem raksturīgos reljefa pārveidojumus – grāvju, vaļņus un
terases.
2019. gada vasarā, 9. jūlijā, vieta tika apsekota, un te tiešām
tika konstatēti veseli divi vāji veidoti, tomēr neapšaubāmi
pilskalni.
Pilskalni atrodas viens otram līdzās Ludzas jeb Ilţas upes
kreisajā krastā, aptuveni ziemeļrietumu rietumu – dienvidaustrumu austrumu virzienā orientētā kauprē starp Lielo Trukšānu, Morozovkas un Tumovas sādţām ap 700 m uz ziemeļrietumiem no Felicianovas. Minētā kaupre paceļoties un nolaižoties turpinās vairāku desmitu kilometru garumā, un tajā
daţādās vietās atrodas vairākas labi zināmas senvietas: (no
rietumiem uz austrumiem) Ludzas viduslaiku pils, Ludzas
Odukalns – senkapi, Jurizdikas pilskalns, Jurizdikas akmens
laikmeta apmetnes Jurizdikas ragā, Ciblas Ķīšukalns – pilskalns ar plašu senpilsētu, Ciblas Kapu kalns – pilskalns, CibTrukšānu pilskalns I (attēlā) atrodas
kaupres augstākajā vietā tuvāk Tumovai
un Felicianovai. Te priedēm apaugusī
kaupre ir īpaši stāva dienvidu pusē – pret
Ludzas upi, kur tagad ir uzpludinātais
Felicianovas elektrostacijas ezers. Pretējā pusē kaupre ir ap 20 m augsta; tur tās
pakājē ir purviņš. Pilskalna vietā kaupre
sarakāta daudziem daţāda laika un nozīmes II Pasaules kara laika rakumiem,
kas liedz precīzāk uztvert senos pilskalna nocietinājuma veidojumus. Var
spriest, ka Trukšānu pilskalns I nav bijis
veidots, jūtami mainot reljefu. Austrumu

Trukšānu pilskalns II - priekšplānā,
Trukšānu pilskans I - aiz tā.
las Djatlovkas kalns – Latvijā lielākais latgaļu uzkalniņu kapulauks u.c..
Pilskalni nosaukti pēc tiem tuvākās Trukšānu sādţas vārda.
Lai atšķirtu pilskalnus, tad par Trukšānu pilskalnu I nosaukts
austrumu puses apcietinājums, bet par Trukšānu pilskalnu II rietumu puses apcietinājums. Attālums starp abiem pilskalniem ir ap 100 m.

pusē kaupre nodalīta ar apmēram 4 – 5
m dziļu dabisku ieplaku. Lai arī ieplaka
atrodas tikai 20 m no pilskalna nocietinājumiem, nav skaidrs, vai tā tieši būtu
izmantota pilskalna koka būvju drošības
pastiprināšanai. Uz rietumiem no dabiskās ieplakas pilskalnu sāk iezīmēt nepilnu pusmetru augsts vāji veidots, bet noteikti – mākslīgs valnītis, tālāk ir ap metru dziļš puslokveida grāvis, tad ap metru
augsts puslokveida valnis. Tos visus
šķērso par apmēram metru zemē iegrauzusies sena ceļa vaga, kas, šķiet, tāda
veidojusies jaunākos laikos, tomēr iespējams, ka šīs vagas
vietā ir bijusi arī
senā ieeja pilskalna
nocietinājumos. Te
visur – gan vaļņos
un grāvjos, gan plakumā, gan nogāzēs
– ir dažādi rakumi.
Pilskalna rietumu
gala grāvji un vaļņi
ir nenoteiktāki. Iespējams, tie sapostīti un pielīdzināti ar
daţādiem kara laika
un citiem rakumiem, kuru te ir
visai daudz, tomēr

pilskalna senā nocietinājumu līnija ir
nojaušama. Te, tāpat kā pretējā pilskalna
pusē, to norobeţo divi grāvji un valnis
pa vidu. Lielākais grāvis varētu būt ap
metru dziļš, valnis attiecīgi tikpat augsts.
Kaupres ziemeļu nogāzē abi grāvji pārveidojas par divām vāji iezīmētām terasēm, kas gan nav izsekojamas visas nogāzes garumā. Augšējā terase atrodas ap
2 m, apakšējā – ap 4 m zem pilskalna
izlīdzinātā plakuma līmeņa. Terasēs ir
vairākas lielas rakumu bedres. Šādi norobeţotais pilskalna plakums, kur kādreiz atradies no koka veidots nocietinājums, ir ap 40 m garš un ap 15 m plats.
Ap 10 m uz rietumiem no Trukšānu pilskalna I nocietinājumiem, tieši ar tiem
nesasaistoties, ir lēzena ap 5 – 6 m dziļa
dabiska ieplaka.
No dienvidu puses pilskalna rietumu
galam apliecas sen iebraukta un tagad
aizaugusi ceļa vaga, kas nolaiţas uz leju
pa pilskalna ziemeļu nogāzi. Pilskalna
nocietinājumi, kas veidoti vieglā smilts
zemē, sapostīti daţādiem, īpaši jau pret
Ludzas upi vērstiem II Pasaules kara
rakumiem. Senajām dzīvesvietām raksturīgais kultūrslānis pilskalnā nav ieraugāms. Pilskalnā vietām redzami pilskalnos nereti augošie kārpainā segliņa
krūmi.
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Jaunatklātie Ciblas Trukšānu pilskalni
Trukšānu pilskalns II (attēlā), kas
apaudzis lapu un skuju kokiem, atrodas
tajā pašā kauprē tuvāk Lielajiem Trukšāniem, ap 100 m uz rietumiem no Trukšānu pilskalna I. Pret dienvidiem kaupre te
stāvi nokrīt pret Ludzas upi un ir pārdesmit metrus augsta. Pretējā pusē kaupre
par apmēram 20 m nokrīt pret nelielu,
senos laikos nogrāvjotu, tagad krūmiem
aizaugušu purviņu.
Austrumu pusē kaupre, veidojot pilskalna nocietinājumus, pārdalīta ar tikko
jaušamu grāvja priekšā uzmestu valnīti;
pats grāvis ir ap metru dziļš, šķērso visu
kaupri un iesliecas abās kaupres nogāzēs. Pilskalna šī gala nocietinājumi ir
visai vāji un nenozīmīgi. Te pie grāvja ir
vairāki caurmērā ap metru lieli akmeņi.
Pretējā rietumu pusē Trukšānu pilskalnu II norobeţo dabiska pārţmauga; vēl
tālāk uz rietumiem kaupre paliek ļoti
šaura. Šīs pārţmaugas austrumu malā ir
uzmests ap 1 – 1,5 m augsts valnis.
Tālāk virzienā uz austrumiem
(respektīvi uz pilskalna plakuma pusi) ir

izrakts ap 1 – 1,5 m
dziļš izteikts puslokveida grāvis; tad
seko ap 1 – 1,5 m
augsts aprakums
jeb stāvinājums,
kura augšpusē ir ap
3 – 4 m plata izlīdzināta terase; tad
ap 1,5 – 2 m augsts
aprakums jeb stāvinājums. Nocietinājumu sistēmas gali
izbeidzas kaupres
abās stāvajās ziemeļu un dienvidu puses
nogāzēs, kur terases nav veidotas.
Pilskalna rietumu gals atšķirībā no
pretējā austrumu gala ir nocietināts
daudz pamatīgāk. Šī ir vieta, kur Trukšānu pilskalnu mākslīgais pārveidojums ir
redzams vislabāk.
Trukšānu pilskalna II plakums (ap 80
m garš un ap 20 m plats) ir izlīdzināts, tā
malās pret Ludzas upi ir vairākas, šķiet,
II Pasaules kara laika rakumu bedres.

Pāri pilskalnam ved zemē iegrauzusies
taciņa; iegrauzums ir īpaši jūtams rietumu gala nocietinājumos. Iespējams, taciņa iezīmē kādreizējās ieejas vietas. Ne
pilskalna plakumā, ne nocietinājumos
kultūrslānis nav jaušams; visur ir smilts
zeme. Pilskalna plakumā, kur lielākā
daudzumā aug pilskalniem raksturīgais
kārpainais segliņš, zem ar saknēm izgāztas priedes bija redzams, ka pat velēnas
kārta te ir plāna un smilšaina.

Vietējie aptaujātie ļaudis par pilskalniem pie Trukšāniem neko nezināja. Tomēr tagad, kad Trukšānu pilskalni ir
lokalizēti, var ar nedaudz savādāku skatu paskatīties uz pieminekļu pētnieku agrākajām darbībām, un sāk likties, ka vietējie ļaudis par pilskalniem agrākos laikos tomēr ir zinājuši.
Tā 1924. gadā mākslinieks un skolotājs Oskars Kalējs, vēlākais Daugavpils muzeja dibinātājs un pārzinis, muzeja kolekciju glābējs, īsā ziņojumā tikko dibinātajai Pieminekļu valdei
rakstīja, ka Ciblas pagastā pie Kalniņu mājām ir kalns, kas
saukts pilskalniem raksturīgā vārdā par Piltiņu kalnu, un tam
ir pilskalna pazīmes. Šķiet, ka pats O. Kalējs te nebija bijis,
bet par Piltiņu kalnu viņam būs stāstījis kāds cits. Drusku
mulsinoši ir tas, ka pilskalnus par Piltiņu kalniem vairāk tā
sauc Vidzemē, bet ne Latgalē. Pamatojoties uz O. Kalēja
sniegtajām ziņām, šo Piltiņu kalnu pie Ciblas Kalniņu mājām
1947. gadā mēģināja atrast pieminekļu aizsardzības speciālists Kārlis Rozītis. Vietas meklējumos viľam bija palaimējies ierasties tieši uz vietējo ciema padomju priekšsēdētāju un
dzirnavu vadītāju sapulci, tomēr neviens no šiem it kā zinošajiem vietējiem ļaudīm ne Piltiņu kalnu, ne Kalniņu mājas nezināja. K. Rozītis domāja, ka Piltiņu kalns būtu vienādojams
ar Pilcenes kalnu pie Ludzas upes, kas savu nosaukumu droši
vien bija guvis no Felicianovas muiţas. Aprakstot šo kalnu,
K. Rozītis minēja, ka tas atrodas lielceļa malā, ir samērā
augsts, apkārtnē populārs, bez jebkādām pilskalna pazīmēm,
vairākus hektārus liels, apaļš, nolaidens un tiek apstrādāts.

Skaidrs, ka šis nav tas kalns, kur tagad konstatēti pilskalni.
Skatot tagad pieejamās kartes, var redzēt, ka Trukšānu pilskalnam I tuvākās tiešām ir Tumovas sādţas Kalniņu mājas. Ja
tas tā, tad varbūt O. Kalējs 1924. gadā tiešām no ļaudīm, kas
zināja par pilskalnu un kas to sauca par Piltiņu kalnu, bija
kaut ko dzirdējis. Kā zināms, Latgalē viensētu nosaukumi
īpaši netiek lietoti, pat kaimiľi ne katru reizi zina, kā oficiāli
saucas otra māja, tāpēc nebūtu nekāds brīnums, ka tādas Kalniņu mājas 1947. gadā arī vietējie ļaudis varēja nezināt.
Kādas jaunas zināšanu druskas par Trukšānu pilskalniem
sniedza Ciblas novadpētnieks Valentīns Edmunds Klešniks,
kurš ir grāmatu “Ciblas novads” I un II autors. Vēl nezinot
par pilskalniem, V. E. Klešniks bija rakstījis, ka kalns, kurā
atrodas Trukšānu pilskalns I, saukts par Baznīcas vai Geļas
kalnu. Geļas kalns tāpēc, ka kādreiz tas piederējis Geļai, bet
nosaukums Baznīcas kalns varētu liecināt par kādu seno svēto
vietu, kas varētu būt saistīta ar Kozlovsku Kapu kalnu – pilskalnu, kas atrodas ap 1,5 km uz austrumiem no Trukšānu pilskalniem. V. E. Klešniks domāja, ka sādţas nosaukums Tumova varētu būt saistīts ar katedrāles vai baznīcas vārdu domus.
Vēl kādu niansi šajos pārspriedumos ienesa felicianoviete
Irēna Okuņeva, kas ap 2000. gadu bija literāri apstrādājusi
vairākas vietējās teikas. Vienā no tām starp citu, garām ejot,
minēta arī kāda senā pils kaut kur pie Felicianovas un Ludzas
ezera. Zinot, ka senās pilis bija celtas pilskalnos, varbūt arī
teikā bija saglabāta kāda atmiņa par Trukšānu pilskalniem.

Trukšānu pilskalni kā tādi raksturīgi Latgalei. Tie iekārtoti vienā kauprē netālu vienam no otra jau no dabas labi norobeţotā vietā. Nocietinājumi visumā nav bijuši īpaši spēcīgi
veidoti; kultūrslānis ne vienā, ne otrā pilskalnā nav konstatēts,
kas liecinātu, ka pilskalni nav ilgstošāk apdzīvoti. Trukšānu
pilskalni, aizlīdzinot senos kalnu pārveidojumus, lielā mērā ir
sapostīti ar jaunāku laiku, galvenokārt II Pasaules kara raku-

miem. Pilskalnu datējums un kultūrpiederība nav zināma.
Tiek vispārinoši uzskatīts, ka šādi pilskalni Latvijā un Latgalē parādījās lielās tautu staigāšanas laikā t.i. m.ē. I g.t. vidū.
Tas bija ar militārām sadursmēm bagāts laiks. Tad šādos labi
nocietinātos pilskalnos patvērās briesmu brīţos, bet ikdienā
ļaudis tur nedzīvoja.
Prof., Dr. Juris URTĀNS
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DEPUTĀTU KANDIDĀTU
SARAKSTI
pašvaldības vēlēšanām
Sarakstu sākums — šī izdevuma 2. un 3. lappusē

Latvijas Sociālistiskā partija
Kandidāts

Kārtas
Dzimnr.
Darbavieta /
šanas
sanodarbošanās
gads
rakst
ā

Amats

Voldemārs
Dibaņins

1

1954

SIA "Rēzeknes
Būvuzraugs
namsaimnieks"

Andrejs
Ivanovs

2

1959

Kārsavas novaDeputāts
da dome

3

1982 PS ''Jūrkalni''

Īpašnieks

4

1983 Nav

Bezdarbnieks

5

1953

6

1949 Nav

Dmitrijs
Šladts
Vasilijs
Larins
Zinaīda
Buliga
Sergejs
Bogdanovs

Oksana
7
Griņova
Lilija
8
Šeršņova
Aivars
9
Lelis
Mihails
10
Martinovs
Sandra
Stafecka
Kirils
Bogdanovs
Arina
Berjoza
Sergejs
Lazovskis
Dainis
Narnickis
Oļegs
Obuhovs
Arnis
Pudans
Oļegs
Baikovs

1975

Ludzas 2. vidusskola

SIA ''Ludzas
autoosta''

Direktore
Pensionārs
Dispečers

1955 Pensionāre

Pensionāre

1965 Nav

Bezdarbnieks

1977 Nav
SIA ''Grand
Latgale''

Izdienas
pensionārs
Viesu uzľemšanas
speciālists

11

1989

12

1993 SIA ''KVĒLE''

13

1992

Pašnodarbināta Fitnesa trepersona
neris

14

1976

Ludzas
2.vidusskola

15

1984 IK ''DANOX''

16

1983

17

1976 SIA Latifiks

Jurists

18

1968 "JAVIS"

Meistars

SIA”Komercfirma Kvarcs''

Elektromontieris

Izglītības
metodiķis
Vadītājs
Menedţeris
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Domes sēdē skatītie jautājumi
23. martā notikušajā kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika skatīti 11 jautājumi.
Grozījumi pamatbudžetā
Veikti grozījumi 2021. gada pašvaldības budţetā. Ir veikta
budţeta izpildes analīze. Pēc š.g. 1. martā fiksētajiem datiem, izstrādāti priekšlikumi grozījumiem: precizētas ieņēmumu prognozes un izdevumi pašvaldības funkciju izpildei.
Pamatbudţeta ieņēmumi un izdevumi palielināti par EUR
226874, no tiem: mērķdotācija pedagogu piemaksām 12348
eiro; vienreizējā dotācija pašvaldībām 79718 eiro (atvēlēta
pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzlabošanai); finansējums infrastruktūras sakārtošanas projektam (ceļa būvniecība) 134808 eiro.

Īpašumu lietas
Lemts par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem.
Pieņemts lēmums atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ciematnieki” Felicianovā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Domes sēdē noteikta izsoles
sākumcena – 1000 eiro, izveidota izsole komisija, apstiprināti izsoles noteikumi (publicēti pašvaldības internetvietnē).
Izskatot privātpersonu iesniegumus, dota atļauja atdalīt no
privātīpašumiem zemes vienības, izveidot jaunus nekustamos īpašumus (katram piešķirts nosaukums un zemes lietošanas mērķis):
no nek.īp. „JURI” Blontu pag. atdalīti 10 ha, jaunajam
īpašumam piešķirts nosaukums „JURĪŠI (mežsaimniecība);
no nek.īp. „RĀCEŅI” Blontu pag. atdalīti 2,6 ha –
„BIRZĪTES” (mežsaimniecība);
no nek. īp. „MEIJAS” Zvirgzdenes pag. atdalīti 10,04 ha –
„MEIJAS 1” ”(lauksaimniecība).
Atzīts par nepieciešamu izstrādāt zemes ierīcības projektu
privātam nek. īp. „SEDLIŅI” (Zvirgzdenes pag.) sadalei: tas
tiks sadalīts 2 zemes vienībās ar platību 12,3 ha un 12,5 ha,
piešķirot nosaukumus: „MAZĀ SURIKOVA” (lauksaimniecība) un „SEDLIŅI” (meţsaimniecība).
Saskaņā ar kādu tiesas spriedumu privātpersonai atjaunotas
īpašuma tiesības uz trim zemes vienībām, tāpēc domes sēdē
tika lemts atcelt 2011. gadā pieņemto lēmumu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu minētajai personai.

5 jautājumi – par zvejas tiesību nomu
Nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai 2021. gadā:
Zvirgzdenes ezerā – 3 personām;
Lielajā Ludzas ez. – 5 personām.
Katram iedalīts 1 murds no kopējā zvejas tīklu limita.
Nodotas nomā līdz 31.12.2023. rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai:
Kurjanovas ezerā – 2 personām (iedalītais tīklu apjoms: 50
m un 1 murds);
Zilezerā – 1 personai, iedalīti 170 m no kopējā tīklu limita;
Poguļankas strautā 0,1 km no Cirmas ezera – 1 zušķērāju,

Citi jautājumi
Sakarā ar to, kas nav iespējams piedzīt parādus, nolemts
norakstīt un noņemt no uzskaites bezcerīgo parādus par komunālajiem pakalpojumiem 316,79 eiro apmērā un par ēdināšanas pakalpojumiem 101,67 eiro apmērā.
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Jāiesniedz informācija par bišu saimēm
Atgādinām, ka
medus bišu saimju
īpašniekam vai
turētājam katru
gadu līdz maija un
novembra beigām
datu centrā (LDC)
jāiesniedz informāciju par bišu
saimēm (stropiem)
pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī.
Pārskatā jānorāda ganāmpulka un novietnes reģistrācijas
numurs, pārskata datums un bišu saimju skaits.
Pārskatu par bišu saimēm iespējams ievadīt elektroniski,
izmantojot LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu.
Jautājumu gadījumā var sazināties ar LDC, tālrunis:
67027240.
Var konsultēties arī Ciblas novada pašvaldībā, sazinoties
ar lauksaimniecības speciālistiem:
* Ciblas pagasta pārvaldē – konsultē Agris TRUKŠĀNS.
Tālruņa numurs 28612349! E-pasts: agris-t@inbox.lv
* Blontos, Domes ēkā – pirmdienās un trešdienās un
* Pušmucovas pagasta pārvaldē – otrdienās konsultē
Marina BARKĀNE. Tālruņa numurs 26403122;
e-pasts: marinabarkane@inbox.lv
Atcerieties – Ciblas novada pašvaldības algotie
lauksaimniecības nozares speciālisti
KONSULTĀCIJAS SNIEDZ ARĪ ATTĀLINĀTI.
Zvaniet un rakstiet elektroniskās vēstules!
Foto no http://www.laukutikls.lv
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Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu –
smagāko vārpu nobriedēt spēj
mazā graudā ieliktā bagātība.
(L. Brīdaka)
Sveicam ģimenes, kuras piedzimusi
Matīss, Emīls, Raivo un Jana!
Lai veselīģi un darbīģi auģ musu
mazie novadnieki!
Ciblas novada pasvaldība

Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka 2021. gada pirmajā
ceturksnī – janvārī, februārī un martā – Ciblas novada pašvaldībā reģistrēti četri jaundzimušie:
20. janvārī Ciblas pag. Skriņos – Matīss M.,
1. februārī Pušmucovā – Emīls R.,
2. martā Zvirgzdenes pag. Lucmuižā – Raivo O.,
4. martā Ciblā – Jana V..

Aicina jauniešus pieteikties diskusijai un
savu ideju attīstībai iegūt 1000 eiro!
Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem
saistošs notikums.
23. un 30. aprīlī tiešsaistē norisināsies pasākums, kas būs
veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai.
Šoreiz ţūrija izvēlēsies divas labākās idejas, kuru realizēšanai katrai no tām tiks piešķirts 500 EUR liels finansējums.
Pieteikties dalībai pasākumā var līdz 22. aprīlim. Mācību iestādes, jauniešu centri un jauniešu NVO aicināti reģistrēt komandas 3 - 4 jauniešu sastāvā, aizpildot Pieteikuma anketu.
Reģistrējies: https://ej.uz/jauniesuuznemejspeja
Plašāka informācija – internetā.

Lieldienu pasākumi Ciblas PII
Lieldienu laiks atnāk kopā ar pavasara procesiem dabā,
kad viss lēnām mostas pēc ziemas sala un atkal ietērpjas
košās krāsās.
Jau martā Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē sākām gatavoties Lieldienas svētkiem. Iestādes apkārtnē ērti iekārtojās
Zaķu saime. Dārziņa teritorijā tika izveidota Lieldienas
kompozīcija.
Paldies par ieguldīto darbu PII
vadītājas pienākumu izpildītājai
Veltai Seimuškinai.
Par izdomāto
zaķu saimi pateicība kurinātājam
Aleksandram
Razumovskim.
Par iestādes telpas noformēšanu pateicamies mūzikas skolotājai Intai Augustovai.
Ar skolotāju palīdzību Lieldienas pasākuma dienas rīts
sākās ar olu krāsošanu. Bērni aktīvi darbojās, katrs izveidoja
savu olas dekorāciju, izmantojot daţādus materiālus un pašu
audzētus zaļumus.

Svētku pasākums turpinājās ar dziesmām un rotaļām, daţādiem uzdevumiem un atrakcijām. Bērni aktīvi un lietderīgi
pavadīja laiku. Vecākus viņi iepriecināja ar video sveicienu,
pašu gatavotiem apsveikumiem, kā arī ar krāsotām oliņām.
Rūpējoties par epidemioloģisko drošību, Ciblas PII darbinieki katru nedēļu nodot siekalu paraugus Covid-19 testam.
Darbs iestādē netiek pārtraukts.
Sagatavoja sk. D. MIKLUCĀNE
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2021. gada pirmajā ceturksnī – janvārī, februārī
un martā – miruši 22 Ciblas novada iedzīvotāji.
Blontu pagastā
GREČS Pēteris (dz. 1933) no Degļovas – miris 11. janvārī.

Ciblas pagastā
ČIŢIKA Ausma (dz.1936. g.) no Ciblas –
mirusi 3. janvārī;
DUNDURS Jāzeps (dz. 1962. g.) no Ciblas –
miris 23. februārī;
KONDRATJEVA Ļubova (dz. 1934. g.) no Felicianovas –
mirusi 19. februārī;
KUZĽECOVS Aldis (dz. 1978. g.) no Felicianovas –
miris 15. februārī;
ONUKRĀNE Marija (dz. 1959. g.) no Ciblas –
mirusi 15. janvārī;
OSIPOVA Nina (dz. 1950. g.) no Meža Kockiem –
mirusi 20. februārī;
STRIPKĀNE Valentīna (dz. 1934. g.) no Ciblas –
mirusi 13. janvārī.

Līdumnieku pagastā
BRITIKA Broņislava (dz. 1929. g.) no Bārtuļiem –
mirusi 22. martā;
KLOVANE Tatjana (dz. 1973. g.) no Līdumniekiem –
mirusi 7. martā;
MIVRENIECE Janīna (dz. 1941. g.) no Līdumniekiem –
mirusi 29. janvārī;
MORTUĻEVS Vladimirs (dz. 1983. g.) no Petručonkiem –
miris 20. februārī.

Pušmucovas pagastā
BOĻŠAKS Pēteris (dz. 1944. g.) no Obščinas –
miris 27. februārī;
KOZLOVSKIS Andris (dz. 1967. g.) no Nūraugiem –
miris 21. martā;
METLĀNS Antons (dz. 1954. g.) no Pušmucovas –
miris 26. februārī;
RANCĀNE Veronika (dz. 1933. g.) no Pušmucovas –
mirusi 3. februārī.
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24. aprīlī – Lielā Talka
Kā talkot COVID-19 laikā?
SOLO talkas: talkojiet vienatnē,
pastaigājoties pa meţu vai gar
jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja
esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā. Ja
esat draugi vai paziņas, ievērojiet
vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa
ģimene kopā.
SOLO talkotājiem – maisi veikalos „Maxima”
Visi SOLO talkotāji no 19. līdz 24. aprīlim varēs saņemt
savu īpašo talkas maisu veikalos “Maxima” (izņemot
“Maxima Express”), veicot simbolisku pirkumu vismaz 0,10
eiro apmērā. Maisu skaits ierobeţots!
SOLO TALKA” ir iespēja talkot individuāli sev ērtā publiskā vietā bez talkas saskaņošanas ar pašvaldības koordinatoru. Savu SOLO talku pēc paša vēlēšanās iespējams piereģistrēt talkas mājas lapā SOLO talkas kartē:
https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/.
Vienīgais, kas jāizdara SOLO talkotājam – jāsaņem Lielās
Talkas maiss kādā no tuvākiem “Maxima” veikaliem, jāsatīra apkārtne un, kas ir pats svarīgākais, jānogādā maiss ar
savāktajiem atkritumiem kādā no tuvākajām oficiāli
reģistrētajā atkritumu savākšanas talkas vietām, kuras
ar sarkanu atzīmētas šajā kartē (!):
https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/.
Piedalies talkā ziedojot!
Sākot ar šo gadu, ikvienam ir iespēja piedalīties Lielajā
Talkā arī ziedojot (mājaslapā talkas.lv), ja pašam nav iespējams piedalīties talkā. Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti
talkošanas maisu, cimdu un cita inventāra iegādei, tāpat kā
izglītojošiem materiāliem un pasākumiem.

Zvirgzdenes pagastā
BARKĀNS Jānis (dz. 1961. g.) no Vierņim –
miris 4. martā;
DUKULIS Staņislavs (dz. 1956. g.) no Lucmuiţas –
miris 8. janvārī;
GRIŠANE Viktorija (dz. 1944. g.) no Lucmuiţas –
mirusi 10. februārī;
KUDLĀNS Regīns (dz.1948. g.) no Lielajiem Lītavniekiem
– miris 26. februārī;
MITČENKO Meikuls (dz. 1940. g.) no Veserovas –
miris 9. februārī;
PRĪDĀNE Genovefa (dz. 1945. g.) no Lucmuiţas –
mirusi 7. martā.

Mūžīgu mieru dod viņiem, Kungs!
Ciblas novada pašvaldība izsaka dziļu līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem un draugiem.

Вакцина защитит Вас от симптоматического заболевания
COVID-19, и это наша общая возможность одолеть
пандемию и вернуться к привычному ритму жизни.

Manavakcina.lv это страница, созданная для регистрации жителей на вакцинацию против COVID-19.
Записаться бесплатно — по телефону 8989!
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