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Latgales
plānošanas
reģions
sadarbībā ar
pašvaldībām turpina
aizsākto tradīciju –
labāko absolventu
godināšanu.
Šogad pasniegti 75
pateicības raksti, arī
Ciblas vidusskolas
absolventiem
Izabellai Stelikovai,
Madarai Domarkai,
Jānim Kalvānam.
Apsveicam!

Divpadsmit gadi. Tieši tik ilgs laika
posms pagājis kopš pastāv Ciblas novads
tagadējā sastāvā – Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasti. Un atkal šodien mēs stāvam reformas
priekšā.
Nav šaubu, reforma ir nepieciešama,
taču tai nevajadzēja būt virspusējai un
sasteigtai. Bija rūpīgi jāizvērtē visas izmaksas un ietaupījumi, bet galvenais –
pakalpojumu nodrošināšana vienmērīgi
visa novada teritorijā. Šaubos, vai tas vispār tika vērtēts, jo pašvaldību lietu ministrs Pūces kungs pat neuzskatīja par
nepieciešamu braukt uz kaut kādu tur Ciblas novadu, lai iepazītos ar situāciju uz
vietas. Rezultātā pašlaik izskatās tā, ka
vietas, kur būs maz iedzīvotāju, pakalpojumi vispār nesasniegs un cilvēki būs
spiesti doties prom no iekoptajām mājvietām, lai nodrošinātu skolu bērniem, darba
vietu sev un atpūtas iespējas ģimenei. Jau
tagad redzam, ka bez sava transporta tikt
uz pilsētu no attālākajiem Līdumnieku,
Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes ciemiem nav iespējams. Sabiedriskais transports kursē labākā gadījumā divas reizes
nedēļā vai vispār ir noľemts (piemēram,
no Zvirgzdenes Bērzgales virzienā).
Jau iepriekšējā reforma parādīja, ka izmaksas administrācijai nesamazinās, tās
tikai palielinās un ne uz algas, bet gan uz
transporta, sakaru utt. rēķina. Tāpat būs
arī ar jauno reformu, ietaupījums būs uz

deputātu nelielo algu rēķina un varbūt
daţu speciālistu, kuriem nepiedāvās darbu
jaunais novads, algu rēķina, bet pārējo
speciālistu skaits un algas tikai pieaugs, kā
pieaugs arī citi izdevumi. Lielā novadā arī
deputātu algas būs daudz lielākas.
Arī iedzīvotājus skars reforma, jo ir naivi cerēt, ka neko dokumentos mainīt nevajadzēs – jā, līdz brīdim, kamēr nenāksies
griezties valsts iestādēs, un pakalpojumu
uz vietām ar laiku kļūs arvien mazāk.
Ciblas novada pastāvēšanas laikā ir paveikts daudz vērtīga un nozīmīga, iedzīvinātas daţādas tradīcijas, izveidota novada
identitāte. Protams, ir arī darbi un plāni,
kas palika nerealizēti.
Man ļoti ţēl, ka vairs nebūs mūsu skaistā novada ģerboľa ar pakavu un purenes
ziedu. Ţēl, ka kopā pasākumos nedziedāsim skaisto Valda Nagļa radīto novada
himnu.
Izmantojot iespēju, vēlos pateikties visiem mūsu Ciblas novada pašvaldības un
visu struktūrvienību darbiniekiem par ieguldīto darbu, par atsaucību un sapratni,
par neatlaidību kopēju mērķu sasniegšanā.
Jebkuras pārmaiľas nes kaut ko jaunu,
un jācer, ka jaunizveidotais Ludzas novads kļūs par mūsu kopējām mājām, kur
katrs atradīs savu vietu un kur labprāt gribēsies atgriezties pēc ilgākas prombūtnes.
Lai visiem veicas!
Savās pārdomās dalījās Ciblas novada
izpilddirektore Ināra SPRUDZĀNE

Ciblas novada himna
Autors Valdis Naglis
Tur, kur saule ataust agrak neka Rīga,
Laimes pakavs karoga kur plīv’,
Laika upes tecejuma nemainīga
Ciblas novads plesas mužam džīvs.

Klusi ižskan džiesma pateicīga
Pari Dievnamiem, kad saule lec.
Tur, kur ticība ir nemirstīga,
Tur, kur cienīts vards, kas visiem svets.

Skana skanai pieskaras un ižskan stīga,
Ta, kas džiesmu kalna gaismu cel.
Darbs ar deju mijas taktī nerimtīga,
Kora balsis klusumu kur skel.

Tur, kur liepas elpo vakarveja,
Avotudens ežera līst palss,
Janu uguns līgo augsa leja,
Drosi atskan Maras žemes balss.
1.p.- 2x

2. lappuse

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 6 (184)

2021. g. 29. jūnijs

Darbu vasarā 15 skolēniem nodrošina pašvaldība
Līdz 21. maijam skolēniem bija iespēja pieteikties darbam
vasarā.
Savukārt uzľēmumiem un biedrībām bija iespēja pieteikties skolēnu nodarbināšanas projektā, diemţēl Ciblas novadā
neviens darba devējs nepieteicās.
Nodarbinātības pasākumu šovasar organizē un finansē
Ciblas novada pašvaldība. Kopumā 23 jaunieši izteica vēlmi
strādāt. Bet tik daudziem darbu pašvaldība nevarēja nodrošināt, tikai pa 3 katrā pagastā, tātad kopskaitā 15 skolēniem.
Skolēnu saľemtos pieteikumus vērtēja un lēmumu par skolēnu līdzdalību pasākumā pieľēma ar pašvaldības domes
lēmumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir viens pašvaldī-

bas administrācijas darbinieks, viens sociālā dienesta darbinieks un viens deputāts.
Saskaľā ar minētā nodarbinātības pasākuma nolikumu – tā
kā pieteikušos skolēnu skaits pārsniedz finansējuma iespējas, tie tika sakārtoti rindā pēc vairākiem sociāliem un ekonomiskiem kritērijiem.
Lai nodrošinātu iespējami caurspīdīgu informāciju, pašvaldība pirms lēmuma pieľemšanas par konkrētu skolēnu iesaistīšanu darbos vasarā, savā internetvietnē publicēja sarakstu ar pieteikušos jauniešu vārdiem.
Skolēni iesaistīti daţādos labiekārtošanas darbos tajos pagastos, kur deklarēta to dzīvesvieta.

Ekspluatācijā pieņemta ēka uzņēmējdarbības vajadzībām
16. jūnijā Ludzas novada Būvvalde ir pieņēmusi Ēku uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai, ko Ciblas novada pašvaldība projekta gaitā pārbūvēja no bijušās darbnīcas Blontu
ciematā. Ēkas kopējais apbūves laukums ir 1806,7 m 2, kopējā platība – 1651,5 m2.
Visi plānotie darbi veikti laicīgi un pienācīgā kvalitātē.
Būvdarbus veica SIA „Latgalija”, būvuzraudzību – SIA
„BaltLine Globe” būvuzraugs Uldis Stuklis, tehniskās dokumentācijas izstrādi un projektēšanu – SIA „Rēzeknes nams”
Jānis Zīmeļs.
Ekspluatācijā nodotā ēka ir paredzēta uzľēmējdarbības
veikšanai. Pašlaik tiek veikts pārbūvētās ēkas novērtējums,
lai noteiktu nomas cenu. Vēlāk tiks organizēta izsole, kā
rezultātā tiks noslēgts nomas līgums ar attiecīgo komersantu
vai komersantiem.
Ēkas pārbūve Blontos izmaksāja 405108,74 euro. Izmaksu
skaitā: būvniecības darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība,
projekta izstrāde.

Šis ir sadarbības projekts ar Ludzas novada pašvaldību (vadošais partneris) un Kārsavas novada pašvaldību.
Projekta galvenās aktivitātes:
1. Ludzas novada pašvaldības Ľukšu pagasta ceļa Nk-25
“Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve;
2. Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10
“Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūve;
3. Baznīcas ielas Ludzā pārbūve posmā no Skolas ielas līdz
1. Maija ielai;
4. Stacijas ielas Ludzā pārbūve posmā no Latgales ielas līdz
Mazā Ezerkrasta ielai;
Projekts “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/ 5. Kārsavas pilsētas Malnavas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13;
I/007) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
6. Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova –
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
Nūraugi pārbūve;
attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt
7.
Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas
vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu
novadā pārbūve.
radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas,
Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
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Domes sēdēs skatītie jautājumi

Pašvaldības vēlēšanu rezultāti

24. maijā notikušajā Ciblas novada domes sēdē tika
skatīti 14 jautājumi.
Veikti grozījumi pašvaldības budţetā. Apstiprināta Ciblas
novada pašvaldības mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumu
pašizmaksa.
Apstiprināts pašvaldības 2020. gada finanšu pārskats. Bilance uz 31.12.2020.:
1) ar aktīviem - EUR 8 435 524
2) pašu kapitālu - EUR 7 074 285
3) uzkrājumiem - EUR 154 621
4) saistībām - EUR 1 206 618
2020. gada pamatbudžeta:
1) ieņēmumu izpildi - EUR 4 243 492
2) izdevumu izpildi - EUR 4 047 543.
Par nenotikušu atzīta pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „CIEMATNIEKI” izsole, jo uz to neviens nereģistrējās. Minētais pašvaldības īpašums Felicianovā ir 1894 m 2
liela zemes vienība, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un ēka.
Izsolē īpašums tika izlikts ar cenu 1000 eiro.
Domes sēdē tika nolemts pilnvarot Ciblas vidusskolu
iesniegt pieteikumu atklātā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
Izskatīti vairāki personu iesniegumi, kas īsteno savu nekustamo īpašumu sakārtošanu, pārdošanu u.c. darbības. Pašvaldība apmierināja lūgumus, pieľemot lēmumus:
 atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projektu izstrādi
nekustamo īpašumu „MATĪŠI” un „EZERSALA” sadalei;
 atļaut atdalīt no nek. īp. „SILMAĻI” divas zemes vienības
un izveidot jaunu nek. īp..
Ar domes sēdes lēmumu uz 10 gadiem pagarināts Ģimenes
ārsta prakses Patapinājuma līgums par telpas lietošanu Lucmuiţā (ģim. ārsts Roberts Vasiļjevs) un Pušmucovā (ģim.
ārsts Dāvids Menis).
Uz 10 gadiem pagarināts arī telpu nomas līgums ar biedrību „Riteneits”, kas nomā telpas Ciblas vidusskolā.
Pašvaldībā saľemts zv. tiesu izpildītājas G. Rutkovskas
lūgums sniegt informāciju par nekustamā īpašuma
„Robežegles” (Zvirgzdenes pag.) ½ domājamās daļas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, aicinot pašvaldību iesniegt
attiecīgu lēmumu. Dome nolēma piedzīt 96,17 eiro parādu.
Skatīti arī daţi citi jautājumi: nosaukuma piešķiršana īpašumam, zvejas tiesību iznomāšana 2 personām.

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanās, kas noslēdzās
5.jūnijā, piedalījās 37,68% no balsstiesīgajiem pilsoņiem.
No pieciem deputātu kandidātu sarakstiem tikai trīs ieguva pietiekami daudz balsu, lai iekļūtu domē.
Vislielāko vēlētāju atbalstu guvis Zaļo un Zemnieku savienības saraksts – 8 vietas, „LATGALES PARTIJA” ieguva 5
vietas, „Saskaľa” sociāldemokrātiskā partija – 2 vietas.
par ZZS nobalsoja 3321 pilsonis jeb 48,36%;
par „LATGALES PARTIJU” – 2222 pilsoľi jeb 32,36%;
par „Saskaľu” – 797 pilsoľi jeb 11,61% no balsotājiem.
Domē neiekļuva divu partiju saraksti, kas nepārvarēja 5%
barjeru. Par Sociālistisko partiju balsoja 304 (4,43%), par
Latvijas Krievu savienība sarakstu – 153 (2,23%) pilsoľi.
No „Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas domē ievēlēti:
Jevgenija KUŠČA (Ludza) – 943 balsis;
Modris KARPOVS (Kārsava) – 921 balss.
No „LATGALES PARTIJA” domē ievēlēti:
Alīna GENDELE (Ludza) – 3523 balsis;
Viesturs RANCĀNS (Ludza) – 2735 balsis;
Toms VORKALIS (Kārsava) – 2602 balsis;
Aivars MEIKŠĀNS (Ludza) – 2539 balsis;
Lolita GREITĀNE (Ludza) – 2520 balsis.
No Zaļo un Zemnieku savienības domē ievēlēti:
Edgars MEKŠS (Ludza) – 4629 balsis;
Oļegs AGAFONOVS (Zilupe) – 3811 balsis;
Ināra SILICKA (Kārsava) – 3672 balsis;
Juris ATSTUPENS (Ludza) – 3454 balsis;
Valdis MASLOVSKIS (Ludza) – 3444 balsis;
Renāte MIKASKINA (Cibla) – 3370 balsis;
Inta RANCĀNE (Kārsava) – 3336 balsis;
Andris ĻUBKA (Kārsava) – 3316 balsis.

Darbu sāk Ludzas novada pašvaldība
Vakar, 2021. gada 28. jūnijā, notika Ciblas novada pašvaldības domes pēdējā sēde.
2021. gada 1. jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāks jaunizveidotā
Ludzas novada pašvaldības dome. Tajā ievēlēti 15 deputāti,
kas pārstāv 3 partiju sarakstus. Visvairāk balsu ieguva Zaļo
un Zemnieku savienība, kam līdz ar to ir visaugstākās izredzes iegūt vadošos amatus domē. No ievēlēto deputātu vidus
pirmajā domes sēdē jāievēl domes priekšsēdētājs, tā vietnieki
un deputātu komitejas.
Turpmāk tiks lemts par jaunās pašvaldības administratīvo
struktūru, par pagastu pārvaldību u.c. jautājumiem. Pārmaiľas būs, bet svarīgākais, lai iedzīvotājiem visās apdzīvotajās
vietās arī turpmāk būtu pieejami visi līdzšinējie pakalpojumi.

Kā pilsoņi balsoja Ciblas novadā?
Vēlēšanās pilsoľi varēja balsot ikvienā iecirknī, kas atrodas jaunveidojamā Ludzas novada teritorijā. Tāpēc nav iespējams spriest par to, cik aktīvi vēlēšanās bija Ciblas novada iedzīvotāji, tikai pēc vēlētāju skaita iecirkľos. Tomēr
skaitļi ir apkopoti, un vēlētājiem tie var būt interesanti.
Ciblas novada teritorijā darbojās 5 vēlēšanu iecirkľi. Tajos
balsojušo pilsoľu skaits un izvēle ir šāda:
Ciblas novada administratīvais centrs Blontos – 112 vēlētāji. Balsojums: 51,7% par ZZS, 28,5% par Latgales partiju,
15,1% par „Saskaņu”, 3,5% par Latvijas Sociālistisko partiju;
Ciblas pagasta pārvalde – 265 vēlētāji. Balsojums: 60,7%
par ZZS, 33,2 % par Latgales partiju, 4,1% par „Saskaľu”,
1,1% par Latvijas Sociālistisko partiju, 0,3% par „Latvijas
Krievu savienību”;
Līdumnieku pagasta pārvalde – 62 vēlētāji. Balsojums:
53,2% par ZZS, 33,8% par Latgales partiju, 12,9% par
„Saskaņu”;
Pušmucovas Tautas nams – 138 vēlētāji. Balsojums:
29,7% par ZZS, 55,8% par Latgales partiju, 12,3% par
„Saskaņu”;
Zvirgzdenes pagasta pārvalde – 132 vēlētāji. Balsojums:
43,9% par ZZS, 41,6% par Latgales partiju, 12,8% par
„Saskaņu”, 0,7% par Latvijas Sociālistisko partiju; 0,7% par
„Latvijas Krievu savienību”.
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Bierzinīku pilskalns
Par iespējamo pilskalnu Zvirgzdenes
pagastā, kas bija ievērots aerolāzerskenēšanas materiālos, 2020. gada 30. decembrī ziľas sniedza Atis Blūms.
Vieta tika pārbaudīta 2021. gada 22.
maijā, un te tika atklāts iepriekš nezināms, nekur neminēts iespaidīgs pilskalns.
Kādu kilometru uz ziemeļiem no Ludzas ir vairākus kilometrus gara, izteiksmīga aptuveni austrumu rietumu virzienā orientēta ledāja atstāta kaupre,
kuras daļa pa kreisi no Ludzas – Kārsavas šosejas tiek saukta par Greizajiem
kalniem. Kaupre turpinās arī uz austrumiem no Ludzas – Blontu lielceļa, kur
tā tiekot saukta par Miľkovas kalnu. Te
kaupres ziemeļu pakājē tek Rūbeţneicas upe, kas arī ir robeţa starp Zvirgzdenes un Blontu pagastu. Uz upes šajā
rajonā ir vairāki uzpludināti dīķi. Arī
pretējā kaupres dienvidu pusē ir purvaina leja. Pilskalns atrodas uz ziemeļiem
no Zvirgzdenes Bierzinīku sādţas Stradiľu mājām, kas šajā pusē ir pilskalnam
tuvākās apdzīvotās mājas, Rūbeţneicas
upes pretējā pusē ir Skradeļu sādţa, bet
uz rietumiem no pilskalna – Rūbeţnīku
sādţa. Kaupre, kuras virsma vietām
paliek tikai pārdesmit metrus plata, ir
apaugusi ar meţu, pilskalna vietā – ar
lapu koku meţu. Līdz pilskalnam un pa
to ved meţa cirtēju kādreiz iebraukta
stiga; tagad mašīnām tā nav izbraucama.
Pilskalns ierīkots vietā, kur aptuveni
rietumu – austrumu virzienā orientētā
kaupre nedaudz paplašinās; te tās augstums ir ap 25 m un kaupres ziemeļu
sāna nogāze ir pietiekoši stāva, lai to
nevajadzētu mākslīgi stāvināt. Pilskalna
iekārtojums Latgalei tradicionāls –
kaupre ir pārdalīta ar grāvjiem un vaļľiem; Bierzinīku pilskalna gadījumā šie
pārveidojumi ir īpaši iespaidīgi.

Pilskalna austrumu gala nocietinājuma grāvis un mākslīgi uzbērtais valnis

Austrumu pusē, skatot no ārpuses, ir 6
m augsts valnis, kura priekša lēzena
ieplaka – grāvis, no kura tad laikam ir
ľemta zeme iespaidīgā vaļľa izveidošanai. Ieplakas dibenā – intensīvs kultūrslānis. Pret plakumu valnis ir ap 2 m
augsts. Valnī, plakumā un pilskalna
nogāzēs ir intensīvi melns kultūrslānis.
Ziemeļu nogāzē, kas ir stāvāka par pretējo dienvidu nogāzi, kultūrslānis jaušams apmēram līdz nogāzes vidusdaļai.
Pa kaupres augšdaļu, turpinoties uz
abām pusēm no pilskalna, jaunākos
laikos ar buldozeru izstumts vairākus
metrus plats, domājams, kokmateriālu
treilēšanas ceļš. Austrumu pusē ceļš ved
pa pilskalna vaļľa dienvidu pusi, kur ar
ceļu par 1 – 1,5 m valnis ir norakts.
Izraktās zemes – intensīvs kultūrslānis
– veidojot mākslīgu terasi, nostumtas
gan pilskalna dienvidu nogāzē, gan par
kādu metru sabērtas pārrakuma grāvī.
Arī tālāk uz austrumiem, kur kaupre
sašaurinās, ceļš par
metru un vairāk
ierakts kauprē; kultūrslānis tur vairs
nav jaušams. Ceļš
par nepilnu metru
ierakts arī pilskalna
plakumā, vairāk tā
austrumu pusē.
Iespējams, gar pilskalna austrumu
gala
vaļľa dienvidu
Bērzinīku pilskalna 3 D modelis.
pusi,
kas izpostīta
Veidojis G.Kalniņš (www.latvijas-pilskalni.lv)

ar ceļa ierīkošanu, varēja būt bijusi senā
ieejas vieta pilskalna koka pilī. Plakuma
centrālajā daļā ceļš nav tik dziļi ierakts,
lai atkal paliktu redzamāks, dziļāk ierakts, sapostot nocietinājumus pilskalna
rietumu galā. Plakums ir 105 m garš, ap
20 m plats, viss pilskalns ir 185 m garš.
Rietumu pusē pilskalna nocietinājumi
veidoti vēl varenāki. Skatot no R puses,
ir ap metru dziļš puslokveida grāvis,
kas redzams tikai ziemeļu nogāzes malā, jo tieši pret pilskalnu tas aizbērts ar
jauno ceļu. Pretējā virzienā dienvidu
nogāzē grāvis pārveidojas par iespaidīgu terasi. Aiz grāvja ir galvenais valnis,
kurš no ārpuses ir ap 5 m augsts, no
iekšpuses – ap 3,5 m augsts. Tā ziemeļu
mala par apmēram pusotru metru, atsedzot kultūrslāni, norakta ar ceļu. Iespējams, te varēja būt otra senā ieejas vieta. Aiz galvenā vaļľa ir, iespējams,
mākslīgi veidota ap metru vai nedaudz
vairāk dziļa ieplaka vai grāvis, kas par
kādu metru aizbērts ar jaunā ceļa veidojumu. Vaļľa dienvidu nogāze stāva, te
vaļľa priekšā esošais grāvis un ieplaka
jeb grāvis galvenā vaļľa iekšpusē savienojas un pārveidojas par terasi. Tā pilskalna rietumu galā aizľem kādu trešdaļu pilskalna nogāzes garuma. Terase ir
4 – 6 m plata un slīpi par 5 – 6 m nolaižas uz leju, savietojoties ar pilskalna
dienvidu malas stāvinājuma pamatni.
Terases augstākajā daļā tās ārmalā jaušams zemes uzbērums.
(Turpinājums 5.lpp.)

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Bierzinīku pilskalns
(Turpinājums. Sākums 4.lpp.)

Otrā terase, kas ir 4 – 5 m plata un
izveidota pāris metrus zem pirmās terases, it kā aiziet garām pilskalnam, turpinoties vēl tālāk uz R no pilskalna. Terasēs, grāvjos un valnī jaušams intensīvs
kultūrslānis.
Rietumu puses nocietinājumu ārmalā
ir liels, plakanisks, ugunī dedzis akmens, kas, šķiet, ceļu būvējot, īpaši
novietots uz asās malas.
Kultūrslānis visā pilskalnā samērā
vienveidīgs, tajā samērā maz akmeľu.
Pilskalna dienvidu nogāze ir lēzenāka,
iespējams, agrākos laikos arta. Ja pretējā ziemeļu nogāze ir stāva visā tās augstumā, tad dienvidu nogāze ir stāva 5 – 6
m augstumā; zemāk tā paliek lēzenāka.
Iespējams, nogāze šeit ir stāvināta. Gan
stāvinātā nogāze, gan tās turpinājums
uz leju bija blīvi pāraudzis ar zāli, tomēr varēja jaust, ka nogāzē ir kultūrslānis. Varbūt tas noskalots no augšas,
varbūt te ir bijusi apmetne.
Bierzinīku pilskalns ir monumentāls,
stipri veidots senatnes nocietinājums,
kura intensīvais un biezais kultūrslānis
liecina par pilskalna ilgstošu izmantošanu. Pēc sava izveidojuma Bierzinīku
pilskalns atgādina Ogres Ķentes kalnu
un varbūt tāpat kā Ķentes kalns arī būtu
saistāms ar vidējo dzelzs laikmetu tas ir
m.ē. I g.t. vidu.
Ap 4 km uz dienvidiem no Bierzinīku
pilskalna Lielā Ludzas ezera krastā atrodas kādreizējais Ludzas novada centrālais pilskalns Šelupinku Ķīšu kalns ar
tam atbilstošajām arheoloģiskajām vietām. Arheoloģiskie pētījumi rāda, ka
Ķīšu kalns ir vēlā dzelzs laikmeta un
krustakaru laika veidojums; Bierzinīku
pilskalns tad varētu būt kāda centrālā
vieta pirms izvirzījās Šelupinku Ķīšu
kalna pils. Zīmīgi, ka ap kilometru uz
DA no Bierzinīku pilskalna atrodas
Valna (Velna) ezeriľš, kura nosaukums
sakľojas senajā mitoloģijā.
Ledāja atstātā kaupre ir savdabīgs
dabas veidojums. Pilskalna atklājums
liek saprast, ka kaupre ar pilskalnu ir arī
nozīmīgs senatnes piemineklis.
Interesentu zināšanai!
Bierzinīku pilskalna koordinātes:
56° 34` 53.79” 27° 46` 10.96”.
Juris URTĀNS,
arheologs
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Uzstādītas 33 zīmes ar ciemu nosaukumiem
Daudzviet Ciblas novadā ir uzstādītas zīmes ar
apdzīvotu vietu
nosaukumiem
latgaliešu valodā.
Tas notiek īpašā
projektā, ko vada
Ansis Ataols
BĒRZIĽŠ, realizē
biedrība Latgalīšu
volūdys centris,
finansē biedrībā
Latgolys radeja
un Ciblas novada
pašvaldība.
„Solu aba dzerauņu zeimis” (projekta
vadītāja Anša vārdiem) tiek uzstādītas
ar mērķi saglabāt vietējo kultūras mantojumu (nosaukumi ir tā sastāvdaļa), kā
arī lai zināmā „fona reţīmā” mācītu
cilvēkiem latgaliešu valodu.
Projekta uzdevums ir piecos Ciblas
novada pagastos uz vietējās nozīmes
pašvaldības ceļiem izvietot kopumā
33 metāla zīmes, kur uz brūna fona ar
baltiem burtiem rakstīti ciemu nosaukumi.
Tās tiek izvietotas šādās vietās
(saglabāta projekta autora A.A. Bērziņa
rakstība):
Blontu pogostā: Lelajā Medišovā,
Sylagaiļūs, Vonogūs, Čodarānūs, Skradeļūs, Ožuorgūs;
Cyblys pogostā: Barysūs, Kaļveišūs,
Luopstūs, Morozoukā, Stuocynovā, Vacumnīkūs;

Zabalocis pogostā: Bārtuļūs, Berozoukā, Čižykūs, Platpirovā, Klešnikūs;
Pušnicovys pogostā: Latyšūs, Sļapņajūs, Snuotyuļūs, Staupinē, Stepuonūs,
Iudrūs;
Zviergzdiņa pogostā: Lelajūs Lītaunīkūs, Mozajūs Trukšanūs, Krystužānūs,
Krīveņūs, Ziciškūs, Bierzinīkūs, Rudzeišūs, Teiruma Kockūs, Bolūžovā i Ražanovā.
Ciblas novada pašvaldība atbalstīja šo
biedrības Latgalīšu volūdys centris iniciatīvu, tas ir bijušā domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska nopelns.
A.A. Bērziľš raksta:
„Projektu realizej taišni Cyblys nūvodā, kam jū da pārnejuo gods vadeja
vīns nu latgaliskuokūs Latgolys pošvoldu dareituoju – Dombrouska Jurs, kurs
atsasauce iz bīdreibu iniciativys i pīduovuojuma.”

“Pļavas dienā” atklājām dabas burvību
Ciblas un citu jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldību tūrisma speciālisti 26. jūnijā rīkoja tematisko
pasākumu Pļavas diena.
Mums bija iespēja apceļot un iepazīt
visu jaunizveidoto novadu!
Ciblas novada Ūtičevā Irēna atklāja
dabas burvību, bagātības un dāsnumu
Greizā kalna pakājē, palīdzēja katram
gribētājam izveidot emociju, smarţu un
noskaľu iedvesmotus pirts paklājiľus.
Savukārt senajā Zabolotjes parkā Līdumnieku biedrības rokdarbnieces Laila, Anita, Dagnija, Gunta un Lilija palīdzēja apgūt jaunas iemaľas, varējām arī
kādu darbiľu iegādāties. Santas apkopotās grāmatas atklāja ārstniecības augu

daudzveidību un tēju receptes. Tur varējām arī baudīt aromātiskas tējas ar
medu. Muzikāli priecēja Valdis un Līdumnieku meiteľu ansamblis.
Bijām gaidīti arī Kārsavas pusē, Pasienē un Grebļa kalnā.
Nākamās tematiskās dienas:
18. jūlijā – Ūdeņu diena;
13.-14. augustā – Saimes galda diena;
18. septembrī – Dzelzceļa diena Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros;
25. septembrī – Meža diena;
16. oktobrī – Zemes diena;
13. novembrī – Spēka diena;
11. decembrī – Zvaigžņu diena.
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Uz 12 gadiem atskatoties...
Nekas nestāv uz vietas. Pārvēršas laiks un telpa, pārvēršas
viss mums apkārt. Ceļi krustojas, aizvijas un atkal tiekas…
Lielākas vai mazākas pārmaiľas notiek katru dienu, tā būs
arī turpmāk, jo dzīvojam 21.gs.
Šoreiz ļoti lielas pārmaiľas skar mūs visus, Ciblas novada
iedzīvotājus. 12 gadus esam draudzīgi dzīvojuši Ciblas novadā. Lai cik skumji arī būtu, bet ar 1.jūliju dzīvosim Ludzas
novadā. Būs labāk vai sliktāk? Katrā ziľā - savādāk! Atskatoties un izvērtējot padarīto, var teikt, ka daudz labu darbu ir
paveikts mūsu novadā daţādās jomās. Šajos gados liels atbalsts tika sniegts arī izglītības iestādēm - infrastruktūras
sakārtošanai, mācību līdzekļu iegādei, transporta nodrošināšanai, atbalsts pasākumu rīkošanai u.c., kā arī katram skolēnam – brīvpusdienas, transports no mājām uz skolu un atpakaļ, transports ekskursijām, naudas balvas par sasniegumiem, vidusskolā – finansiālais atbalsts autovadītāju tiesību
iegūšanai u.c. Nesen pieľemtie grozījumi Izglītības likumā
paredz, ka turpmāk pašvaldības loma kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanā tikai palielināsies.
Lielu paldies saku iesaistītajām Ciblas novada iestādēm
par sadarbību 12 gadu garumā kultūras, sporta un veselības
jomā, par atbalstu projektu izstrādē un īstenošanā, visiem
pašvaldības dienestiem – par dalību skolas problēmu risināšanā! Paldies visu izglītības iestāţu vadītājām par sadarbību
un atbalstu! Liels paldies Ciblas novada domei – deputātiem
un administrācijai par pārdomātiem lēmumiem, kas virzīti uz
attīstību, par finansiālo atbalstu skolai. Paldies visiem pašvaldības darbiniekiem – par pozitīvu komunikāciju un cilvēcisku atbalstu ikdienā! Īpašs paldies Ciblas pagasta pārvaldei
par praktisku palīdzību saimniecisko jautājumu risināšanā!
Novēlu visiem novada iedzīvotājiem spēku un izturību!
Baltas un darbīgas dienas, dzīvojot jaunajā – Ludzas novadā!
Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte LEŠČINSKA

“Ilža” skan pasaulē
Jau 15. reizi klajā nāk Latvijas Mūzikas informācijas centra etniskās mūzikas izlase “Native Music. Traditional /
Folk / World-music Latvia”. Tajā ik gadu mēģināts parādīt aktuālo, kas tobrīd notiek Latvijas etniskajā mūzikā.
Folkloras kopas “Ilţa” dziesmas šajās izlasēs tika iekļautas
vairākkārt. Arī šī gada izlasē “Native Music 15” skan
”Ilžas” balsis, jo šogad dūdu un bungu grupas “Auļi” vadītājs Kaspars Bārbals uzaicināja “Ilţu” piedalīties dziesmas
“Ozoliľi” ierakstā Dziesmai tika izveidots arī videoklips.
Ciblas novada unikālie
dabas skati un ieskats Jāľu svinēšanas tradīcijā ir
skatāmi visā pasaulē.
Dace Tihovska stāsta:
"Šobrīd “Ilža” strādā pie
izpētes materiāla “Eversmuiţas garīgie dziedājumi”, lai saglabātu un atjaunotu Eversmuiţas
draudzes garīgo dziedājumu dziedāšanas tradīciju."
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Ar septembri atkal turpināsim īstenot
projektu „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

Ir noslēdzies mācību gads un arī projekta „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas posms.
Galvenais ieguvums projektā šajā posmā: skolēniem bija
iespēja papildus darboties, mācīties, attīstīt savas iemaľas,
zināšanas, prasmes, uzlabot sekmes, jo skolēni saľēma individuālu pedagoga palīga palīdzību, kā arī līdz Covid-19 ierobeţojumiem, iesaistīties interešu izglītības nodarbībās.
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) īstenošana tiks turpināta
arī 2021./2022.mācību gadā un 2022./2023.mācību gadā.
Nākamajā periodā būs atbalstāmi pasākumi STEM un vides jomā un multidisciplinārajā jomā. Skolas drīkst iesaistīties 2 pasākumu grupās: “Mācību saturs” un “Ārpusstundu
pasākumi”.
Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola ir izvērtējušas iepriekšējā projekta posma rezultātus un izstrādā pasākumus un aktivitātes nākamajam projekta posmam, plāno
kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Ir paredzēts skolēnus
iesaistīt Talantu programmās, tāpat turpināt mācīt datoriku.
Nākamajam projekta posmam Ciblas novada skolām, kas
pēc teritoriālās reformas būs Ludzas novada skolas, ir piešķirts finansējums 9041 EUR
Projekta koordinatore Sarmīte LEŠČINSKA

Projekts „PUMPURS”
turpināsies arī nākamgad!
Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, šī
mācību gada laikā Ciblas vidusskola un Pušmucovas
pamatskola aktīvi piedalījās ES projektā Nr.8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “Pumpurs”.
Visa gada garumā projektā iesaistītie skolēni, neskatoties
uz to, ka viss mācību process notika attālināti, labprāt iesaistījās projekta norisē, piedaloties „zoom” individuālas konsultācijās gan mācību priekšmetos, gan saľemot psiho emocionālo atbalstu no pedagogiem. Pateicoties projektam, šī
mācību gada laikā 24 skolēni no Pušmucovas pamatskolas
un Ciblas vidusskolas uzlaboja savu emocionālo stāvokli un
uzlaboja savas zināšanas daţādos mācību priekšmetos, lai
veiksmīgi varētu noslēgt 2020./2021.m.g., kas skolēniem arī
izdevās. Visi iesaistītie skolēni mācību gadu pabeidza ar
pietiekošiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos.
2021./2022.m.g. projekta norise turpināsies un tiks iesaistīti jauni skolēni, lai sniegtu skolēniem papildus atbalstu gan
mācību vielas apguvē, gan psihoemocionālo atbalstu. Jāpiemin arī tas, ka no 2021./2022.m.g. projektā varēs iesaistīt ne
tikai 5.-12. klašu skolēnus, bet arī sākumskolas skolēnus.
Novēlam patiesi siltu un saulainu vasaru!
Sociālā pedagoģe Antra BUFALA

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Pieminam pirms 80 gadiem no Latvijas izsūtītos
14. jūnijs —
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena.

Šī gada 14. jūnijā apritēja 80 gadu kopš Padomju
Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās
masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk
nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoľu.
Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst.
11.00 pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus
visā Latvijā tika lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas
iedzīvotāju vārdi.
Ciblas novadā vārdu lasīšana notika Līdumnieku
pagasta Līdumniekos. Šeit kopumā tika lasīti 54 deportēto cilvēku vārdi. Tos publicējam šajā izdevumā.
Lasījumi tika straumēti reāllaikā platformās LSM.lv

Viņi tika izsūtīti 1941. gada 14. jūnijā
no pašreizējās Ciblas novada
pašvaldības teritorijas
BLONTU pagasts
Mērdzenes pag. Deglovi
Vasiļjevs Nikolajs Vasilija d., 32 gadi
Mērdzenes pag. Dubrova
Gulbe Marija Jegora m., 20 gadi
Gulbis Jūlijans Jāľa d., 38 gadi
CIBLAS pagasts
Ciblas pag. Tridľa
Kraucāne Antoľina Jāľa m., 11 gadi
Kraucāne Mihalīna Pāvela m., 35 gadi
Kraucāns Jānis Donāta d., 40 gadi
Ciblas pag. Cibla
Valters Arnolds Aleksandra d., 11 gadi
Valters Leopolds Aleksandra d., 16 gadi
Valtere Leontīne Nikolaja m., 45 gadi
Valters Aleksandrs Ludviga d., 51 gads
LĪDUMNIEKU pagasts
Ciblas pag. Kaļvas
Molotanovs Broľislavs Ivana d., 40 gadi
Ciblas pag. Taureľi
Taurene Antoľina Pāvela m., 13 gadi
Taurenis Modests Pāvela d., 19 gadi
Taurene Matilde Pāvela m., 19 gadi
Taurene Stefānija Pāvela m., 21 gads
Taurenis Vilhelms Pāvela d., 30 gadi
Taurene Agafja Broľislava m., 54 gadi
Taurenis Pāvels Floriana d., 55 gadi
PUŠMUCOVAS pagasts
Mērdzenes pag. Buhari
Zirnis Klements Tadeuša d., 34 gadi
Mērdzenes pag., Seipulnieki
Seipulnieks Pēteris Jāzepa d., 42 gadi
Seipulnieks Julians Jāzepa d., 47 gadi

un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības
Jāľa sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās.
Šajā kartē vēlāk tika ievietoti arī piemiľas pasākumu
videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu,
kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert
apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Pasākumu Ciblas pašvaldībā rīkoja Ciblas Tautas
nams sadarbībā ar biedrību „Darba un kultūras centrs
Līdumnieki”. Izsūtīto vārdus nolasīja Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska.

Mērdzenes pag. Pušmucova
Bļasa Irēna Lidija Sīmaľa m., 2 gadi
Bļasa Helēna Antona m., 27 gadi
Bļass Sīmanis Vladislava d., 29 gadi
Ļeļeva Geļa Antona m., 22 gadi
Ļeļevs Henrihs Antona d., 30 gadi
ZVIRGZDENES pagasts
Ciblas pag. Miltukalni
Blaţeviča Lidija Ādolfa m., 20 gadi
Blaţeviča Janīna Lūcija Ādolfa m., 22 gadi
Blaţevičs Vitālijs Mihails Ādolfa d., 26 gadi
Blaţevičs Artūrs Jūlians Ādolfa d., 27 gadi
Blaţeviča Jeļena Ādolfa m., 29 gadi
Blaţeviča Lūcija Alberta m., 56 gadi
Zvirgzdenes pag., Cirmas
Kalnača Anna Dominika m., 46 gadi
Kalnačs Konstantīns Franča d., 65 gadi
Zvirgzdenes pag., Dunakļi
Opincāne Jadviga Nikolaja m., 7 gadi
Opincāns Antons Nikolaja d., 15 gadi
Opincāne Antoľina Jāzepa m., 41 gads
Opincāns Nikolajs Kazimira d., 46 gadi
Zvirgzdenes pag., Kristuţāni
Daudišs Vitālijs Alberta d., dzimis ceļā/izsūtījumā
Daudišs Aleksandrs Zahara d., 7 gadi
Daudišs Francis Zahara d., 15 gadi
Daudiša Broľislava Vladislava m., 24 gadi
Daudišs Ivans Zahara d., 26 gadi
Daudišs Alberts Zahara d., 31 gads
Daudiša Marija Ādama m., 53 gadi
Daudišs Zahars Ivana d., 70 gadi
Zvirgzdenes pag., Podukalni
Daudiša Lūcija Staľislava m., 1 gads
Daudiša Marija Staľislava m., 9 gadi
Daudiša Apolonija Staľislava m., 12 gadi
Daudiša Sofija Staľislava m., 13 gadi
Daudiša Vera Tarasa m., 35 gadi
Daudišs Staľislavs Donāta d., 50 gadi
Zvirgzdenes pag., Vecmokas
Začeste Marija Ignata m., 29 gadi
Začests Jāzeps Franča d., 31 gads
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Folkoras kopa “Ilža” skandēja savu „Gadsimta garāko līgodziesmu”
21. jūnijā, vasaras saulgriežos, vairāki
simti dziedātāju Latvijā un visā pasaulē
skandēja „Gadsimta garāko līgodziesmu”, ko jau sesto gadu organizēja Latvijas Radio 2.
Līgodziesma no saules lēkta plkst.
4.29 līdz saules rietam plkst. 22.22 ar
radio ētera starpniecību vijās cauri visai
Latvijai. Sekojot saules ceļam, līgošanā
secīgi iesaistījās kori un folkloras kopas
no daţādiem Latvijas reģioniem un pat
kontinentiem.
Tradicionāli Līgodziesma skanēja arī
no Ciblas: plkst. 9.15 folkloras kopa
„Ilža” (vad. Dace Tihovska) Felicianovā, pļavā pie Ludzas upes dziedāja
"Kūši, kūši, jauki, jauki".
FOTO: Latvijas Radio 2
Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos
atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba
vietas Latgales reģionā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. Visi konkursa dokumenti ir publicēti LPR mājas lapā internetā, sadaļā Grantu
shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”
www. lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/.
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 21. septembrim.
No 1. jūnija Latvijā ir uzsākta
digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana.
Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka
persona ir vakcinējusies pret Covid-19,
veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.
Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot
tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu drošas piekļuves līdzekli (internetbanku, eID u.c.).
Savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt arī tie
iedzīvotāji, kuri nelieto internetu.
Sertifikāta papīra formāta izsniegšana iespējama 93 valsts
pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas centros, tajā skaitā Blontos (t. 66954814), Kārsavā (t. 66954905), Ludzā (t.
66954912) un Zilupē (t. 66954886) . Pirms došanās uz centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Iespējams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāľem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Ierodoties centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa.
Centra darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo
Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

„1836 Gaismas ceļš” izgaismoja arī Ciblu
Sadarbojoties biedrībai “1836”, Stirnubuks.lv un garo distanču skrējējam Dinam Vecānam, sākot ar 16. jūniju, norisinājās četru dienu garš lāpu skrējiens “Gaismas ceļš”. Skrējiena dalībnieki veica distanci ar lāpām rokās, izgaismojot
Latvijas pierobeţu, radot Gaismas un Mīlestības ceļu, kas
“apľēma” mūsu valsti.
„1836 Gaismas ceļš” 20. jūnijā plkst. 2:02 nonāca Ciblā,
kur pie pagasta pārvaldes ēkas tika iedegts ugunskurs un
Smiltenes jaunieši nodeva stafeti Tukuma vīriem.
С 1 июня в Латвийской Республике началось использование цифровых сертификатов Covid-19. Создать
собственные сертификаты жители могут на интернетстранице covid19sertifikats.lv, подключившись с одним из
средств безопасного доступа (интернет-банк, eID и др.).
Цифровой сертификат – это подтверждение того, что
человек вакцинировался против Covid-19,
сделал анализы на Covid-19 или же переболел Covid-19.
Цифровой сертификат Covid-19 могут получить и
жители, которые не пользуются Интернетом. Выдачей
сертификатов населению, не использующему Интернет,
занимаются 93 единых центра обслуживания клиентов
государственного управления. В том числе в Блонтах, (т.
66954814), Карсаве (т. 66954905), Лудзе (т. 66954912),
Зилупе (т. 66954886). Прежде чем отправиться в центр,
рекоьендуется связаться с ним. Если потребуется, нужно
записаться на определенный день и время. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
Прибыв в центр обслуживания клиентов, потребуется
заполнить и подписать бланк. Сотрудник центра во время
визита подготовит цифровой сертификат Covid-19 и выдаст его в печатной форме.
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