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„Olimpiskā diena 2019” – Ciblas novadā
Šajā izdevumā:
Iespējams pieteikt
jaunus LEADER
projektus.

2

Ciblas domes sēdē 3
apstiprināti tarifi
2020. gadam.
“Stikla šķiratlonā”
no mūsu novada 4,285 t atkritumu.

4

Kartupeļu svētkos
- izstādes, degustācijas, atrakcijas.

5

Pušmucovā šovasar notikuši Bērnības svētki.

6

Blontu bibliotēkas
lasītāju pārgājiens
uz Līdumniekiem.

7

Veselības veicināšanas pasākumi.

8

Pušmucovas TN
28. septembrī —
XVI Tautas
muzikantu saiets
17:00 – iepriekšējo
saietu videomateriālu
prezentācija – meistardarbnīca.
Turpinājumā – Deju
vakars / Večerinka.
Līdzi var ņemt
„groziņu” večerinkai.
Galdiņš jāpiesaka,
zvanot 26199502.

Jau septīto gadu Ciblas novadā norisinājās „Olimpiskā diena”, ko visā Latvijā
rīko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK),
apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un Godīgas spēles principiem sportā.
20. septembrī Latvijā „Olimpiskajā dienā 2019” piedalījās ap 150 000 dalībnieku.
Felicianovā uz sportiskām aktivitātēm
bija sapulcināti Ciblas vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas sākumklašu
audzēkņi. Skanēja LOK himna. Uzrunu
teica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un pašvaldības sporta organizatore Ineta Miklucāne, kura nosauca Olimpiskās dienas aktivitāšu kopīgo tēmu:
„Bokss un karatē”. Rīta rosmē un citās
aktivitātēs bija iekļauti atsevišķi šo sporta
veidu elementi.
„Olimpiskā diena 2019” Ciblas novada
pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā, tāpat kā daudzviet Latvijā, sākās plkst.
10:05 ar rīta vingrošanu. Uz halles sienas
no datora tika projicēts LOK sagatavots
mācību videomateriāls, un skolēni ar pedagogiem aktīvi vingroja.

Sekoja sportiska rotaļa aplī pa komandām, dažādas stafetes un atrakcijas. Skolēnu komandas bija izveidotas no dažādām klasēm un skolām.
Komandām bērni deva šādus nosaukumus: „Supervaroņi”, „Veiklie”, „Roboti”
un „Čempioni”. Kamēr vieni skolēni mērojās spēkiem individuālās sacensībās, citi
varēja izklaidēties uz piepūšamajām atrakcijām, kas bija izvietotas turpat sporta
hallē.
Noslēgumā – apbalvošana un kopīgas
pusdienas Ciblas vidusskolas ēdnīcā.
Apsveicot skolēnus, Ineta Miklucāne
teica: – Jūs visi šodien bijāt gan supervaroņi, gan veiklie, gan roboti, gan čempioni!
Visiem dalībniekiem tika pasniegti
Starptautiskās Olimpiskās komitejas
2019. gada sertifikāti, uzlīmītes un medaļas, kas apliecina dalību “Olimpiskās dienas 2019” pasākumos.
Olimpisko dienu Ciblas novadā rīkoja
pašvaldības sporta organizatore Ineta
Miklucāne sadarbībā ar Ciblas novada
jauniešu centra „Impulss” vadītāju Aldi
Tihovski.
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Pagarināta Jauniešu garantijas
uzņemšana 23 profesijās
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LAD atbalsts mežsaimniecības jomā

Lauku atbalsta dienests izslu- 2019. gada 1.novembrim:
apakšpasākumā
"Meža
dina pieteikšanos atbalsta sa- Līdz 30. septembrim pagarināta Jauniešu garantijas ņemšanai mežsaimniecībā.
ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību
noslēdzošā uzņemšana 23 darba tirgū pieprasītās promonitoringa iekārtu un sakaru
fesijās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā bez maksas.
No 2019. gada 1. oktobra līdz aprīkojuma ierīkošana un uzlaMācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 2019. gada 30. decembrim:
bošana".
29 gadiem, kuri ir bez darba un ieguvuši vidējo izglī- apakšpasākumā “Meža ieau- Plašāka informācija par prasītību, iesniedzot pieteikumu kādā no 13 profesionālās dzēšana” varēs pieteikties meža bām atbalsta pretendentiem, noizglītības iestādēm, tajā skaitā arī Rēzeknē, Malnavā, ieaudzēšanas un kopšanas aktivi- sacījumiem atbalsta saņemšanai
Ludzā un Zilupē.
tātēm, kā arī ieaugušas mežau- un citiem jautājumiem var lasīt
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītī- dzes papildināšanai un kopšanai. dienesta mājaslapā sadaļā Atbalapakšpasākumā
"Meža sta pasākumi.
bas iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšugunsgrēkos
un
dabas
katastroProjektu iesniegumi jāiesniedz,
rocībām var iepazīties Valsts izglītības attīstības
fās iznīcinātu mežaudžu atjauno- izmantojot LAD Elektroniskās
aģentūras (VIAA) mājaslapā:
šana" atbalstu piešķir par meža pieteikšanās sistēmu vai ievērowww.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
atjaunošanu platībās, kurās atbil- jot Elektronisko dokumentu likuMācību laikā audzēkņi saņem stipendiju no 70 līdz stoši Valsts meža dienesta atzi- mu, kā arī to var izdarīt personī115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī mācību līdzek- numam ir konstatēts ugunsgrēks gi LAD reģionālajās lauksaimļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt vai dabas katastrofa - vējgāze, niecības pārvaldēs vai Zemkopīkvalifikācijas prakses laikā Jauniešu garantija ap- vējlauze, sniega un ledus radīti bas ministrijas Klientu apkalpomaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepiecie- postījumi.
šanas centrā Rīgā. Tālrunis
šams.
No 2019. gada 1.oktobra līdz 67095000.
Remigrantiem ir iespēja pieteikties
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas
reģiona organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās
darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai. Konkursam kvalificējas tie
remigranti un potenciālie remigranti,
kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus
un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs
fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā.
Jautājumus par projekta iesniegšanu
var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 65423801.

Izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti
šādās rīcībās:
M2/R2
Sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana/Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas
resursu saglabāšana.
M2/R3
Sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas.
Projektu iesniegumu pieņemšana:
Sabiedriskā labuma projekts —
17.10.2019. - 17.11.2019.
projekts, kuru īsteno aktivitātē: “Vietas
Projektu prezentācijas datums potenciāla attīstības iniciatīva”,
22.11.2019.
kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura,
par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un
kurš ir publiski pieejams.

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat
iepazīties un saņemt bezmaksas
konsultācijas;
* biedrībā “Ludzas rajona partnerība”,
Raiņa ielā 16, Ludza,
* biedrības “Ludzas rajona partnerība
tīmekļvietnē www.ludzaspartneriba.lv
* sazinoties ar administratīvo vadītāju
Sandru Palmu, projektu vadītāju Viju
Karveli, tālruņa nr. 29413335,
29550874,
e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv,
ludzaspartneriba@apollo.lv.
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Domes sēdē lemtais
2019. gada 29. augustā notika
Ciblas novada pašvaldības kārtējā
domes sēde, kurā piedalījās visi
deputāti. Sēdes darba kārtībā bija
8 jautājumi.

Veikti grozījumi budžetā
Pirmais tika skatīts jautājums par grozījumiem pašvaldības šī gada budžetā.
Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti
par 2300 eiro, tajā skaitā 2000 eiro –
ieņēmumi no privatizācijas u.c., 300
eiro – ieņēmumi no Ezersalas speciālās
pamatskolas lietotās automašīnas realizācijas.
Par šo summu – 2300 eiro – palielināti pamatbudžeta izdevumi, 2000 eiro
novirzot kultūras pasākumu organizēšanai; 300 eiro – Ezersalas speciālās pamatskolas finansējumam.
Veikti grozījumi Ekonomiskās klasifikācijas kodos un struktūrvienībās. No
tiem būtiskie grozījumi: 4000 eiro atvēlēti autobusa iegāde Pušmucovas pamatskolai (budžetā bija ieplānoti 30
tūkstoši, bet autobuss izmaksāja 34
tūkst. eiro); 700 eiro – remontam Ciblas
pirmsskolas izglītības iestādē un bibliotēkā (tāmes pārsniedza plānoto).

Apstiprināta pašizmaksa
Tika apstiprināta Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumu pašizmaksa ūdenssaimniecības, mājokļu apsaimniekošanas, telpu uzturēšanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
jomā. Pašvaldības grāmatvedības speciālisti, aprēķinot pašizmaksu, ir rūpīgi
uzskatījuši visus konkrētu maksas pakalpojumu izdevumus, nosakot patiesās
izmaksas. Pamatā maksas pakalpojumu
pašizmaksa, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, nav mainījusies, nenozīmīgi –
telpu nomas un atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Secināts, ka pagastu pārvaldes centušās rūpīgāk plānot sadzīves atkritumu
savākšanu un to izvešanas grafiku, līdz
ar to sarucis izvesto konteineru dau-

dzums. Bez tam iedzīvotājiem tiek
skaidrots, ka ir svarīgi konteineros nemest lietas, ko var kompostēt, kā arī
šķirot atkritumus. Rezultātā izmaksas
par sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu ir samazinājušās.

Telpu nomas pakalpojuma maksa
pieaugusi
Pēc maksas pakalpojumu pašizmaksas
apstiprināšanas domes sēdē tika lemts
par tarifu jeb maksas apstiprināšanu.
Noteikta šāda maksa par budžeta iestāžu telpu nomu (cena ar PVN):
Ciblas vsk. zāle – 1,28 €/stundā;
Felicianovas Sporta zāle sporta pasākumiem – 4,71 €/stundā;
Blontu TN zāle – 3,71 €/stundā;
Ciblas TN zāle – 4,59 €/stundā;
Pušmucovas TN zāle – 3,78 €/stundā.
Telpu nomas maksa nedaudz (par 4 –
32 eirocentiem) pieaugusi, salīdzinot ar
pagājušo gadu. Izņēmums – Ciblas TN,
kur maksa samazinājusies par 0,08 €.
Nomas maksa atbilst pašizmaksai. Tā
pieaugusi, jo dārgāka kļuvusi ēku uzturēšana.
Šāda maksa būs no 2020. gada 1. janvāra.
Nemainīga saglabāta maksa par uzturēšanos veco ļaužu mājā Laučos, Zvirgzdenes pag.: 75 eiro mēnesī. Uzturēšanās veco ļaužu mājā pakalpojumu pašizmaksa ir nedaudz pieaugusi un sasniedz 99,82 eiro mēnesī (bija 82,29
eiro). Tomēr domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma pakalpojuma maksas
daļu, ko nesedz pakalpojuma noteiktie
tarifi, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sadzīves atkritumu savākšana un
izvešana izmaksās lētāk
Domes sēdē tika apstiprināta sadzīves
atkritumu savākšanas un izvešanas
maksa vienam iedzīvotājam mēnesi
Ciblas novada administratīvajās teritorijās:
Blontu pag. – 2,00 € (bija 2,50 €),
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Ciblā – 2,68 € (bija 3,85 €),
Felicianovā – 1,88 € (bija 1,96 €),
Līdumniekos – 1,90 € (bija 2,84 €),
Pušmucovā – 1,73 € (bija 1,83 €),
Zvirgzdenē – 2,26 € (bija 2,21 €).
Nolemts uzdot Ciblas novada pagastu
pārvalžu vadītājiem līdz 31. decembrim
organizēt patērētāju rakstveida brīdināšanu par sadzīves atkritumu savākšanas
un izvešanas maksu, kas stāsies spēkā
ar 2020. gada 1. janvāri.

Dažādi jautājumi
* Ar domes sēdes lēmumu no 2019.
gada 1. septembra veiktas izmaiņas
Blontu pirmsskolas izglītības iestādes
amatu sarakstā, to palielinot. Jau šī gada
sākumā uzsākti darbi, lai Blontu PII
atvērtu jaunu grupiņu. Pašvaldības budžetā tam tika ieplānoti izdevumi. Jaunas grupiņas atvēršana bija nepieciešama, jo pieaug audzēkņu skaits iestādē.
* Domes sēdē tika atbalstīts J. Soikāna Ludzas mākslas skolas lūgums rast
iespēju daļēji segt vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības
programmas „Vizuāli plastiskā māksla”
apguvē Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem, kuri
mācās mākslas skolā. Pašvaldība nolēma segt pusi no līdzfinansējum – 3 eiro
mēnesī vienam skolēnam. Līdz šī mācību gada beigām kopsummā būs nepieciešami 675 eiro. Tāpat atbalstīts lūgums segt degvielas izmaksas 210 eiro
apmērā mākslas skolas pedagogiem,
kas ar personīgo transportlīdzekli 2
reizes nedēļā brauc uz nodarbībām Pušmucovas pamatskolā.
* Domes sēdē skatīts SIA „JARVIS”
iesniegums un atļauts atdalīt no kāda
nekustamā īpašuma Blontu pagastā 3,7
ha lielu zemes vienību, izveidot jaunu
nekustamo īpašumu, piešķirt tam nosaukumu un noteikt zemes lietošanas
mērķi 0201 (mežsaimniecība).
* Domes sēdē tika apstiprināts Ezersalas speciālās pamatskolas Nolikums.
Tas bija nepieciešams, jo ir mainīts
skolas nosaukums.

Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo
bibliotēku jau 5. gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt
cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina
viņu iekļaušanu sabiedrībā.
LM aicina ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 7. oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta
adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma anketas un konkursa nolikums pieejams Tiesībsarga
biroja mājas lapā: https://ej.uz/GadaBalva_2019.
Informē Ciblas novada pašvaldības Bāriņtiesa
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Jaunākais Ciblas bibliotēkā

Ciblas novadā “Stikla šķiratlonā”
sašķirotas 4,285 tonnas stikla
Ciblas novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu.
Ciblas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 17
mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas
4,285 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas.

Ciblas bibliotēkā vasara pagāja remontdarbos, telpas kļuvušas gaišākas, pateicoties grīdas seguma nomaiņai un sienas krāsas atsvaidzināšanai abonementā.
Sākoties skolas gaitām, atdzīvojās arī bibliotēkas ikdiena.
Skolas pārgājiena dienas ietvaros bibliotēku apmeklēja
1.klases bērnu pulciņš ar audzinātāju. Vēl nesen bijušie PII
audzēkņi, tagad 1. klases skolēni, dalījās iespaidos par pirmo
pavadīto nedēļu skolā.
Bērni iepazinās ar bibliotēkas bērnu grāmatu klāstu, spēlēja dažādas galda spēles, būvēja pili un piramīdu, daži izvēlējās zīmēt.
Apskatot bibliotēku, bērni avīzes Ludzas Zeme rakstā par
jaunā mācību gada sākumu skolās atpazina fotogrāfijās paši
sevi, kas izraisīja lielu interesi.
Paldies audzinātājai Anitai par sadarbību ar bibliotēku!

***
Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”, starp
akcijai pieteiktajām adresēm tiek izlozētas veikalu “top!”
dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro
vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir
sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg).
Stikla taras izvešanas laikā arī Ciblas novadā visas pieteiktās
adreses tika automātiski reģistrēta dalībai loterijā.
Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 1,12 tonnas tukšās
taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Imants no Zvirgzdenes pagasta, kurš saņems veikalu “top!” dāvanu karti
30 eiro vērtībā.
Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā
izlozes rezultātā saņems Aija no Zvirgzdenes pagasta un
Vera no Blontu pagasta. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.
SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA
“ALAAS” un veikali “top!” pateicas Ciblas novada pašvaldībai un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi
paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.
Projektā visa gada garumā ir aicināta piedalīties ikviena
Latvijas pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez
maksas stikla taras savākšanu savā adresē, ko veiks SIA
“Eco Baltia vide”. Savu dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 33 pašvaldības.
Gita Sauka, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu/jauniešu un
vecāku žūrija - 2019” grāmatu lasīšana jau rit pilnā sparā.
Aicinu esošos un jaunos ekspertus iesaistīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Programmas dalībniekiem līdz janvāra
beigām jāizlasa sešas izvēlētās sava vecuma grupas grāmatas
un jāaizpilda elektronisko grāmatu vērtēšanas anketu.
Jaunāko klašu bērniem neiztikt bez vecāku atbalsta un uzmundrinājuma. Nāciet uz bibliotēku, iepazīstaties ar grāmatu
kolekciju un sāciet lasīt.

***
Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku reģistrētiem lasītājiem tiek piedāvāta iespēja kļūt par e-grāmatas lasītāju
„3td e-GRĀMATU bibliotēkā”, interneta vietnē www.3td.lv.
Šobrīd e-grāmatas iespējams lasīt datorā, planšetdatorā un
viedtālrunī, kam ir interneta pieslēgums.
Apmeklējiet bibliotēku un izmantojiet tās piedāvātās iespējas!
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE
1. oktobrī pl.10:00 Ciblas bibliotēkā
literārā žurnāla "PĒRLĪTES"

atklāšanas svētki.
Aicina Ciblas vidusskolas
literārā pulciņa dalībnieki
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Kartupeļu svētki Pušmucovā
Pušmucovas Tautas namā 13. septembrī notika pasākums
„Mana dzimtas recepte. Kartupeļu ēdieni – ātri, ērti, lēti”.
Foajē bija apskatāma 20 kartupeļu šķirņu izstāde.
No bibliotēkas fondiem bija izveidota literatūras izstādi ar
interesantiem faktiem par kartupeli.
Bet no skolas muzeja bija izstādīti materiāli par Ražas
svētkiem pagājušā gadsimta 80-tajos gados.
Aktīvi pasākumā piedalījās Pušmucovas pamatskolas skolēni. Tika izveidotas četras atraktīvas komandas:
„Pušmucovas Žuki”, „Buļbiki”, „Kartupelīši”, „Murički
Kurički”, kuras sacentās atjautības, veiklības un izveicības
uzdevumos, kas bija saistīti ar kartupeļiem. Ar lielu azartu
notika spraiga cīņa kartupeļu mizošanā. Uzvarētājiem un
visiem aktīvākajiem dalībniekiem tika pasniegtas balvas.
Lai celtu godā mūsu senču ēdienu receptes, varēja nogaršot
izsenis tradicionālos kartupeļu ēdienus – buļbu bļīnus, kļockas ar pīnu, „meicietos buļbys ar škvarkom”, kā arī mūsdienās iecienītākos kartupeļu našķus – „friškas” un čipsus.
Paldies viesiem, kas piedalījās pasākuma sekmīgā norisē
(mizoja, cepa, vārīja, fritēja utt.): Valentīnai Trukšānei,
Ainai Silovai, Mārītei Tutinai, Kristīnei Haritonovai, Inesei
Ludboržai, Inesei Puļai, Leonīdai Puļai, Burbo ģimenei,
Turlaju ģimenei.

Tika demonstrētas 20 kartupeļu šķirnes!
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Cilvēki prasa pēc mīlestības. (..) Kartupelis ir kartupelis. Bet
arī ar kartupeli ir mīlestība. (..)
Kad es cepu kartupeļus, skatos pulkstenī un gaidu sievu
mājās, man panna ir pilna mīlestības. Jūs jau paši zināt, ka ne
ar taukiem, ne ar sviestu ceptie kartupeļi nav tik garšīgi kā
ar mīlestību ceptie.
Imants Ziedonis

Aktīvākie dalībnieki – skolēni.

Vietējās saimnieces gatavo kartupeļu ēdienus.
Aicinām aktīvāk apmeklēt Pušmucovas Tautas nama un
bibliotēkas rīkotos pasākumus, jo kopā ir interesantāk un
jautrāk! Gaidām arī iedzīvotāju priekšlikumus un idejas
sabiedriskās dzīves dažādošanai.

NĀKAMAIS PASĀKUMS
„VASARA BURCIŅĀ”
PLĀNOTS 10. oktobrī.
Sekojiet līdzi informācijai!
Laipni gaidām ikvienu
apmeklētāju!

Daudz interesanta par kartupeļiem – izstādē.

Inta Domarka
Ilga Baziļeviča

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Bērnības svētkos dāvanas pasniedz Karlsons ar brālīti
Bērnības svētki ir viens no tradicionāliem pasākumiem, ko saviem jaunākajiem iedzīvotājiem ik gadu rīko Ciblas
novada pašvaldība. Visi novada mazuļi,
kam šogad aprit 4 gadi, tika gaidīti
13. jūlijā Pušmucovā.
Šogad Bērnības svētkos piedalījās
15 novada bērni un viņu ģimenes. Bija
ieradušies 5 bērni no Pušmucovas pagasta, 3 – no Blontu, 5 – no Ciblas un 2 – no
Līdumnieku pagasta.
Prieks, smaidi un labs garastāvoklis
valdīja Pušmucovas Tautas namā un ārpus tā.
Bērni ir divu cilvēku mīlestības auglis.
Bērni ir Dieva dāvanas vecākiem, tie
ierodas pasaulē gaidīti, mīlēti un lutināti.
Tāpēc svētki iesākās ar māmiņu un tētu pagodināšanu.
Turpinājumā
krustvecāki
tradicionāli izšūpoja savus
krustbērnus, un visi sanākušie
ciemiņi un draugi varēja teikt
labus vārdus un sveikt jubilārus.
Lai izkustinātu rociņas un
kājiņas, gājām rotaļās un paskatījāmies fragmentu no
multfilmas par Karlsonu, kas
dzīvo uz jumta. Draudzīgi
izveidojām lielu iedomātu
vilcienu un devāmies ceļā,
vērojot pagasta mājas jumtus un meklējot Karlsonu… Un
tad ieraudzījām jaukus ciemiņus uz Tautas nama jumta —

tas bija Karlsons ar brālīti! Viņi vispirms priecēja visus, veidojot un laižot gaisā lielos burbuļus, tad arī bērniem tika
dota iespēja pretim pūst mazos burbuļus. Tā visi sapratās un
atrada kopējo valodu.
Turpinājumā Karlsons ar brālīti no jumta ar makšķerēm
laida jubilāriem svētku dāvanas, ko bija sagādājusi Ciblas
novada pašvaldība. Lielas mašīnas – puišiem, un skaistas
lelles – meitenēm. Mazliet nobijušies, bet prieka un sajūsmas pilni bērni izbaudīja svētkus. Acis mirdzēja, ieraugot
Karlsonu uz jumta. Jaukais vīriņš arī nolaidās no jumta un
baudīja svētku pīrāgus kopā ar bērniem.
Svētku gaitā bērni varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, ko zālājā pie Tautas nama laipni sagādāja IK „Lanas
777”. Turpat atrodas arī ciemata bērnu rotaļu laukums, ko
šajos svētkos bērni apmeklēja kopā ar vecākiem.
Pušmucovas TN vadītāja Inta DOMARKA
Foto: Ēriks PAVLOVS

Bērni labprāt rotaļājas laukumiņā
Pušmucovā – daudzdzīvokļu namu un Tautas nama tuvumā – atrodas bērnu rotaļu laukums. Tas tika ierīkots pirms
diviem gadiem, piesaistot LEADER finansējumu.
Šo gadu laikā, pēc ciemata iedzīvotāju novērojumiem, bērni labprāt rotaļājas šajā laukumā, kur ir daudzveidīgas šūpoles, smilšu kaste, rotaļu mājiņa un cits aprīkojums. Arī šovasar bērni te pavadīja savu brīvo laiku drošā vidē. Turklāt ne
vien vietējie, bet arī citu novadu iedzīvotāji zina par laukumu. Jāņa un Paulas vecmāmiņa atzīst, ka labprāt no Ludzas
dodas nelielā braucienā ar automašīnu līdz Pušmucovai pa
tikko saremontēto šoseju, lai bērni varētu izbaudīt rotaļas
šajā laukumā, kas ir īpaši piemērots pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem. Savukārt Tautas nama darbinieki
ievērojuši, ka bērni pašvaldības rīkotu pasākumu laikā noteikti apmeklē rotaļu laukumu (ja ir piemēroti laika apstākļi).
2017. gadā Ciblas novada pašvaldība īstenoja projektu
"“Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā"“ (Nr. 1601-AL34-A019.2201-000003).

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP)
2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Vairāk informācijas un foto: http://www.ciblasnovads.lv/
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
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Ekskursija – pārgājiens „Apceļo Ciblas novadu!”
Blontu pagasta bibliotēka ikgadu vasarās rīko pārgājienus saviem mazajiem lasītājiem. Šogad – jau
trešais pēc kārtas. Cenšamies apceļot kājām savu
dzimto novadu. Blontu pagastā esam bijuši, Pušmucovas – arī. Nu nolēmām, ka jāapskata tālākā apdzīvotā vieta pierobežā, Krivandā. Izvēlētais maršruts:
Blonti – Krivandas robežapsardzības punkts – Līdumnieku centrs – Blonti. Saprotams, kājām līdz
valsts robežai no Blontiem aiziet pagrūti, tāpēc lūdzām pašvaldībai autobusu.
Pārgājienā „Apceļo Ciblas novadu!” 22. augustā
devās 28 Blontu pagasta bibliotēkas lietotāji: 23 bērni un jaunieši vecumā no 6 gadiem līdz 18 gadiem,
kā arī 5 pieaugušie.
Krivandas robežapsardzības nodaļā mūs sagaidīja majore
Jevgēnija Goršakova. Bija ļoti interesanti iepazīties ar robežsarga profesiju, pienākumiem, ikdienas darbu, kā arī uzzināt
par valsts robežas šķērsošanas kārtību.
No Krivandas līdz Līdumniekiem visi devāmies kājām.
Tur mūs sagaidīja pašvaldības tūrisma speciālists Ēriks
Pavlovs. Aplūkojām Līdumnieku kara muzeja ekspozīciju.
Ieskatījāmies Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” telpās. Pavadījām laiku rotaļu laukumā un pusdienojot.
Atceļš uz Blontiem nelikās tāls, jo bija gūti skaisti iespaidi.
Daudzi Līdumnieku novadā bija pirmoreiz, bet citi ir pat
uzstājušies uz Līdumnieku parka estrādes koncertos.
Arī nākamajā vasarā noteikti centīsimies doties pārgājienā
„Apceļo Ciblas novadu!”. Gaidu idejas un ieteikumus jaunam maršrutam!

Līdumniekos mums tika
atvērts namiņš, kur varējām
mierīgi baudīt līdzi paņemtās
pusdienas.

Daļu ceļa uz mājām Blontos
mēs braucām autobusā. Bet,
kājām ejot, priecājāmies par
vasarīgajām ainavām.
Skaists ir mūsu novadiņš!

Paldies Ciblas novada pašvaldības vadībai!
Paldies šoferiem Vladimiram Kuzņecovam un Jānim Klešnikam
Paldies Krivandas robežapsardzības punkta darbiniekiem!
Paldies Ciblas novada tūrisma organizatoram Ērikam Pavlovam!
Paldies bērnu vecākiem, īpašs paldies – Valentīnai Kairovai, Andrim Krištopānam, Jeļenai Lubānei un Aijai Zlidnei
par piedalīšanos pārgājienā!
Paldies bērniem par izturību!
Inta VONOGA,
Blontu bibliotēkas vadītāja

Atgriezāmies noguruši, bet gandarīti par jauko dienu.
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Veselības veicināšanas aktivitātes oktobrī

Svecīšu vakari
Ciblas un Līdumnieku pagasta kapsētās – 19. oktobrī:
VABAĻU k. – pl. 11:30,
VJARUMU k. – pl. 13:00,
AIZPŪRES k. – pl. 14:00,
KURJANOVAS k. – pl. 15:00,
CIBLAS k. – pl. 16:00.
Pušmucovas pagasta kapsētās:
MEŽARNIEKU k. – 19. oktobrī plkst. 15:00.
PUŠMUCOVAS k. – 27. oktobrī plkst. 15:00.
Blontu pagasta
SKRADEĻU kapsētā – 13. oktobrī plkst. 12:30.
Zvirgzdenes pagasta
VASARĀNU kapsētā – 12. oktobrī plkst. 15:00.
Zvirgzdenes pagasta kapsētās – tiekam aicināti iedegt
svecītes 2. novembrī, Visu dvēseļu dienā.

Ciblas novada pašvaldība organizē daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kas ikvienam interesentam ir pieejamai bez maksas.
Līdz 11. oktobrim turpināsies vingrošanas nodarbības grūtniecēm un jaunajiem vecākiem ar mazuli. Nodarbības vada
dūla Anita Baltalksne Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā 2 reizes nedēļā: otrdienās plkst. 11:30–12:10 un
piektdienās plkst. 17:00–17:40.
Visu oktobri turpināsies nūjošanas nodarbības senioriem
(54+), ko vada sporta speciāliste un nūjošanas instruktore
Ineta Miklucāne. Pulcēšanās – svētdienās plkst. 13:00 pie
Ciblas novada sporta kompleksa Felicianovā.
Sestdienās, sākot ar 5. oktobri, organizētas peldētapmācības Ciblas vidusskolas audzēkņiem Rēzeknes pilsētas Sporta
pārvaldes peldbaseinā.
11. oktobrī organizētas nodarbības
pieaugušajiem "Kā
vairot labsajūtu un
stiprināt pašapziņu":
Līdumnieku bibliotēkā – no plkst.
10:00 līdz 12:00,
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā
(Lucmuižas c.) –
no plkst. 14:00 līdz
16:00.
Nodarbības vadīs
psiholoģe Kristīne
Mežaraupe.

Svētās Mises svētdienās katoļu draudžu baznīcās:
Ciblā — darbdienās pl. 18:00, svētdienās plkst. 11:00,
Pušmucovā — svētdienās un svētku dienās plkst. 14:00.
Aktuālākā inforAizpūrē — mēneša pēdējā svētdienā plkst. 9:00.
mācija pieejama
Ciblas novada pašDraudžu prāvests — Antons Justs
(+ 371 26106909, justs@hotmail.lv). valdības mājaslapā www.ciblasnovads.lv un pasākumu afišās pagastu pārvaldēs.

Arī šajā rudenī turpinām tradīciju – lūgsimies par
nedzimušiem bērniem un ģimenēm
Sarkaņu baznīcā *.
Svētas Mises šajā nodomā notiek sestdienās plkst.
18:00, sākot ar 21. septembri:
5. oktobrī plkst.18.00,
12. oktobrī plkst. 18.00,
19. oktobrī plkst.18.00.

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informē prāvests Andris Jonāns
* Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
atrodas Rēzeknes novada Lendžu pagasta Sarkaņos.
Svētās Misēs tē notiēk kātru svētdiēnu plkst. 12:00.
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