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Informācijai par Ciblas bibliotēku 

• Ciblas novadā ir sešas 

bibliotēkas. 

• Ciblas pagasta teritorijā 

divas. 

• Ciblā ir vidusskola, 

bērnudārzs, pagasts. 

• 2016.gada beigās bija 

reģistrēti 204 lietotāji. 

 



 

Bibliotēka apkopo, glabā un nodrošina informācijas pieejamību 

materiāliem par savu novadu, pagastu: vietām, notikumiem, 

objektiem un cilvēkiem.  

Tās ir publikācijas (no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, 

elektroniskiem resursiem), fotogrāfijas, atmiņu stāsti. 

Bibliotekārs pārzina pieejamos informācijas avotus un to 

meklēšanas iespējas, kā arī popularizē tos. 

Svarīgs uzdevums ir arī bibliotēkas darba dokumentēšana, 

bibliotēkas vēstures saglabāšanai. 



Novadpētniecības materiāli bibliotēkā. 

• Grāmatas par novadu, pagastu. 

• Brošūras, tūrisma kartes. 

• Vidusskolas literārie žurnāli.                         

• Fotoalbums. 

• Tematiskās mapes. 

• Novadpētniecības kartotēka. 

• Novada informatīvie izdevumi  

    (sākot no 2003.gada). 

• Ludzas reģiona periodiskie izdevumi 

    (no 1991.gada). 

 



Jaunākās grāmatas 

Novadnieks Juris Katkevičs ir 

zinātniskais darbinieks koksnes 

ķīmijas specialitātē, LU Ķīmijas 

fakultātē māca studentus. 

 Kopš 1958.gada darba dzīve ir 

aprakstīta dažādās publikācijās. 

Grāmatā ir ietverti īsi stāstiņi no 

dienasgrāmatām, par sadzīvi, 

politiku, attiecībām ar draugiem, 

radiem, darba kolēģiem, bērnības un 

skolas laika atmiņas, tikšanās skolas 

salidojumā. 

Grāmatas apjoms ir 280 lpp., 61 

melnbaltā fotogrāfija, 84 krāsainās. 



Skolnieka stāstiņi. 

Abiturientu salidojumā 

1974.gadā Ciblas vidusskolā. 



Hanness Korjuss « Ludzas igauņi.»  



« Ciblas dieva pirksts» - akmeņu/dabas veidojumu 

sistēma atpūtai, relaksācijai. 

Brošūras saturu veidoja 

novadnieks Juris Kononovs. 

 Tūrisma takas enerģiju noteica 

rīkstnieks, latviskās dzīvesziņas 

pētnieks Māris Zvaune. 



Tematiskās mapes. 
 Ciblas bibliotēka 

 Ciblas bibliotēkas vēsture 

 Kultūra un kultūras darbinieki 

 Ciblas PII 

 Ciblas vidusskola 

 Ciblas novads 

 Ciblas rikšotājas 

 Ciblas novads un tā ļaudis 

 Eversmuižas Romas katoļu baznīca 

 Ilža-folkoras kopa 

 Ievērojamākās personas 

 Mākslinieks Vitālijs Kalvāns 

 Vēstures lappuses 

 Ciblas novada vēsture 

 Cibla, Felicianova līdz 2000.gadam 

 Ozupine  

 Skolas dzīve dažādos laika posmos 

 



Sadarbības partneri 

• Ciblas vidusskolas muzejs. 

• Kultūrvēstures un dabas takas gide. 

• Ciblas TN. 

• Ciblas vidusskola. 

• Novada sabiedrisko attiecību speciāliste. 

• Novadpētnieki – entuziasti.  

• Kolēģes novada bibliotēkās. 

• Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka. 

• Ciblas pagasta pārvalde. 

• Atsaucīgi cilvēki. 



Izstādē « Ciblas pagasts, tā vēsture un šodiena»  

materiāli no skolas novadpētniecības muzeja. 

1.Ciblas ciema apraksts. 

2.Cibla-ES austrumu robeža. 

3.Ciblas novada pašvaldība. 

4.Mana ciema vēsture. 

5.Ciblas skolas vēsture. 

6.Igauņi Ciblas novadā. 

7.Amatniecības tradīciju izpēte. 

8.Emīlija Mičule-Latvijas vienaudze. 

9.Vecāku atmiņas par kolhozu. 

10.Intervija « Kolhoza laiki.»  

11.Intervija Kolhoza laiki.» 

 



Foto mirkļi no bibliotēkas dzīves. 



Izstāde: « Eglīšu rotājumi dažādos laikos.»  



Darbs pie izstādes  veidošanas 

(novadpētniecības konkursa ietvaros). 



Jaunās ģimenes 70-tajos gados. 



Izstāde: « Ozupine atmiņās un foto.»  



Publicitāte novada informatīvajā izdevumā 



Skolas dzīve dažādos laika posmos.  

(158-fotogrāfijas). 



Foto albums par skolas gadiem. 



Fotogrāfijas un atmiņu stāsti par skolas 

gadiem. 



 Eversmuižas pamatskola, 1929.gads. 



Verumu skola, 1937.gads. 



Aizpūres baznīca, talka. 



Cibla, 50-tie gadi. 



1952.gads, eksāmens. 



 Aizpūres skola, 1953.gada oktobrī. 



Ozupines skola,1958.gads 

7.klases izlaidums. 



Ciblas vidusskola,1959.gads. 



Ģeogrāfijas stunda. 



1976.gads, pilngadības svētkos gājiens uz 

Brāļu kapiem. 



70-to gadu otrā puse. 



Pionieri, 70-to gadu beigas. 



Komjaunieši,1980.gads.  



Uzņemšana pionieros 4.klase, 1986.gada 

22.aprīlis Ludzā. 



80-to gadu otrā puse, 

mītiņš Brāļu kapos. 



1986.gads,8.klases izlaidums-meitenes.  



Skolas ēdnīcā, 1998.gada 27.februāris. 



Informācijai par skolas foto.  

• Informācija par fotogrāfiju vākšanu tika ievietota Ciblas 
novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/ un informatīvajā 
izdevumā Ciblas novada ziņas. 

• Mutiski tika uzrunāti pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji. 

• Rezultātā skolas laika fotogrāfijas piedāvāja 23 cilvēki. 

• Tika pārskatīti 7 foto albumi. 

• www.draugiem.lv/ tika ievietotas 5- skolas foto galerijas, 
kurām bija 1847 skatījumi. 

• Izveidota mape:« Skolas dzīve dažādos laika posmos» ar 158 
fotogrāfijām. 

• Pozitīvas atsauksmes un liela interese. 

http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/


Publicitāte (prese, sociālie tīmekļi). 

  

 Ciblas novada informatīvajā izdevumā «Ciblas novada ziņas» 

 Ciblas novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/  

 Bibliotēkas blogā: www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/  

 Portālā: http://www.draugiem.lv/  

 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā: 

www.ludzasbiblio.lv/  

 

 

http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/
http://www.ludzasbiblio.lv/


Pagasta pārvaldes rīkotais izbraukums- 

Iepazīsti savu pagastu, 17.08.2017.  

Ozupines parks – dabas piemineklis. Mēra ozola apkārtmēru. 



Gide, skolotāja Malvīne Loce 

stāsta Ozupines muižas 

vēsturi.  

Ciblas pagasta darbinieki pie 

lielās gobas, Barisu sādžā. 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU ! 

Rita Trukšāne 

Ciblas bibliotēkas vadītāja 

E-pasts: ciblabiblioteka@inbox.lv 


