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Ciblas pagasta jaunieši
piedalījās projektu konkursā
"Jaunieši
novadam
2016", iegūstot finansējumu
no pašvaldības budžeta 426
EUR apmērā, lai īstenotu
projektu "Vecmuižas apkārtnes labiekārtošana". Projekta ietvaros tika iegādāti
dēļi, skrūves, krāsa un citi
piederumi, lai varētu izgatavot solus un galdus, tos
nokrāsot un iecementēt. šiem atbalstu un padomu
Projekta īstenošanā jaunie- sniedza jaunatnes lietu speciālists Aldis Tihovskis,
kura vadībā notika soliņu
izgatavošanas un uzstādīšanas darbi. Soli un galdi ir
atjaunoti. Tas būtiski uzlabo Eversmuižas apkārtnes

ainavu. Atjaunotajiem soliem ir praktisks pielietojums – tos izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi,
kas dodas ekskursijā pa
Eversmuižas kultūrvēsturisko taku. Projekta vadītājs ir
Vairis Sprūžs.

Aicinām uz ceļu pārbūves būvprojektu apspriedi!
Ciblas novada pašvaldība informē, ka
notiek Ciblas novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde:
* Ceļa P - 2 Pušmucova - Nūraugi pārbūve
850 m garumā (kadastra Nr. 6890 005
0300), paredzot melnā seguma izveidi un
lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi
un izbūvi.

Plkst. 19.00 –
Večerinka (spēlē
individuālie muzikanti un muzikantu
grupa).

* Ceļa C - 2 Cibla - Felicianova un Dzirnavu ielas pārbūve 1900 m garumā
(kadastra Nr. 6848 002 0349; 6848 004
0231, 6848 004 0233), paredzot melnā
seguma izveidi, ielu apgaismojuma izbūvi,
lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi
un izbūvi. Drošības apstākļu uzlabošana
pie Felicianovas HES.

Pasākums pie galdiņiem, labas omas
uzturēšanai līdzi var
ņemt „groziņu”.

* Ceļa Z - 16 Banoņejas ceļš pārbūve 320
m garumā (kadastra Nr. 6898 009 0021),
paredzot melnā seguma izveidi.

Projekta risinājumus plānots prezentēt 2016. gada 27. septembrī.
Visi piegulošo teritoriju īpašnieki, kā arī
citi ieinteresētie iedzīvotāji,
ir aicināti ierasties:
Pušmucovā, Tautas namā – pl. 11:00
(tiks apspriests Ceļa P - 2 Pušmucova Nūraugi pārbūves projekts),
Ciblā, pagasta pārvaldē – plkst. 12:00
(tiks apspriests Ceļa C - 2 Cibla - Felicianova un Dzirnavu ielas pārbūves projekts un Ceļa Z - 16 Banoņejas ceļš pārbūves projekts).

Sapulcē plānots izskatīt ar projektu
saistītos jautājumus un parakstīt
projekta saskaņošanas protokolus.
* Projektus plānots realizēt, piesaistot
līdzfinansējumu SAM 5.6.2. Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām projektā, tā sauktā Latgales programma.
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30. septembrī – Atvērto durvju diena
Valsts kanceleja,
sadarbībā ar valsts
pārvaldes institūcijām, šogad, 30.
septembrī, visā
Latvijā organizē
Atvērto durvju
dienu.
Arī Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā
struktūrvienībā notiks Atvērto durvju diena. tās vecākā
referente Laura SADOVSKA informē: – Interesenti
tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta lomu
sabiedrības drošības veicināšanā. Šī gada lielā tēma
būs brīvprātīgais darbs Valsts probācijas dienestā. Ko
katrs no mums var darīt, lai veicinātu sabiedrības drošību? Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar brīvprātīgo līdzgaitnieku darbu, kā arī brīvprātīgo izlīguma starpnieku
darbu. Apmeklējuma laikā tiks demonstrēta arī filma
"Nekad nepadodies dēls", par to, kā bijušie likumpārkāpēji cenšas sākt jaunu dzīvi likuma pareizajā pusē.
Lūgums pieteikt dalību līdz 26. septembrim pa tālruni
65707327 vai pa e-pastu laura.sadovska@vpd.gov.lv.

Lūgums informēt
par aizdomīgām personām
Valsts robežsardze lūdz atbalstu
likumpārkāpumu apkarošanas jomā.
Ja konstatējat, ka pašvaldības teritorijā
atrodas svešas personas, personu grupas un transportlīdzekļi, kuru klātbūtne ir aizdomīga
un neatbilst ikdienas situācijai, lūdzam sniegt informāciju VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļai. Diennakts kontakttālruņi: 26318575
(mobilais tel.) un 65703938, 65703910 (Lattelecom).
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Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis
par veselības veicināšanas pasākumiem
Ciblas novada pašvaldība ir
iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, un tiek
plānots iesniegt projekta pieteikumu veselības veicināšanas
un slimību profilakse jomā.
Līdz 5. septembrim novada
iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu, atzīmējot
tās aktivitātes, kuras būtu nepieciešams realizēt novadā.
Pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Mārīte Romanovska
informē, ka tika saņemtas 32
aptaujas anketas. Lielākoties tās
aizpildīja iedzīvotāji vecumā no
19 līdz 53 gadiem.
Kā piemērotus veselības veicināšanas pasākumus iedzīvotāji
min meistarklases (18), uztura
speciālista konsultācijas (12) un
veselības dienas (7).
Starp fizisko aktivitāšu popularizēšanas pasākumiem populārākās atbildes ir peldēšana (17),
nūjošana (11) un vasaras nometnes (10).

Izmantojiet iespēju mācīties par mežu tēmām!
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus
un meža nozarē nodarbinātos speciālistus uz apmācību kursiem visā Latvijā par 20 tēmām. Atsevišķas tēmas
varētu interesēt arī lauku saimniekus,
īpaši, ja pieder mežs.
Viena no tēmām, ko iesakām un kas
varētu interesēt saimniekus, ir saistīta ar
zemes sakārtošanu – “Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži” (oktobrī Madonā). Ja jūsu īpašumā ir
kāds neizmantots, ar krūmiem vai daļēji
ar kokiem aizaudzis stūrītis vai pļava,
kuru neplānojat izmantot lauksaimniecībā, vērts padomāt par tās lietderīgu izmantošanu koku vai ātraudzīgo kokaugu
enerģētiskās koksnes stādījumu ierīkošanai. Vēl jo vairāk tādēļ, ka ir pieejams
ES atbalsts šim pasākumam. Divu dienu
mācībās varēs uzzināt par piemērotākajām koku sugām, stādiem, praktisko
stādījumu ierīkošanu. Būs arī iespēja
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saņemt individuālas konsultācijas.
Vairākas noderīgas tēmas ir medniekiem, bet tās varētu interesēt arī lauku
saimniekus. Īpaši aktuālas ir divu dienu
mācības “Savvaļas dzīvnieku slimības,
medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība”. Kursu noslēgumā sadarbībā ar
PVD tiek izsniegta apliecība.
Tāpat noderīgas varētu būt mācības
“Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas”, jo par preventīviem aizsardzības pasākumiem pret meža dzīvnieku postījumiem atbildīgs pats saimnieks.
Apmācību kursu dalībnieku vietu
skaits ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta. Līdz ar
pilnas apmācību grupas nokomplektēšanos tiks noteikti apmācību norises laiki.
Atkarībā no mācību programmas – mācības bezmaksas vai ar daļēju mācību
maksu.
Informē Sarmīte Grundšteine, MKPC

Garīgās veselības veicināšanai
iedzīvotāji atbalsta bezmaksas
psiholoģisko atbalstu (16) un
lekcijas novada iedzīvotājiem
(14).
Starp slimību profilakses pasākumiem iedzīvotāji min veselības dienu organizēšanu (18) un
tematiskās lekcijas (9).
Paldies visiem, kas iesaistījās
un veltīja laiku.
Pamatojoties uz iedzīvotāju
vēlmēm, atbilstoši projekta mērķiem tiks izstrādāti pasākumi 3
gadu periodam.
* 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.pasākums
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Plašāka informācija par mācību
kursu programmām un apmācību
vietām pieejama MKPC nodaļās, interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, pa
tālruni 63050477.
Mums tuvākās apmācību vietas:
Ludzā – septembrī/ oktobrī un
novembrī. Tēmas: Mežaudžu kopšana
ražības
palielināšanai
(apliecība
“Meža atjaunošana un kopšana”);
Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un
kvalitātes vērtēšana; Meža dzīvnieku
postījumu
samazināšanas
iespējas.
Kontaktinformācija: Ludvigs Karvelis
(tālrunis
29411165,
e-pasts:
ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv).
Rēzeknē – oktobrī, novembrī, decembrī. Tēmas: Mežaudžu kopšana ražības
palielināšanai (apliecība “Meža atjaunošana un kopšana”); Savvaļas dzīvnieku
slimības, medījuma gaļas higiēna un
pārtikas drošība; Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls.
Informācija: Valda Brice (t. 28692818,
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Ezersalas internātpamatskolas nākotne – visas sabiedrības atbildība
Jaunā mācību gada sākumā
Ezersalas internātpamatskolas
direktors Andrejs TEREŠKO ir
pārdomu pilns un gatavs tās izklāstīt.
Ieklausīsimies viņa viedoklī!
Lielākā daļa speciālo skolu Latvijā
izveidotas kādā vēsturiskā vietā, muižā,
ko muižnieki savulaik ir dāvinājusi bērniem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī mūsdienās šīs skolas pastāv un
tajās tiek īstenoti mācību, audzināšanas
un citi rehabilitācijas pasākumi, kas palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām apgūt dažādas dzīves prasmes, lai vieglāk
varētu socializēties un iekļauties sabiedrībā. Arī Ezersalas internātpamatskola ir tik ilgu laiku nebija noslogotas? Tādi
vieta, kur uzmanība tiek veltīta bērniem bērni arī vairāk negrib, nespēj, neprot
mācīties, jo sākumskolas posms, kas ļoti
ar īpašām vajadzībām.
svarīgs bērna attīstībā, ir pagājis. DiemMūsu bērniem nepieciešami
žēl tāda ir realitāte.
īpaši atbalsta pasākumi
Lai strādātu ar mūsu skolas bērniem,
Strādājot speciālajā izglītībā, diemžēl pedagogiem savā personīgajā un profesibieži jūtama negatīva sabiedrības un onālajā izaugsmē jāiegulda daudz laika.
valsts attieksme, kas izpaužas kā nevēlē- Mācību materiāli ir pašu pedagogu veišanās pieņemt šos bērnus, palīdzēt vi- doti. Darba lapas, uzskates materiāli,
ņiem. Kļūdaina bija tendence veidot atgādnes, prezentācijas u. c. materiāli
iekļaujošo izglītības sistēmu, kad vispā- jāsagatavo katrai stundai. Pieeja katram
rizglītojošajās skolās tika uzņemti bērni skolēnam jānodrošina atbilstoši viņa
ar garīgās attīstības traucējumiem. izziņas un psiholoģisko procesu attīstī(izglītības programmu kodi 58 un 59). bai, spējām, prasmēm un interesēm. MūŠiem bērniem nepieciešama īpaša pieeja, su bērniem ir grūtības ilgstoši koncentrēt
palīgskolotāji, speciālisti (logopēds, uzmanību kādam viena veida uzdevupsihologs, medicīnas darbinieks u. c.), mam, tāpēc ik pēc laika viņu uzmanība
korekcijas nodarbības, speciāli mācību jāpievērš kam jaunam. Pedagogam, kas
līdzekļi, dažādi pielāgojumi, ko liela strādā ar šādiem bērniem, jābūt ar dzīvu
daļa no vispārizglītojošajām skolām intelektu un radošu pieeju, ar spēju sanespēj piedāvāt. Brīvība, kas tika dota just, kas katram bērnam ir vajadzīgs.
skolām realizēt šādas izglītības program- Skolā visi bērni ir iesaistīti sporta, mūzimas, nebija labākais variants bērniem. kas, rokdarbu, zīmēšanas nodarbībās,
Daudzas mazās lauku skolas, kuras cīnās apmeklē dažādus fakultatīvus, piedalās
par savu pastāvēšanu, nolicencē šīs spe- koncertos, pasākumos. Visi! Lielākā vai
ciālās izglītības programmas, taču ne mazākā mērā, bet katrs pēc savām spēvienmēr spēj nodrošināt bērnus ar nepie- jām. Vispārizglītojošajās skolās bieži
ciešamajiem atbalsta pasākumiem. Tā vien šādi bērni tiek „nostumti malā,” lai
rezultātā cieš bērns, taču nevienu tas netraucē. Viņi ir kā slogs, jo pedagogam
neuztrauc – galvenais, lai skolā būtu jāstrādā arī ar citiem bērniem, bet šiem
atbilstošs bērnu skaits. Pie mums uz bērniem neatliek laika vai arī skolotājs
skolu bieži atved bērnus, kuri 5 - 7 ga- neprot izmantot un nepārzina speciālās
dus mācījušies (faktiski – skaitījušies) pedagoģijas principus.
Uzskatu, ka arī Ciblas novada domei
vispārizglītojošā skolā. Rezultāts – bērni
ļoti slikti lasa vai nelasa vispār, ar grūtī- būtu jāpārskata speciālo izglītības
bām raksta, rēķina, vispārējais zināšanu programmu bērniem ar garīgās attīstības
līmenis ir ļoti zems, viņi neprot iekļau- traucējumiem licencēšanu pašvaldības
ties klases kolektīvā, nav apgūtas ele- vispārizglītojošajās skolās, vai tās spēs
mentāras mācīšanās prasmes. Pieļautas nodrošināt šos bērnus ar visu nepieciešakļūdas, ko nu jau saprot arī vecāki. Un mo mācību, audzināšanas un korekcijas
ko tagad? Kā varam palīdzēt ģimenei, ja procesā. Vispārizglītojošajās skolās labi
šāda īpaši izglītojama bērna smadzenes iekļaujas bērni ar mācīšanās traucēju-

miem (izglītības kods 56), tāpēc vajadzētu vairāk padomāt par šo izglītības
programmu licencēšanu.

Novadā trūkst audžuģimeņu
Ir vēl viena liela problēma – audžuģimeņu trūkums. Bieži mūsu bērnu ģimenes nonāk krīzes situācijā un atbildīgie
dienesti ir spiesti izņemt bērnu no ģimenes. Bērnam ir jādzīvo ģimenē, tam tiek
meklēta audžuģimene. Un, ja novadā
šādu ģimeņu nav, bērns nonāk citā novadā. Viņš tiek šķirts no ierastās vides, bet
mēs attiecīgi zaudējam skolēnu.

Finansējums atkarīgs no
audzēkņu skaita
Ezersalas internātskolā šobrīd mācās
39 bērni. Audzēkņu skaits ir būtisks, jo
no tā atkarīgs finansējuma apmērs. Vajadzētu būt vismaz 50 bērniem, lai skola
varētu puslīdz normāli eksistēt. Vēl nav
zināms, cik naudas mums piešķirs no
valsts budžeta šim gadam. Bet jau tagad
skaidrs – būs grūtības uzturēt skolu.
Tehnisko darbinieku skaits ir samazināts
līdz minimumam. Piemēram, tiek algota
viena apkopēja skolas korpusam un atvēlēta puslikme šim darbam internātā.
Mums jāmaksā vismaz minimālā alga.
Bet grāmatvedis vai saimniecības daļas
vadītājs, kam ir atbildīgs darbs, lai strādā par minimālo algu? Tas nav taisnīgi.
Mūsu skolas pedagogiem līdz šim tika
maksāta 20% piemaksa par darbu īpašos
apstākļos. No 1. septembra tā būs tikai
15%. Vispārizglītojošajām skolām ir
paredzēts 13% motivācijas fonds, bet
speciālajām skolām nav zināms, vai vispār tāds būs. Rīgā to laikam nesaprot,
domā, ka Latgalē cilvēki var dzīvot,
pārtiekot no saules enerģijas vai gaisa.
(Nobeigums 6. lappusē)
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E u g e ņ i j a i M a z a ļ e v s ka i
Pirms 90 gadiem Blontu pagasta
(kādreiz Mērdzenes pag.) Silagaiļos,
vienkāršu zemnieku Cabuļu ģimenē
piedzima pirmā meitiņa, kam deva
skanīgu vārdu Eugeņija.
Vecāku mājās viņa pavadīja 19 gadus 1945. gada 28. oktobrī, apprecoties ar
Danielu Mazaļevski, Eugeņija pārcēlās
uz vīra mājām Blontu pagasta Luočūs.
Gadu starpība abiem bija visai liela –
gandrīz 12 gadi, tomēr visam pāri bija
liela mīlestība.
– V īrs man bija ļoti žēlīgs un strādīgs,
un viņš neļāva man neko smagu darīt,
malkas pagali neesmu šķēlusi, – ar asarām acīs atceras Eugeņija.
Kopā saskanīgi nodzīvoti vairāk kā 60
gadi un nosvinētas trīs kāzas.
– Kad precējāmies, par kāzām gādāja
vecāki, Zelta kāzas rīkojām paši, bet
Dimanta kāzas organizēja bērni, – atceras Eugeņija.
Jaunā ģimene dzīvi sāka ļoti trūcīgos
apstākļos. Tāpēc izmantoja katru iespēju
nopelnīt. Kā daudzi tolaik brauca ar āboliem un kartupeļiem uz Ļeņingradu, pārdeva sivēnus, turēja aitas un pārdeva to
vilnu, tirgoja medu. Daniels iemanījās
pirkt un pārdot zirgus.
Mazaļevski nebija pirmie, kas iestājās
kolhozā, tomēr 1949. gadā tas bija jādara. Tā kā ģimene bija trūcīga, neko kop-

–
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90

saimniecībā ieguldīt nevarēja. Bet darba
dienas aizgāja Pušmucovas kolhoza lauku brigādē, vēlāk fermā. Trīs gadus paralēli darbam laukā, Euģenija bija arī
pastniece. No 1973. līdz 1988. gadam
Eugeņija bija slaucēja Vornaišu fermā.
Vienu govju grupu aprūpēja Eugeņija,
otru – Daniels.
Luoču sādža, kur savulaik dzīvojušas
daudzas zemnieku ģimenes, nu ir tukša nevienas mājas. Mazaļevski uz Mežerniekiem pārcēlās 70-tajos gados, te nopirka māju, kurā jau bija ievilkta elektrība. Tolaik te bija visai rosīga dzīve,
Mežernieki bija neliels centrs ar klubu
un veikalu. Eugeņija strādāja ļoti čakli,
par to ir saņēmusi apbalvojumus.
Mazaļevsku ģimenē dzimuši pieci
bērni. Viena meita diemžēl nomira drīz
pēc dzimšanas, vēl slimnīcā. Nākamie
dzima mājās, Eugeņija saka, ka nākuši
viegli, vienmēr palīgā aicināta pieredzējusi vecmāte no kaimiņu sādžas. Darbs
kolhozā bijis smags, bez atvaļinājumiem
un brīvdienām. Arī tad, kad dzima bērni
un pēc viņu dzimšanas. Viņus pieskatīt
palīdzēja krustmāte. Vasarās bērnus
ņēma līdzi uz lauka. Vecākie pieskatīja
mazākos. Gadījās – mazie nobrēcās pa
rudzu statiem, toties izauga veseli, paklausīgi, zināja, ko nozīmē darbs.
Eugeņija un Daniels priecājās un lepojās ar bērniem - gudriem un strādīgiem,

Fotoattēlā: Mazaļevsku ģimene 50-to gadu beigās pie mājas Luoču sādžā.
Eugeņija un Daniels izaudzināja četrus bērnus.

labi izskolotiem. Diemžēl vecākais dēls
Jānis 26 gadu vecumā gāja bojā motocikla avārijā, bija nesen pabeidzis lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā. Bet
pēdējie desmit gadi sirmgalvei nesuši
ļoti sāpīgas atvadas, jo vispirms nomira
mīļotais vīrs Daniels, un pēc pusotra
gada – arī dēls Edgars.
Sirmgalve pašreiz dzīvo Ludzā pie
meitas Veronikas Kušneres. Otra meita
Maruta dzīvo Valkas novadā, viņu reti
izdodas satikt. Daudzus gadus, arī pēc
vīra nāves, Eugeņija dzīvoja Mežerniekos, blakus māju savai ģimenei bija uzcēlis dēls Edgars. Kad palikusi viena,
Eugeņijai ļoti palīdzējusi vedekla Sandra, nākusi vairākas reizes dienā.
Bet nu jau Eugeņijas slimības, kas
spēcīgi sāka izpausties pēc smagajiem
darba gadiem kolhozā, un vecuma nespēks liedz dzīvot vienai. Izlemts, ka
labāk būs pie meitas Veronikas. Ludzā
tuvāk ir poliklīnika un ir nodrošināta
medicīniskā aprūpe mājās – pēc ģimenes
ārsta norīkojuma divas reizes gadā Eugeņija iziet intensīvu ārstēšanas kursu
mājās.
Ciešas saites Eugeņiju vieno ar abām
jaunākajām māsām: Malvīni Metlāni
Blontu pagastā un Adeli Kancāni Maltā.
Mazaļevsku dzimta ir sakuplosi vairākās paaudzēs. Eugeņijai ir 7 mazbērni,
13 mazmazbērni un jau arī 1 mazmazmazmeitiņa Milāna.
15. septembrī Eugeņiju Mazaļevsku
viņas 90 gadu jubilejā sveica Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs Juris
Dombrovskis un Pušmucovas pagasta
pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.16 (103)

5. lappuse

Skolēni apgūst Jaunsardzes apmācību programmu
Pagājušā vasara Ciblas novada
jaunsargu vienībai (Ciblas vidusskolas
un Pušmucovas pamatskolas 5. - 12.
kl. apvienotā jaunsargu vienība) bija
ražīga – ar daudziem pasākumiem un
aktivitātēm.
Svarīgākie un nozīmīgākie no tiem
bija Ciblas novada jaunsargu piedalīšanās Ludzas, Zilupes un Kārsavas novadu
jaunsargi ikgadējā salidojumā “Zvērkāvja taka” Ciblas novada Līdumniekos.
Tur jaunieši kopā apguva zināšanas un
iemaņas tūrismā, topogrāfijā, lauku kaujas iemaņās, airēšanā uz laivām. Vakarā
kopīgi sportoja, bet naktī veica nakts
pārgājienu, kur mežā pie ugunskura
mednieki dalījās ar jaunsargiem savā
pieredzē, demonstrēja mednieku aprīkojumu, izskaidroja medību noteikumus un
paražas. 1. - 3. jūnijā mēs piedalījāmies
Latgales un Vidzemes jaunsargu vienību
spartakiādē Daugavpils novada Višķos,
bet jūlijā braucām uz Madonas novadu,
uz O. Kalpaka dzimtas mājām Liepsalās,
kur notika ikgadējā Latvijas jaunsargu
nometne.
Ļoti svarīgs pasākums, kurā arī piedalījās Ciblas novada jaunsargi bija 21.
augustā, kad mūsu vienība tika uzaicināta piedalīties Konstitucionālā likuma
“Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 25. gadadienas svinībās
mūsu galvaspilsētā Rīgā. Mēs nolikām
ziedus pie Brīvības pieminekļa, stādījām
kokus Jēkaba laukumā pie Saeimas nama kopā ar Eiropas valstu parlamentu
vadītājiem un Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē noklausījāmies svētku koncertu.

Kā aktīvākos novada jaunsargus varētu atzīmēt no
Ciblas vidusskolas: Viktoriju Leščinsku, Arti Rimšu un
Mārtiņu Bartulānu, no Pušmucovas pamatskolas: Robertu Dovgiallo, Andi Rimicānu, Kristeru Sviklānu,
Hariju Plenkovu, Dāvidu
Kasparānu un Dāvi Matvejevu.
Turpmāk – 2016/17. mācību gadā – arī centīsimies
sekmīgi apgūt Jaunsardzes
apmācību programmu. Mācīsimies, sportosim, iesim
pārgājienos, brauksim laivās, dosimies ekskursijās,
sadarbosimies ar kaimiņu
novadu jaunsargu vienībām.
Līdz Jaunajam gadam
ieplānotie svarīgākie
pasākumi:
29. - 30. septembrī un
oktobra sākumā notiks divi
pārgājieni ar nakšņošanu
mežainā apvidū,
11. oktobrī sacensības laivu airēšanā
uz Mazā Ludzas ezera,
20. oktobrī sacensības orientēšanā
Ciblas ciematā,
27. - 29. oktobrī Ludzas, Zilupes, Balvu un Kārsavas jaunsargu nometne Kārsavā,
4. novembrī piedalāmies Lauku kaujas
apmācībās ar peintbola ieročiem Ciblā,
11. novembrī godinot, Lāčplēša dienu,
ejam lāpu gājienā pa Ludzu,

15. novembrī piedalāmies Valsts svētkiem veltītajās sacensībās “Sorgoj Latviju!” un
15. decembrī esam Ludzā un piedalāmies šaušanas sacensībās no pneimatiskiem ieročiem.
Un tas nebūt vēl nav viss. Lai mums
viss izdodas!
Ludzas un Ciblas novadu jaunsargu
vienību instruktors
Ivars NOVOŽILOVS

Bibliotēkā apkopo foto par skolas dzīvi
Augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, radās doma par
tādu fotogrāfiju vākšanu, kuras atspoguļotu skolas laika dzīvi
dažādos laika periodos. Fotogrāfijās ir redzams, kā mainījās
vide, dzīves apstākļi, ģērbšanās stils, matu griezums, skolēnu
skaits klasēs u.c.. Tika uzrunāti dažāda vecuma bibliotēkas
apmeklētāji, aicinot padalīties ar savām skolas laiku fotogrāfijām. Uz aicinājumu atsaucās: Bernadita Adijāne, Aina Tihovska, Anatolijs Spurslāns, Tonija Laizāne, Emma Laurāne, Lita
Zujeva, Sandra Beļavska, Dzidra Trukšāne, Inta Augustova,
Dita Miklucāne, Zinaīda Bule, Agris Trukšāns, Iveta Kalvāne,
Maija Manukina, Evija Karaševska. Liels paldies visiem!
Saņemtās fotogrāfijas tika atlasītas, ieskenētas, koriģētas,
sadalītas pa gadu desmitiem, un no tām izveidota mape
„Skolas dzīve dažādos laika posmos 1940-2000”.
Ja jums ir interese par šo tēmu, fotogrāfijas var apskatīt
Ciblas bibliotēkā. Arī tad, ja vēlaties piedalīties mapes veidošanā ar savām skolas laika fotogrāfijām, tad droši nesiet tās uz
bibliotēku. Attēli tiks saglabāti elektroniskā formātā, un fotogrāfijās iemūžinātas vēstures liecības būs apskatāmas biblio-

tēkā.
Veidosim kopā vēsturisku apliecinājumu par saviem skolas
dzīvi dažādos laika periodos!
Ciblas bibliotēkas vadītāja
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Ezersalas internātpamatskolas nākotne –
visas sabiedrības atbildība
(Sākums 3. lappusē)

Vienīgais secinājums - valsts mēģina
ietaupīt uz bērnu rēķina! Valstij ir svarīgs administratīvais aparāts, departamentu skaits aug ģeometriskajā progresijā, bet cilvēks - tā nav vērtība. Jautājums – kam tad valstī tik daudz ministriju, departamentu un citu struktūru, ja
iedzīvotāju skaits ir tik mazs, ka mēs
slēdzam ciet skolas un slimnīcas? Varbūt sāksim dzīvot taupīgi, atstājot ministru prezidentu, pāris ministrus un padomdevējus, kuri varētu tāpat kā laukos
apvienot vairāku amatu pienākumus? Ja
veikt reformas, tad jau visos līmeņos…
Protams, neesmu kompetents spriest par
tādiem svarīgiem jautājumiem, bet secinājumi prasās paši no sevis… Valstiskā
līmenī tiek skaisti runāts par nacionālām
un kultūras vērtībām, tiek akcentēts patriotisms, bet bieži vien no tā nekas nav
redzams darbos un rīcībā. Ir redzamas
šīs valdības kļūdas.
Bet vienlaikus mums jāatzīst – valdība
sastāv no cilvēkiem, kas nāk no mūsu
vidus. Līdz ar valdība – tas ir sabiedrības apziņas atspoguļojums. Tātad jāmeklē atbilde sabiedrībā. Jāceļ tās apziņa. Gan politiskās partijas, gan katrs
cilvēks atsevišķi, cenšas noturēties savās
pozīcijās, katrs rauj segu uz savu pusi,
trīc un domā par savu izdzīvošanu, nespēj redzēt apkārt notiekošo un rīkoties
augstāku mērķu labā. Tā rezultātā bieži
vien cilvēki kļūst cietsirdīgāki, koncentrējas uz savu „es”, tikai uz savu vēlmju
apmierināšanu. Tā ir visos līmeņos. Tāpēc veidojas tāda situācija, ka mēs paliekam „akli” pret līdzcilvēku vajadzībām…
Līdz ar to Ezersalas internātpamatskolas nākotne – nav tikai direktora vai pedagogu atbildība, tā ir visas sabiedrības
atbildība. Ja skola šeit pastāvējusi kopš
XX gadsimta sākuma, tajā ir kas liktenīgs visai apkārtnei un cilvēkiem. Un tas

nav tikai Ciblas novada jautājums. Dīvainas teritoriālas reformas rezultātā
bijušais Ludzas rajons ir sašķelts. Taču
tas neko nav mainījis – arī tagad Ezersalā mācās bērni no dažādiem Latvijas
novadiem.

Skolai var ziedot ar fonda
starpniecību
Daļa Latvijas sabiedrības ir turīgi cilvēki. Protams, viņi ir daudz strādājuši,
lai kļūtu turīgi. Būtu jauki, ja šie cilvēki,
kas īsteno uzņēmējdarbību, varētu sniegt
mūsu izglītības iestādes bērniem materiālu palīdzību, kaut pavisam nelielu. Viņi
var saņemt 85% lielu nodokļu atmaksu,
ja ziedojums nāk caur Latvijas bērnu
bāreņu fondu. Tāda atlaide nav iespējama, ziedojot tieši skolai, bet ar fonda
starpniecību tas ir iespējams. Ezersalas
skolai šobrīd ir problēmas ar transportlīdzekli. Esošais „minivens” ir galīgi nolietojies. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja kāds
varētu noziedot lietotu ietilpīgu automašīnu skolēnu pārvadāšanai un skolas
saimnieciskām vajadzībām. Darot labus
darbus, labais atgriežas!

Bērniem iespējams palīdzēt ar
mūsdienīgām metodēm
Ļoti gribētos Ezersalas skolā izveidot
nelielu, efektīvu rehabilitācijas centru
bērniem ar speciālām vajadzībām, kurā
strādātu dažādi speciālisti, pielietojot
modernas terapeitiskās metodes fiziskās
attīstības korekcijai un alternatīvās apmācības metodes mācību procesā izziņas
un psiholoģisko procesu attīstībai, apgūstot jaunas zināšanas un iemaņas. Pasaulē ir zināmas un ļoti veiksmīgi tiek
izmantotas metodes, kas palīdz bērniem
attīstīties ne vien fiziski un psiholoģiski,
bet arī mentālā līmenī. Mūsu bērnu veselības problēmas ir gēnu līmenī. Ar medicīniskiem līdzekļiem tur gandrīz neko
nav iespējams labot.

Lai ziedotu Latvijas Bērnu bāreņu fondam, izmantojiet kādu no ziedojuma kontiem, veicot pārskaitījumu savu iespēju robežās. Ziedojot konkrētam mērķim, to
var norādīt. Piemēram: Ziedojums Ezersalas internātpamatskolai.
ZIEDOJUMU KONTI:

Latvijas Bērnu bāreņu fonds. Reģistrācijas Nr.: 40008020151
AS Citadele banka - Konts: LV62PARX0000575211011
Kods: PARXLV22CIT
AS SEB Banka - Konts: LV08UNLA0050013300571
Kods: UNLALV2X
Kā ziedotājs uzņēmums ir tiesīgs saņemt nodokļu atlaides 85% apmērā, jo fondam
ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (LR FM Lēmums Nr. 186).

6. lappuse

Starptautiskā veco ļaužu
diena – Laučos
Sagaidot Starptautisko veco ļaužu
dienu, kas tiek atzīmēta 1. oktobrī,
Ciblas novada pašvaldības
Sociālais dienests rīko pasākumu
pensionāriem.
Novada pensionāri tiks gaidīti
30.septembrī, piektdien, pl. 11.00,
Ciblas novada veco ļaužu mājā
Laučos (bijusī Cir mas
pamatskola).
Pašvaldības teritorijā dzīvojošie
pensionāri var pieteikt savu dalību
pasākumā, zvanot pagasta sociālajam darbiniekam, līdz š.g. 27. septembrim. Būs iespēja aizbraukt uz
Laučiem ar pagasta autobusu.
Zvaniet sociālajiem darbiniekiem:
65700870 – Olita Kilupe
Ciblas novads,
65700834 – Aija Zlidne,
Zvirgzdenes pag.,
28786334 – Inta Vonoga,
Blontu pag.,
26552655 – Valentīna Trukšāne,
Pušmucovas pag.,
28332606 – Antoņina Hindogina,
Ciblas un Līdumnieku pag.

LATGALES FOTOGRĀFU BIEDRĪBA AICINA IKVIENU PIEDALĪTIES FOTOKONKURSĀ
“LATGALIETIS 21. GADSIMTĀ”.
Konkurss noritēs Latvijas valsts
un Latgales kongresa simtgades pasākumu ietvaros, un
viens no tā mērķiem – nākamajā gadā izveidot krāšņu foto
izstādi un izdot fotoalbumu
“Latgalietis 21. gadsimtā” ar
Latgales reģiona visu novadu
cilvēku portretiem.
Konkursa organizētāji gaida
21. gadsimta Latgales cilvēku
portretus – fotogrāfijas, kuras
uzņemtas no 2001. gada līdz
šai dienai.
Tālrunis papildus informācijai –
29121689 (Igors Pličs).
Nolikums publicēts Preiļu
novada domes mājas lapā
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Futbola turnīrā uzvar “Strauts” no Ciblas
Šomēnes Ciblas jauniešu
centrs “Impulss” un biedrība
“Strauts” rīkoja “Futbola dienas” sacensības. Tās notika
sestdien, 10. septembrī, Pušmucovas pamatskolas stadionā. Sacensībās piedalījās 4
komandas: no Blontiem,
Ciblas un divas komandas no
Pušmucovas.
Kauss šogad aizceļoja uz
Ciblu, jo uzvarēja komanda
“Strauts” (attēlā).
Aldis Tihovskis, pašvaldības jauniešu lietu speciālists,
stāsta, ka šāds turnīrs tiek
rīkots laikā, kad visā Eiropā
tiek izsludināta Futbola diena.
Šogad tā iekrita nedēļā no 10.
līdz 17. septembrim. Tad nu
tika nolemts, ka sacensības
Ciblas novadā būs 10. septembrī.
Visas 4 komandas turnīrā
tikās savstarpējās spēlēs, bija
divi apļi. Finālā uzvarēja
“Strauts” (kapteinis Endijs
Romanovs), II vietā atstājot
Blontu komandu (kapteinis
Intars Caune). III vietā ierindojās Pušmucovas jauniešu
komanda (kapteinis Lenards
Laganovskis).
IV vietā
šogad - Pušmucovas skolas

7. lappuse

23. septembrī
Felicianovas sporta
kompleksā —
OLIMPISKĀ DIENA 2016

komanda (kapteinis Dāvids
Kasparāns).
Trīs gadus ceļojošais kauss
atradās Ciblā, tad gadu bija
Līdumniekos, vēl gadu Blontos. Nu kauss atgriezies Ciblā.
Uzvarētājiem tika pasniegti
kausi, medaļas, diplomi un
nominācijas.
CJC “Impulss” pasniedza
īpašas balvas: labākajam vārtsargam Maksimam Kairovam,
kurš sargāja Blontu komandas
vārtus; vērtīgākajam uzbrucējam Raivim Kozlovskim, kurš
spēlēja “Strautā” un turnīrā
guva
5
vārtus.
Balvu

Plkst. 10:00 — Olimpiskais
lācis gaidīs Ciblas
vidusskolas un
Pušmucovas pamatskolas
“Labākais “uzbrucējs”” saņē- 1.—4. klašu audzēkņus
ma “Strauta” vārtsargs Krisun pedagogus.
taps Tereško, kurš spēja arī
raidīt bumbu pretinieka vārtos. Balvu “Labākais līdzjutējs” saņēma Anastasija Kairova.
Futbola dienas sacensības ir
stabila tradīcija Ciblas novadā, ko atbalsta pašvaldība.
Turnīra uzvarētāji - komanda “Strauts” laukumā izvēlās
ne vien ar teicamu spēli, bet
arī ar jaunām, spilgti zaļām
formām. Tās sponsorēja vietējie uzņēmēji IK “Lanas 777”
un SIA “Markos”.

Programmā:

 Atklāšana, skanot LOK
himnai,

 kopīga rīta vingrošana,
 Stafetes ar volejbola
bumbu,

 Rotaļas volejbola laukumā,

 Pusdienas,
 Individuālās sacensības,
 Svinīga apbalvošana.

Labi spēlējam arī Rēzeknes novadā
17. septembrī Ciblas novada jauniešu futbola komanda ''Strauts'' piedalījās Futbola
sporta dienā Rēzeknes novada Audriņos.
Ciblānieši sacensībās "Rudens futbola kauss
- Audriņi 2016" kopā ar Rēzeknes novada
piecām jauniešu komandām cīnījās par godalgotām vietām.
Turnīrs bija sadalīts divās
apakšgrupās. Ciblas novada
jaunieši savā apakšgrupā
ierindojās 1. vietā, bet finālspēlē pret komandu
''Feimaņi'' ciblānieši ar
rezultātu 1 - 3 piekāpās un
turnīrā palika augstajā 2.
vietā. Komandas ''Strauts''
sastāvā spēlēja Endijs Romanovs (kapteinis), Kristaps Tereško (vārtsargs),
Egīls Jegorovs, Andris
Duncāns, Lauris Vonogs;
Igors
Prikulis,
Raivis
Kozlovskis, Aigars Grahoļ-

skis, Artis Reiniks un Viktorija Laugale. Pēc
sacensību nolikuma, komandas sastāvā obligāti bija jāspēlē arī vienai meitenei, un Viktorija mūsu puišiem teicami palīdzēja.
Liels paldies Ciblas novada pašvaldībai par
autobusu un liels paldies šoferim Jānim.

Plkst. 18.00 —
atklātais turnīrs
volejbolā
“Padod bumbu!”

Organizē Ineta Miklucāne,
Ciblas novada pašvaldības
sporta organizatore
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„Ilža” dziedāja Kārsavā, sagaidot saulgriežus

2016. g. 22. septembrī

8. lappuse

SVECĪSU VAKARI
2016. GADA RUDENĪ

Kārsavā 18. septembrī notika Miķeļdienas ieskandināšana
“Sanākam, sadziedam, sagaidot Miķeli!”. Pasākums tika
organizēts projekta “Gaismas dārzs Ludzai” ietvaros.
Laukumu pie Kārsavas kultūras nama pieskandināja amatierkolektīvi no Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novada. Šādi
tika sagaidīta rudens saulgriežu tuvošanās.
Skanīgi dziedāja Ciblas folkloras kopa „Ilža”.
Nākamais projekta „Gaismas dārzs Ludzai” pasākums, sagaidot ziemas saulgriežus, notiks Ciblas novadā.
Projekts
„Gaismas dārzs
Ludzai” veltīts
Latvijas simtgadei un tiek
īstenots ar
Latvijas vides
aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas finansiālu atbalstu.

1. oktobrī Pušmucovā - rikšotāju zirgu
sacensības “Latgales kauss 2016”
Latvijas Zirgaudzētāju biedrības un Rikšotāju braucēju
sporta kluba „Pegazs” rīkotā Latgales ceļojošā kausa
izcīņa šogad notiks jau sesto reizi.
Skaistais un azarta pilnais pasākums notiks Ciblas
novada Pušmucovā 1. oktobrī plkst. 13.00.
Pasākums mērķis ir veikt
rikšotāju zirgu darbaspējas
pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem uzdevumiem ciltsdarba
programmā „Ciltsdarba programma Latvijā audzējamo
rikšotāju zirgu šķirnēm 2014.
- 2018. gadam” , kā arī popularizēt rikšotāju zirgu darba
spēju pārbaudes – sacensības.
Plānots, ka sacensībās piedalīsies dalībnieki no Ciblas, Ludzas, Krāslavas, Dagdas, Gulbenes un Garkalnes novada.
Sacensību
organizatoriem

liels prieks, ka šogad tēlnieks
Edvīns Krumiņš ir apsolījis
izgatavot arī specbalvu Latvijā
dzimušajiem rikšotājiem. Tas
ir – Latvijā dzimušais rikšotāju šķirnes zirgs, kurš uzrādīs
ātrāko laika rezultātu šo sacensību laikā, saņems tēlnieka
E.Krūmiņa darināto skulptūru
Dzimis Latvijā. Šī arī būs ceļojošā balva, kas tiks izcīnīta
gadu garumā.
Uz tikšanos oktobra
pirmajā dienā
Ciblas novada Pušmucovā!

Blontu pagasta
Skradeļu kapsētā – 16. oktobrī pl. 13.00.
Ciblas pagasta kapsētās:
Ciblas k. – 22. oktobrī pl. 16.00,
Vabaļu k. – 9. oktobrī pl. 14.00.
Līdumnieku pagasta kapsētās –
22. oktobrī:
Verumu k. – 13.00,
Aizpūres k. – 14.00,
Kurjanovas k. – 15.00.
Pušmucovas pagasta kapsētās:
Mežernieku k. – vēl nav zināms
Pušmucovas k. – 30. oktobrī pl. 15.00.
Zvirgzdenes pagasta kapsētās:
Sestdien, 22. oktobrī:
Lītaunīku k. – plkst.11.00,
Vasarānu k. – 12.00,
Lauču k. – 13.00,
Vierņu k. – 14.00,
Rudzeišu k. – 15.00,
Ražanovas k. – 16.00;
Svētdien, 23. oktobrī:
Meža k. – 12.00,
Ūtičovas k. – 13.00,
Seļakovas k. – 14.00,
Franapoles k. – 15.00,
Zvirgzdenes k. – 16.00.

Ciblas bibliotēka aicina
bērnus un vecākus
iesaistīties

"Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrijas - 2016"
grāmatu lasīšanā.

No 1. oktobra mainīts
Pušmucovas pagasta pārvaldes
KASES
darba laiks:
otrdienās un ceturtdienās –
no plkst. 8.00 līdz 16.30
(pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30).
Pārējās darbdienās kase slēgta.
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