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No Tavas saules, Tava siltā, siltā smaida,
Es nezinu, vai kādreiz atteiktos.
Tā tikai cilvēks rīta stundu gaida,
Lai visai dzīvei pateiktos.
(Vitauts Ļūdēns)

Sirsnīgs sveiciens MĀTES DIENĀ —
visām mūsu novada māmiņām un vecmāmiņām!
Ciblas novada pašvaldības vārdā —

Rēzeknē atzīmējām 5
Latgales kongresa
100-gadi
Ziņas no Ezersalas 6
internātpamatskolas
Nūjošana kļūst
arvien populārāka

7

Ciematos iestādījām 100 ozolus

8

domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Ciblā iestādīts Latvijas simtgades ozols

Sestdien,
13. maijā,
BLONTU
Tautas namā —
Mātes dienai
veltīts koncerts.
Sākums pl. 15.00

4. maijā notika akcija “Apskauj Latviju”, kuras laikā gar Latvijas robežu 43
Latvijas pierobežas pašvaldībās tika stādīti
100 Latvijas simtgadei veltīti ozoli.
Latvijas simtgades ozols tika iestādīts
Ciblā, pie Barikāžu laika piemiņas zīmes.
Svinīgajā pasākumā piedalījās Latvijas
valsts simtgades biroja Reģionālo projektu
vadītāja Jolanta Borīte un Radošās padomes pārstāve Madara Ūlande, Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonas, jaunsargi, bērnu folkloras kopa

„Ilžeņa”, Ciblas novada domes un Ciblas
pagasta padomes vadība, kā arī daudzi
vietējie ļaudis un tālāki ciemiņi.
Simtgades ozolu stādīja Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere Marija Kārkla (1990.
gada 4. maijā balsoja par Latvijas Republikas Neatkarības deklarāciju) un Ciblas
novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.
Jaunsargu organizācija apņēmās būt
pašvaldības palīgs un uzraudzīt Latvijas
simtgades ozolu.
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3. jūnijā Latvijā — pašvaldību vēlēšanas
Iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā 3. jūnijā noteikts
no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Varēs nobalsot iepriekš:
31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;
1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00;
2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī,
no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama
PASE vai PERSONAS APLIECĪBA.
Vēlēšanu rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā triju dienu laikā
pēc vēlēšanām:
* Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (www.cvk.lv),
* pašvaldības mājaslapā (www.ciblasnovads.lv),
* izlikti uz informācijas stendiem novada domes un pagastu
pārvalžu telpās.
Rezultāti tiks publicēti arī pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ciblas Novada Ziņas” līdz š.g. 20. jūnijam.

CVK uzziņu tālrunis – 67049999
Lai informētu par pašvaldību vēlēšanu kārtību, līdz 3. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
uzziņu tālrunis vēlētājiem 67049999.
Tā darba laiks ir: darba dienās
no plkst. 08.00 līdz 20.00,
vēlēšanu dienā, 3. jūnijā,
no plkst. 7.00 līdz 24.00.

Līdz šī gada 24. maijam
pašvaldībā var iesniegt
Jauno uzņēmēju biznesa ideju projektu.
Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – līdz 1500 eiro
vienam projektam – konkursa kārtībā tiks piešķirts Ciblas
novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu.

Kapsētās tiek izzāģēti vecie koki
Šopavasar Ciblas novada novada kapsētās tiek izcirsti vecie
koki. Kopumā 27 koki nozāģēti Pušmucovas un Zvirgzdenes
pagasta kapsētās. Tikpat daudz – 27 – vēl jāizzāģē Līdumnieku
pagasta kapsētās un parkā.
To, kuri koki zāģējami, nosaka pagastu pārvalžu vadītāji.
Lai šo darbu paveiktu, pašvaldība pērk SIA „Spero SK” pakalpojumu. Šim Aglonā reģistrētajam uzņēmuma ir nepieciešamā tehnika un prasmes, lai veco koku griešanu veiktu sarežģītos apstākļos – kapsētās, kur ir apbedījumi, pieminekļi un apstādījumi. Viena koka nozāģēšana maksā vidēji 75 eiro plus
PVN. Par 27 koku nozāģēšanu Pušmucovā un Zvirgzdenē pašvaldība ir samaksājusi 2450 eiro.
Firma, kas zāģē vecos kokus, tos sadala klučos. Bet to novākšanu un kapu teritorijas sakopšanu pēc zāģēšanas veic bezdarbnieki, kas veic algotus pagaidu sabiedriskos darbus.
ATTĒLĀ: Vasarānu kapsētā nozāģētas 3 vecas priedes.

Uz patversmi nogādāti
bezsaimnieka suņi
Rūpējoties par kārtību ciematos, nākas veikt bezsaimnieka
suņu izķeršanu.
Aprīlī no Zvirgzdenes ciemata uz dzīvnieku patversmi Rēzeknē nogādāti divi suņi. Pašvaldība par šo pakalpojumu SIA
„Rēzeknes namsaimnieks” patversmei samaksājusi 445,57 eiro
(vairāk kā 200 € par katru suni). Pakalpojumā ietilpst bezsaimnieka suņu noķeršana, transportēšana uz patversmi, to uzturēšana un aprūpe patversmē 2 nedēļas.

Tiks remontēti
māju jumti un estrāde

Arī šovasar, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldības budžetā
ir ieplānoti līdzekļi dažādiem remontiem daudzdzīvokļu mājās.
Lielākie darbi saistīti ar māju jumtu remontu vai nomaiņu.
Jau maijā tiks sastādītas darbu tāmes divu māju jumtu reIr 3 ierobežojumi, kas liegs komercsabiedrībai piedalīties konmontam
Ciblas pagastā: Felicianovas ciemā Dzirnavu ielā nr. 4
kursā: maksātnespēja u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos
(„Austriņi”)
un Ciblas ciemā Skolas ielā nr. 2 („Pumpuri”).
nomaksāti nodokļi un nodevas; tikuši piemēroti Krimināllikumā
Savukārt Zvirgzdenē tiek uzsākts estrādes kapitālais remonts.
noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Tiks demontēta vecā koka grīda un no betona liets jauns estrāNolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un plašāku des laukums.
informāciju var saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā,
Informē Ciblas novada pašvaldības
Ciblas novada domē vai pašvaldības mājas lapā.
izpilddirektore Ināra SPRUDZĀNE
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Domes sēdē lemts par dažādiem jautājumiem
27. aprīlī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde, kurā
tika skatīti 19 jautājumi. Lielākā daļa
no tiem saistīti ar zemes lietām.

Izsolītas zemes nomas tiesības
Tika apstiprināti trīs izsoļu rezultāti,
kurās katrā divi pretendenti piedalījās,
pretendējot uz pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību nomu. Izsoles notika 19.
aprīlī, to rezultātā:
* zemes vienība 3 ha platībā tika nosolīta uz 10 gadiem, nosakot zemes nomas maksu 6% no kadastrālās vērtības
gadā. Nomas tiesības ieguvis Aivars
Rikums;
* z.v. 2,6 ha – uz 10 g., nomas maksa
gadā – 6 % no kad.vērt. Nomas tiesības ieguvis Romāns Migalovs;
* z.v. 2 ha platībā – uz 10 g., nomas
maksa – 7,5 % no kad. vērt. Nomas
tiesības ieguvis Aivars Rikums.

Citi zemes jautājumi
Deputāti piekrita divu fizisku personu
darbībām, sadalot savus īpašumus mazākos un no atdalītajām zemes vienībām
izveidot jaunus īpašumus, kam piešķirti
nosaukumi un lietošanas mērķi.
Kādam Būvju īpašumam Zvirgzdenes
pagastā piešķirta adrese „Lapsu mājas”.
Noslēgumam tuvojas pašvaldības nekustamā īpašuma „Vizbulītes” atsavināšanas process: domes sēdē noteikta īpašuma nosacītā cena – 4 477,57 eiro un
nolemts slēgt pirkuma līgumu ar privātpersonu – zemes nomnieku, kas rosināja
šī īpašuma atsavināšanu, izmantojot
pirmpirkuma tiesības. Īpašums atrodas
Ciblas pagastā, zemes vienības platība –
3,8 ha.
Nolemts pagarināt zemes nomas līgumus ar 6 personām (zemes vienību apmērs – no 0,3 ha līdz 4,0752 ha) uz 5 vai
10 gadiem. Kāds zemes nomas līgums
pārreģistrēts sakarā ar iepriekšējā nomnieka nāvi uz meitas vārda.

Apstiprināti nolikumi u.c.
dokumenti
Domes sēdē tika nolemts apstiprināt
Ciblas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu, kā to prasa likums par Bāriņtiesu. Apstiprināts arī ētikas komisijas
sastāvs: Sarmīte Leščinska – Ciblas
vidusskolas direktore, Inta Senkāne –
Sociālā dienesta vadītāja, Ināra Soprāne
– kancelejas vadītāja.
Domes sēdē apstiprināts Ciblas novada medību koordinācijas komisijas

nolikums un komisijas sastāvs: priekšsēdētājs Agris Trukšāns, Ciblas novada
pašvaldības pārstāvis; komisijas locekļi:
Edgars Čubars – LAD Austrumlatgales
reģ. lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis, Viktors Reblis – meža īpašnieku
pārstāvis, Euģēnijs Upenieks – Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis,
Jānis Mikijanskis – mednieku organizācijas pārstāvis.
Domes sēdē apstiprināti „Noteikumi
nodarbinātības pasākumiem vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Izveidota
komisija skolēnu saņemto pieteikumu
izvērtēšanai šādā sastāvā: Ināra Sprudzāne – domes izpilddirektore, Aija Zlidne
– sociālā darbiniece, Aldis Tihovskis –
domes deputāts.
Apstiprināts aktualizētais Attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam
Investīciju plāns. Investīciju plānā ir
veikti grozījumi saistībā ar plānotajiem
projektiem ceļu pārbūves jomā.
Domes sēdē nolemts izdarīt šādus precizējumus pašvaldības noteikumos
„Par pašvaldībai piekritīgas lauku
apvidus zemes nomu Ciblas novadā”:
4.4. punktu papildināt ar punktu 4.4.11.,
4.4.12. un izteikt šādā redakcijā:
4.4.11.Līgums netiek pagarināts, ja
nomnieks 2 gadus nav maksājis zemesgabala nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
4.4.12.Līgumu pagarina, ja parāds tiek
nomaksāts kalendārā mēneša laikā pēc
līguma termiņa izbeigšanās.

Dažādi jautājumi
12 fiziskām personām nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lielajā Ludzas ezerā 2017. gadā
un iedalīts attiecīgs zvejas limits – katram 1 zivju murds ar ne vairāk kā 30
metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
Domes sēdē nolemts, ka Ciblas novada
pašvaldība iestāsies biedrībā „Latgales
reģiona Tūrisma asociācija „Ezerzeme””, biedra nauda – 35 eiro gadā.
Nolemts piešķirt biedrībai „Ezerzeme”
līdzfinansējumu 307,53 eiro apmērā
Latgales reģiona dalībai starptautiskās
tūrisma izstādēs 2018. gadā.
Nolemts deleģēt Ciblas novada lauksaimniecības konsultantu Agri Trukšānu
darbam Dabas aizsardzības pārvaldes
komisijā, kas saistīta ar augkopībai nodarītajiem postījumiem Ciblas novadā.

Nr. 9 (117)

3. lappuse

Pašvaldība dotēs
skolēnu darbu vasarā
Ciblas novada pašvaldība arī šogad
iesaistīsies skolēnu nodarbinātībā
vasaras brīvlaikā – tā organizēs un
finansēs nodarbinātības pasākumu
skolēniem vecumā no 15 līdz 20
gadiem, kuru deklarētā un faktiskā
dzīvesvieta ir Ciblas novadā.
Domes sēdē ir pieņemti Noteikumi
nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pasākums tiks organizēts divos apakšpasākumos, kas notiks paralēli visas
vasaras laikā. Pirmo apakšpasākumu
finansēs pašvaldība un uzņēmēji, otro –
pašvaldība sadarbībā ar NVA (Ciblas
novadam NVA iedalīja 4 darbavietas).
Abiem apakšpasākumiem ir vairāki
vienādi nosacījumi, bet ir arī atšķirīgi.
Pirmajā apakšpasākumā pašvaldība
slēgs Pakalpojumu līgumus ar darba
devējiem, ja tie pieteiksies līdz 15.
maijam. Uzņēmēju saraksts un darbi
tiks publicēti pašvaldības mājas lapā.
Skolēni pieteikumus uz abiem
apakšpasākumiem varēs iesniegt līdz
19. maijam (otrajam apakšpasākumam pieteikums jāsniedz gan pašvaldībā, gan NVA).
Skolēnu pieteikumus vērtēs pašvaldības komisija. Ja pieteiksies vairāk skolēnu, nekā iespējams finansēt to darbu
vasarā, priekšroka tiks dota jauniešiem
no sociāli neaizsargātām ģimenēm
(prioritātes ir noteiktas nolikuma
3.5.punktā). Pašvaldība skolēniem izsniegs norīkojumus uz darbavietu pie
konkrēta darba devēja. Būs nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums
(piekrišana), ģimenes ārsta izziņa un
elektroniski noformēta algas nodokļa
grāmatiņa. Šie dokumenti būs jāiesniedz
darba devējam, kad skolēns ieradīsies
darbā. Darba devējs noslēgs darba līgumu ar katru skolēnu. Norēķini par skolēnu darbu būs iespējami tikai bezskaidras
naudas ceļā, tas nozīmē, ka slēdzot darba līgumu, skolēnam jābūt atvērtam bankas kontam.
Šī skolēnu nodarbināšanas pasākuma
koordinatora pienākumus veiks izpilddirektore Ināra SPRUDZĀNE.
Sīkāk ar skolēnu nodarbinātības nolikumu iepazīties un izdrukāt pieteikuma
veidlapas var Ciblas novada mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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Ingrīda Lubāne: — Es vēlos mīlēt vēl vairāk…
Mātes dienas priekšvakarā uz sarunu par bērniem aicinājām Ingrīdu
Lubāni. Viņa ir māmiņa diviem bērniem un vecmāmiņa sešiem mazbērniem. Viņa ir pirmsskolas pedagoģe
Blontu bērnudārzā.
Ingrīda un Aivars Lubāni dzīvo
Blontu pagasta Mazajā Mediševā. Te
ir dzimtā māja arī Aivara vecākiem.
Bet stāsts vairāk ir par Lubānu visjaunāko paaudzi.
Jānim tagad ir 29, Madariņai – 11 gadi. Meitu Ingrīda un Aivars gaidīja 15
gadus, bija izdomāts arī vārds, bet bērniņš kavējās… Pateicība Dievam, Viņš
uzklausīja lūgšanas!
Bērnu vecuma starpība ir iespaidīga –
17 gadi. Kad piedzima Madara, Jānis
mācījās vidusskolas pēdējās klasēs. Parasti šāda gadu starpība ir šķērslis ciešākas saiknes veidošanai starp bērniem.
Tomēr savu mazo, ilgi gaidīto māsu
Jānis ļoti sargāja un mīlēja.
Madara tagad mācās Ciblas vidusskolas 5. klasē. Četrus pirmos gadus viņa
mācījās Ludzas Mūzikas pamatskolā. Ik
rītu uz mācībām viņa dodas ar pašvaldības autobusu, bet mājup viņu atved tētis.
Ingrīda uzskata, ka bērnu audzināšanā
ļoti svarīgi ir nezaudēt saikni ar bērnu,
kļūt viņam par uzticības personu.
– Es cenšos būt savai Madariņai ne
vien mamma, bet arī draugs, – atklāj
Ingrīda. – Ir svarīgi atrast kopēju valodu. Meita stāsta man par saviem sāpīgiem pārdzīvojumiem, un es viņai mācu
pieņemt smagas situācijas iespējami
gaiši. Madara ir ļoti emocionāla un labsirdīga. Viņa vienmēr ir gatava palīdzēt
citiem. Viņa necenšas ļaunumu uzvarēt
ar ļaunumu. Un mani, kā mammu, tas
priecē. Madariņa ļoti mīl dzīvniekus,
viņas sapnis ir zirgs. Cerēsim, ka šis
viņas sapnis arī piepildīsies.
Bet tas ir dzīvi pieredzējušas mātes
skatījums.
Jānis Ingrīdai dzima jaunos gados, un
jaunībā ir citas prioritātes – pašai tikko
sākusies dzīve. Jānis bieži ir bijis viens
lauku mājā, jo vecāki bija aizņemti darbā. Ingrīda neslēpj – puisis par sliktu
uzvedību tika izslēgts no ģimnāzijas un
mācības turpināja vakarskolā. Un tad
Jānis aptuveni 17 gadu vecumā kļuva
Kristum ticīgs cilvēks, Dievs deva vēlēšanos un spēku mainīties. Jāņa dzīve
pilnīgi izmainījās. Skolu viņš pabeidza
ar lieliskām sekmēm un pat saņēma LR
Ministru prezidenta Atzinības rakstu.

Jānis ar ģimeni nesen ir atgriezies Latgalē, dzīvo Blontos. Jāņa un Jeļenas
ģimenē ir 6 bērni. Vecākajam ir 7 gadi,
jaunākā ir dzimusi šoziem. Vecākie ir:
Emīls, Ellija, Dominiks, jaunākie –
Gabriēla, Ieva un Maija. Gan Jānis, gan
Jeļena ir auguši kā vienīgie bērni savās
ģimenēs. Bet Ingrīda atceras, ka vēl vidusskolas gados Jānis ir sapņojis, ka
vecumdienās sēdēs pie kamīna un viņam
apkārt būs daudz daudz mazbērnu. Ir
cerība, ka viss varētu piepildīties.
Nenoliedzami, daudzbērnu ģimenē ir
savas grūtības, bet prieka mirkļu arī netrūkst. Tomēr, kā saka Ingrīda, lai izprastu situāciju, jāpadzīvo šajā ģimenē,
jāizjūt tās īpašā atmosfēra – izpalīdzība
un pienākumu dalījums. Piemēram, Ellija ir atbildīga par to, lai būtu kārtīgi salikti apavi. Ja jaunākā māšele izsvaida
kurpes, Ellija tās savāc. Savukārt divgadīgā Gabriēla ir dzimusi ar aukles talantu – viņa pieskata un samīļo Ievu un
Maiju. Bērni jau no mazām dienām tiek
radināti pie darba.
Uz raizēm par materiālo pusi, Jānis
reiz savai mātei atbildējis, ka ar katru
bērniņu ģimenē nāk svētība. Apmēram
pusotru gadu Jānis strādāja Liepājā, kristīgā bērnu un jauniešu krīzes centrā ar
grūti audzināmiem bērniem un pusaudžiem no ģimenēm, kurās ir smaga situācija. Tomēr viņš nolēma atgriezties, bet
bija grūtības – trūka naudas, lai iegādātos dzīvokli Blontos. Gandrīz vai nāktos
doties prom. Palīdzību no cilvēkiem
nelūdza, bet lūdzās. Un brīnumainā kārtā
nepieciešamo naudas summu viņiem

uzdāvināja. Jānis iegādājās vienu dzīvokli un drīz vien arī kaimiņos esošo, un
šos abus dzīvokļus varēja apvienot pietiekami plašā. Līdzīgi – kad dzima viena
no meitiņām, bija jāiegādājas lielāka
automašīna. Un arī šeit nāca svētība un
mašīna tika iegādāta. Turklāt Jānis ir
atradis labi apmaksātu darbu pie vietējā
uzņēmēja. Jāņa un Jeļenas ģimene necieš trūkumu, viņiem ir pietiekami materiālo labumu. Un Lubāni ir strādīga
dzimta, viņi apsaimnieko zemi, tur mājdzīvniekus. Tātad ir savi produkti, no kā
mājās gatavot garšīgas un veselīgas maltītes. Jeļena ir saimnieciska un bieži
lutina savus mīļos ar dažādiem gardumiem – tortēm, bulciņām, pīrāgiem…
Viņi saimnieko prātīgi, un viņiem nav
kaitīgu ieradumu, kur citiem aizripo
daudzi eiro.
Dienā mājās ar bērniem, kuri vēl neiet
skolā vai dārziņā, ir Jeļena, bet vakaros
pēc darba ar bērniem vairāk nodarbojas
Jānis. Stunda pirms nakts miega tiek
veltīta, lai visa ģimene būtu kopā. Šajā
laikā katrs dalās ar dienas iespaidiem,
kopīgi dzied un lasa. Tas ļoti apvieno,
un ir jūtama šī kopības sajūta.
Ar vecākajiem bērniem Jānis jau dodas
pārgājienos – ne kur tālu, kaut uz tuvējo
mežu vērot dabu, sakurināt ugunskuru
un pasēdēt pie tā. Mājās bērni skatās
internetā pieejamās multfilmas un raidījumus, bet pirms tam vecāki pārliecinās
par to saturu. Ģimenē iecienīti ir izglītojošie raidījumi par dabu, tāpēc bērnu
zināšanas par apkārtējo vidi ir diezgan
plašas.

Jāņa un Jeļenas ģimene 2016. gada nogalē. Mazā Maija vēl nav piedzimusi.
Lubāni ir pieredzējuši — ar katru bērniņu ģimenē ienāk svētība.
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Baltā
Galdauta
svētki
4. maijā Ciblas
Tautas namā notika Baltā galdauta
svētki. Tā ir jauna
tradīcija, kas visā
Latvijā tiek veidota, atzīmējot Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu.
Mēs ikviens tiekam aicināts 4. maijā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu pie balti
klāta galda.
Ciblas novadā šie svētki kopīgi tiek svinēti vienuviet. Pērn – Pušmucovas Tautas
namā, šogad – Ciblas TN. Koncertā uzstājās pašdarbības kolektīvi no katra pagasta.
Ingrīda un Aivars ar meitu Madaru
un mazbērniem
Ingrīda uzskata, ka ļoti liela loma ģimenes attiecībās ir Dievam. Sastapšanās
ar Viņu ir mainījusi arī Ingrīdas skatījumu uz dzīvi un bērnu audzināšanu.
– Pirmkārt, bērns ir jāmīl, bet nedrīkst
būt visatļautība, jānosprauž zināmas
robežas, lai pašam vēlāk nav kauns par
bērna rīcību un bērnam nav smaga dzīve, – uzskata Ingrīda.
– Jācenšas bērnā ielikt iespējami
daudz labā, jo ļaunais pats nāk.
Un noteikti jāatrod laiks bērnam, jo
īpaši, kad viņš to prasa. Ir jānoliek malā
putras katls un jāparunā, ja bērns to
prasa. Atbilde „Man nav laika!” ir vissliktākā. Lai vēlāk nebūtu pašiem jāraud, kad vecumdienās bērni negribēs
ar jums runāt. Jo Dieva vārds saka: Ko
sēsi to pļausi.
Bērns, liekas, ir tik mazs, ko gan viņš
saprot no dzīves, bet bērni mums doti
tikai 16 vai 18 gadus, un tad viņi aiziet
savā dzīvē. Tas ir ļoti īss laiks, kurā jāiekļauj iespējami daudz laba un visas
dzīves gudrības. Nav viegli bērnu, kad
tas izaudzis, palaist no savas sirds, mājām, bet tas ir jādara. Un tad ir svarīgi,
ko esi paspējis viņā ielikt – ar to viņš
turpmāk dzīvos.
Es zinu, ka es neesmu ideāla sieva,
mamma un oma, bet es cenšos, jo tādas
mēs nepiedzimstam, par tādām varam
kļūt, un brīžiem ir vajadzīga visa dzīve,
lai to iemācītos.
Es mīlu savu ģimeni, bērnus un mazbērnus, bet es vēlētos viņus visus mīlēt
vēl vairāk un būt ar viņiem pēc iespējas
biežāk, – saka Ingrīda Lubāne.

Latgales kongresa simtgades svinības Rēzeknē
Ciblas novada
pārstāvji piedalījās
Latgales kongresa
simtgades svinībās
Rēzeknē 5. maijā:
svinīgajā dievkalpojumā katedrālē,
gājienā, pieminekļa
„Latgales kongresam 100” atklāšanā,
kā arī Latgales
Simtgades kongresa
plenārsēdē Latgales
vēstniecībā GORS.
Ekumēnisko dievkalpojumu vadīja
bīskaps Jānis Bulis.
Tajā piedalījās
Apustuliskais nuncijs (pāvesta sūtnis)
Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, daudzi Latvijas katoļu
bīskapi un priesteri,
kā arī daudzu Latvijas kristīgo konfesiju baznīcu vadītāji.
Visos pasākumos
Rēzeknē piedalījās
arī Latvijas valsts
augstākās amatpersonas.
Visi šie pasākumi
tika demonstrēti
tiešraidē Latvijas
TV 1 un var noskatīties internetā
(www.lsm.lv).

Svinīgajā gājienā pievienojās arī bijušie ciblānieši.

Folkloras kopa „Ilža” uzstājās pieminekļa atklāšanā un
pasākumā „Latgaliešu valodas nakts”.
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Pasākumi Ezersalas internātpamatskolā
Ezersalas internātpamatskolas izglītojamie martā un aprīlī
aktīvi piedalījās dažādos ārpusskolas un skolā organizētajos
pasākumos.
Martā skolotājas V. Augustova un Ē. Naruševiča organizēja
matemātikas pēcpusdienu sākumskolas izglītojamiem. Skolotājas novadīja divas atklātās stundas matemātikā, kur skolēniem tika piedāvāti daudzveidīgi, radoši un interesanti uzdevumi, kas palīdzēja nostiprināt gan esošās zināšanas, gan apgūt jaunas. Martā skolotāji vadīja atklātās stundas arī citos
mācību priekšmetos. Savā profesionālajā pieredzē ar kolēģiem dalījās skolotāja S. Stukāne, novadot „Zemes stundu”
ģeogrāfijā, R. Ivulāne un T. Britika – piedāvājot atklātās stundas sociālajās zinībās.
Aprīlis skolā sakās ar Putnu dienām. Skolotājs Ē. Razumovskis ar zēniem gatavoja putnu būrīšus, kurus varēja apskatīt 6.
aprīlī skolā sarīkotajā izstādē. Skolotāja S. Stukāne organizēja pasākumu, kur sākumskolas skolēniem tika piedāvātas dažas aktivitātes – atpazīt putnu balsis, putnus pēc izskata, sašķirot sēkliņas u.c. Pamatskolas un profesionālās izglītības
skolēni noskatījās prezentāciju par putniem Latvijā, par gājputnu tālo ceļojumu, klausījās putnu balsīs. Skolotājs Ē. Razumovskis stāstīja par putnu būrīšiem, to izgatavošanu. Izrādās, ka būrīši visiem putniem nav vienādi – atšķiras gan to
izmērs, gan skrejas lielums.
12. aprīlī Maltas speciālajā internātpamatskolā ar Latvijas
Bāreņu biedrības atbalstu organizēja Lieldienu pasākumu
Latgales reģiona speciālo skolu izglītojamiem. Uz Maltu devās skolas mazākie dziedātāji skolotājas S. Stukānes vadībā.
Skolā Lieldienu pasākumu organizēja skolotāja V. Seimuškina 18. aprīlī, kad skolēni atgriezās no Lieldienu brīvdienām.
Izglītojamiem tika piedāvāti dažādi konkursi – skaistākā Lieldienu ola, tālāk aizripojošā ola un citas aktivitātes. Jau pirms
Lieldienām skolā bija skatāma izstāde ar bērnu darbiņiem par
tēmu Lieldienas.
Ezersalas internātpamatskolā
26. maijā — Mācību gada noslēguma pasākums:
plkst. 13.00 — vecāku kopsapulce; 14.00 — mācību gada
atskaites koncerts, apbalvošana, izglītojamo darbu izstāde.
2. jūnijā plkst. 10.00 — Izlaiduma pasākums.

Fotoattēlā: Tāpat kā visā Latvijā, arī mūsu skolā, par ļoti
jauku tradīciju ir kļuvuši Baltā galdauta svētki.
3. maijā skolēni un darbinieki pulcējās skolas pagalmā, lai
iestādītu ozolu, pusdienotu pie balti klāta galda un jautri pavadītu laiku sportojot. Skolēni izteica vēlmi katru dienu pusdienot visiem kopā skolas pagalmā, pie tikpat skaisti klāta galda.
Tie ir kļuvuši par vieniem no mīļākajiem svētkiem skolā, jo
rada vienotības un draudzības sajūtu.
19. aprīlī skolas trīs labākie zīmētāji piedalījās vizuālās
mākslas konkursā „Burvju zīmulītis” Ziemeļvidzemes internātpamatskolā. Skolēnus konkursam gatavoja skolotāja Ē.
Naruševiča. Skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos.
20. aprīlī skolēni ar skolotājām V. Augustovu un S. Stukāni
atkal devās uz Maltu. Šoreiz tur notika ikgadējais Latgales
speciālo skolu pasākums „Pavasara karuselis.”
25. aprīlī skolā viesojās Rīgas Krievu drāmas teātra aktieri
ar muzikālo izrādi „Zelta cālis.”
26. aprīlī pieci skolas izglītojamie skolotājas V. Seimuškinas vadībā piedalījās Latgales zonas internātpamatskolu 2017.
gada kausa izcīņā vieglatlētikas krosā. Un 6. klases skolēns
M. Pozdņaks ieņēma 3.vietu savā vecuma grupā.
Vairāk informācijas: www.ezersalasskola.lv
Informāciju sagatavoja direktora vietnieces
A. TEREŠKO un S. REINIKA

Sācies meža ugunsnedrošais laikposms
Valsts meža dienests ar šī gada 1.
maiju teica meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma
iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana mežā.
„Ugunsdrošības noteikumos” ir noteikts, ka meža ugunsnedrošā laikposma
sākumu visā valsts teritorijā izsludina
Valsts meža dienests. Meža ugunsnedrošajā laikposmā, uzturoties mežā, visiem
iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības
prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku
izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo,

civiltiesisko un arī kriminālatbildību.
Meža izstrādātājiem ir jāievēro
prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta
mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem,
lai, nepieciešamības gadījumā, meža
ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.
Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa
mežā, meža īpašnieka pienākums ir
veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

PVD 2. maijā uzsāka meža dzīvnieku
vakcināciju pret trakumsērgu.
Vakcīnas, izmantojot mazās aviācijas
lidmašīnas, tiks izvietotas austrumu pierobežā 19 245 km2 teritorijā.
Meža dzīvnieku vakcinācijai izmanto
novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD
BERN MSV Bio 10 celmu saturošu
vakcīnu „Lusvulpen”, kas iestrādāta
zivju miltu, tauku un parafīna maisījumā. Iedzīvotājiem, pamanot vakcīnu,
kas izskatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti, nevajadzētu to aiztikt, jo meža dzīvnieki
sajutīs cilvēku smaržu un ēsmu neēdīs.
Vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne
apkārtējai videi, tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu (ēsmas
iekšpusē tā ir šķidra) – tā nonākusi acīs
vai brūcē, jāvēršas pie ārsta.
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12.MAIJĀ PULKSTEN 19:00

Notikuši sporta pasākumi

AICINĀM VISUS NŪJOTĀJUS UZ PASĀKUMU

Ciblas novada pašvaldības sporta organizatore Ineta
MIKLUCĀNE informē par pasākumiem, kuri aprīlī notikuši novadā.

Nūjošana “Ilžas upes noslēpumi”
TIEKAMIES KAPUKALNĀ!
TURPINĀJUMĀ
“LATGALIEŠU DZIESMAS UN NAKTS STĀSTĪJUMI KAPUKALNĀ PIE UGUNSKURA”
PASĀKUMS VELTĪTS VISPASAULES NŪJOŠANAS DIENAI UN
LATGALES SIMTGADES KONGRESAM
VĒLAMS IEPRIEKŠ PIETEIKTIES (INETA 27822104).

Veiksmīgi uzsākta sezona
Biedrības „Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs””
pārstāves Sandra Soikāne un Ilona Malahova 29. aprīlī
pārstāvēja Ciblas un Ludzas novadu starptautiskās sacensībās Garkalnes novada Upesciemā.

Abas mūsu sportistes startēja ar diviem zirgiem. Un abas
sportistes gluži kā sarunājušas
bija, izcīnīja vienu 1. vietu un
vienu 2. vietu.
Pavisam kopā bija 8 braucieni, kur katrā no tiem piedalījās 2 - 4 zirgi. Veicamais
distances garums bija 1850 m.
Lai arī skrejceļa segums bija
dubļains un pasmags, neviens
no dalībniekiem neatteicās no
sacensībām slikto laika apstākļu dēļ.
S. Soikāne “Latvijas Rikšotāju savienības kausa” izcīņā
ar pašaudzēto Krievijas rikšotāju (KR) šķirnes ķēvīti
Power Lady (fotoattēlā) ieguva 2. vietu (3.03,49 min.), ar
Amerikas rikšotāju (AR) šķirnes kastrātu Quizzical Kemp

“Sponsoru kausa”
– 1. vietu (2.33,86
min.).
I. Malahova ar
savu jaunāko AR
šķirnes ķēvi Stella
izcīnīja 1. vietu
“Latvijas šķirnes
zirgu
audzētāju
asociācijas kausa”
izcīņā
(2.52,14
min.), “Garkalnes
novada kausā” ar
AR šķirnes ķēvi
Salamandra sīvā
cīņā izcīnīja godpilno
2.vietu
(2.31,39 min.).
Abas rikšotāju braucējas
atzīst, ka konkurenti ir spēcīgi
un visiem braucējiem bija labi
trenēti zirgi sacensībām, līdz
ar to nācās pasvīst, neskatoties uz drēgnajiem laika apstākļiem.
Abas sportistes gatavo savus
straujos rikšotājus nākamajām
sacensībām, kas notiks 14.
maijā plkst. 13.00 Gulbenes
novada Velēnā.
Ciblas novada Pušmucovā
rikšotāju zirgu sacensības tiek
plānotas 9. jūlijā un 16. septembrī.
Vēlēsim visiem sportistiem
veiksmi un izturību līdz pašām sezonas beigām!

5. aprīlī Pušmucovas pagastā notika nūjošanas pārgājiens.
Maršruta garums – aptuveni 5 kilometri: no Pušmucovas Tautas nama līdz Nūraugu kalnam.

8. aprīlī, popularizējot Veselības dienu, kura visā pasaulē
tika atzīmēta 7. aprīlī,sporta kompleksā notika volejbola sacensības. To devīze ''Veselība ir sports". Turnīru svinīgi atklāja Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns.
Turnīrā piedalījās 4 komandas. Lūk, gūtie rezultāti: komanda
„Ludza” – 1. vieta, „Zilupe” – 2.v., "Azarts juniori" – 3.v.,
Pušmucovas komanda – 4. vieta.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā

Gada sākumā
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā Lucmuižā norisinājās
konkurss „Mans
mīļākais mājdzīvnieciņš”. Visi 8
fotoizstādes dalībnieki saņēma nelielu dāvanu – atstarotāju. Bet galveno
balvu – dāvanu
karti 15 eiro vērtībā no veterinārās aptiekas „LIOveta” ieguva
Amanta TUTINA (fotoattēlā). Paldies visiem, kas piedalījās
fotokonkursā un paldies aptiekas īpašniecēm Olgai MaļavkiInformē Inese RUSKULE nai un Ilzei Kaniševskai par labvēlību!
Fotogrāfs Agris PRIEDĪTIS
Bibliotēkas vadītāja Jolanta PRĪDĀNE
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Svētku nedēļā 3. un 4. maijā Ciblas novada
pagastos kopumā tika iestādīti 100 ozoli.
Akciju organizēja Latgales plānošanas reģions
sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts meži”.
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Paldies par piedalīšanos Lielajā talkā!

Arī Ciblas novadā notika Lielā
talka, spītējot nelabvēlīgiem laika
apstākļiem.
Kopumā bija reģistrētas 12 oficiālās talkošanas vietas.
Talku pašvaldībā koordinēja
Aldis Tihovskis.
Viņš informē, ka lielākoties pieteiktajās talkošanas vietās cilvēki
strādāja nevis 22. aprīlī – oficiālajā
Lielā talkas dienā, bet turpmākajā
nedēļā – kad kurš varēja. Šogad
Ciblas novadā Lielajā takā piedalījās 185 cilvēki un izlietoja 1425
talkas maisus. Visvairāk cilvēku
Blontos ozoli iestādīti ciemata centrā. talkoja Pušmucovas pagastā.

A. Tihovskis:
– Paldies visiem talku vadītājiem par sadarbību, savu
talku organizēšanu un kontroli. Pateicība arī šoferiem par talku
maisu aizvešanu uz atkritumu poligonu Rēzeknes novadā.
Iepriecinoši, ka daudzi cilvēki
piedalījās Lielajā talkā. Paldies
visiem visiem talkotājiem un paldies arī katram, kas gribēja, bet
dažādu iemeslu dēļ šogad nevarēja
piedalīties mūsu novada sakopšanā.

Ģimenes diena
Līdumniekos
20. maijā
Ciblā — vecajā parkā aiz skolas internāta ēkas.

11:00 - Ģimeņu sporta spēles ar Sarkangalvīti un vilku.
20:00 - Ciblas novada dziedošo ģimeņu koncerts.
22:00 - Zaļumballe. Spēlēs V. Naglis un meitenes.

Jūnijā – ekskursija pensionāriem
Pušmucovā — pie skolas stadiona.

Zvirgzdenes pag.— dažādās vietās, arī Lucmuižā.

Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests arī šogad organizē
ekskursiju pensionāriem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā.
Līdz maija beigām pensionāri aicināti pieteikties 1 dienas braucienam,
sazinoties ar sava pagasta sociālajām darbiniecēm:
Blontu pag. – Inta VONOGA (28786334),
Ciblas pag. un Līdumnieku pag. –
Olita KILUPE (26398644) un
Antoņina HINDOGINA (28332606),
Pušmucovas pag. – Valentīna TRUKŠĀNE (26552656),
Zvirgzdenes pag. – Aija ZLIDNE (20205767).
Ciblas novada pašvaldība braucienam piešķirs autobusu.
Ekskursija notiks jūnijā – laikā, kad pašvaldības autobusi jau būs brīvi
no skolēnu pārvadāšanas, un pirms siena laika.
Ja ir labas idejas un ieteikumi par ekskursijas maršrutu, zvaniet
Sociālā dienesta vadītājai Intai Senkānei – tālrunis 26513891.
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