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16.novembrī pl.19:00
Pušmucovas TN—
Ciblas novada
svinīgs pasākums
Latvijai atmirdzēt
zeltsaules staros!
Programmā:
* Konkursa “Ciblas
novada gada cilvēks”
nominantu godināšana,
* Ciblas novada domes
priekšsēdētāja Jura
Dombrovska uzruna,
* Ciblas novada
pašdarbības kolektīvu
un pūtēju orķestra
“Pilda” priekšnesumi.
* Svētku balle kopā ar
grupu “OTTO”.

Ai, dzimtene, tu esi viss,
kas ir, kas būs, kas pagājis,
kas darāms un kas darīts,
tu – manas tautas liktenis,
tu manai tautai esi viss,
tu – mūsu rīts un parīts.
(Vilis Veldre)
Sveicu Ciblas novada iedzīvotājus
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā!
Ikvienam novēlu izjust lepnumu par savu tēvzemi Latviju!
Būsim uzticīgi savai zemei, priecāsimies par sasniegumiem,
būsim vienoti mūsu valsts nākotnes veidošanā!
Saules mūžu Latvijai!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats
satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
(Ojārs Vācietis)

Mēs ikviens esam Latvija. Mūsu griba,
dvēseles stiprums un sirdsbalss vada mūs
ikdienas gaitās, veido mūsu pagātni, tagadni un
nākotni. Būsim vienoti mērķu sasniegšanā,
darot mazus un lielus darbus! Noticēsim sev un
citiem, iedvesmosim lieliem darbiem! Sargāsim
un turēsim godā mūsu dzimto pusi!
Lai skaisti un piepildīti Latvijas Simtgades
svētki visiem Ciblas novada un īpaši Blontu
pagasta ļaudīm!
Ciblas novada pašvaldības
izpilddirektore Ināra Sprudzāne
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2. lappuse

Zvirgzdenē ar dziesmām, dzeju un
sveču liesmām pieminēti karavīri

Valsts svētku pasākumi
Ciblas novada kultūras un
izglītības iestādēs
15. novembrī plkst. 18:00 Ciblas TN – „Manas mājas ir
mana laime”.
Programmā: Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņu muzikāls sveiciens, Ciblas vidusskolas literāri
muzikālā kompozīcija, adītu cimdu izstāde.
16. novembrī plkst. 19:00 Pušmucovas TN —
Ciblas novada svinīgs pasākums “Latvijai atmirdzēt
zeltsaules staros!”.
PAGASTU BIBLIOTĒKĀS —
tematiskās izstādes un pasākumi.
18. novembrī plkst. 12:00 Līdumnieku bibliotēkā –
„Tu, Tēvzeme, mums Dieva dotā”.
Līdz 30. novembrim Pušmucovas TN— Ciblas,
Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu publisko bibliotēku
darbinieku veidota izstāde „Skaista mana tēva sēta”.
Līdz 30. novembrim Pušmucovas pamatskolā —
izstāde “Manas dzimtas senlietas”. 14. un 15. novembrī
skolā skanēs stāsti par izstādītajām dzimtas senlietām
un būs senču ēdiena baudīšana. Rīkotāji: Pušmucovas
pamatskolas un Pušmucovas pagasta bibliotēka.
SKOLĀS CIBLĀ, EZERSALĀ un PUŠMUCOVĀ —
tematiskas nodarbības par Lāčplēša dienu un Latvijas
Republikas proklamēšanu.
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
BLONTOS un CIBLĀ – fotoizstādes, kuros skatāmi
attēli no ģimeņu albumiem, kā arī svētku sarīkojumi.

1919. gada 11. novembrī, Latvijas Bruņotie spēki pēc
gandrīz mēnesi ilgušām cīņām atbrīvoja Rīgu. Cīņa par
Latviju turpinājās, tomēr tieši 11. novembri simboliski
uzskata arī par uzvaru Latvijas brīvības cīņās.
Rīgā Lāčplēša diena nav iedomājama bez svecīšu
aizdegšanas pie Rīgas pils mūra.
Daudzviet citur Latvijā tiek organizēti lāpu gājieni.
Lāčplēša dienas vakarā īpašs pasākums notika arī Ciblas
novadā — Zvirgzdenes saietu namā.
Zvirgzdenieši pasākumu "Paleidzi, Dīvs, Mōras zemi
pasorgoj” veltīja visiem Latvijas karavīriem, kuri šajos 100
gados ir stāvējuši un krituši par Latviju. Atzīmējot Latvijas
Republikas simtgadi, tika iedegtas 100 svecītes īpaši
izgatavotā statīvā.
Valentīnas Ruciņas veidotais vakars bija aizkustinošs un
spēcinošs, jo skanēja senas tautasdziesmas, karavīru
dziesmas, patriotiskas dziesmas ar labi zināmiem vārdiem un
melodijām. Dziedāja folkloras kopa „Saime”.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē notika kursi
Ik rudeni visās mācību iestādēs sākas
un notiek intensīvs darbs. Savas
prasmes, iemaņas un zināšanas pilnveido gan izglītojamie, gan pedagogi.
26. oktobrī Ciblas pirmsskolas izglī-

tības iestādē (PII) bija iespēja pirmsskolas darbiniekiem papildināt un
paplašināt
savu
redzesloku
par
kompetencēm pirmsskolas izglītībā.
Mūsu novada pirmsskolas izglītības
iestādē
notika
kursi “Rotaļnodarbība
pirmsskolā
bērna prasmju un
lietpratības attīstīšanai”, kurus vadīja Jana Buboviča
no Rīgas domes
Izglītības, kultūras
un sporta departamenta pirmsskolas
nodaļas. Viņa ir
galvenais
speciālists - eksperts,
kompetenču pie-

ejas
pirmsskolas jomas
koordinators.
Kursu laikā
pirmsskolas
pedagogi
apguva šādas tēmas:
* Rotaļnodarbība kā mācību organizācijas forma.
* Rotaļnodarbības plānošanas secība.
* Rotaļdarbību vērošana, vērtēšana un
pedagogu sadarbība.
Kursos piedalījās 37 speciālisti no
Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes
novada, Kārsavas novada un Rēzeknes
novada: pirmsskolas skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, pirmsskolas
izglītības iestādes metodiķi un vadītāji.
Anita Grahoļska,
Ciblas PII vadītāja,
tālākizglītotāju un mācīšanās
konsultante pirmsskolā
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Noslēdzies konkurss Ciblas novada gada cilvēks
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi,
pašvaldība aicināja izvirzīt pretendentus no katra pagasta Pateicības
raksta un naudas balvas 50 eiro vērtībā
pasniegšanai par aktīvu dalību sabiedrības dzīvē, nozīmīgu ieguldījumu
savā profesionālajā izaugsmē, darbību
cilvēku dzīves uzlabošanai, vides sakārtošanai, vēstures notikumu pamatīgākai izzināšanai, jaunu kultūras
vērtību radīšanai.
No Pušmucovas pagasta izvirzīti:
Pēteris BURBO, pašvaldības
komunālās saimniecības
Nominācijā Mūža ieguldījums izvirzīti
metinātājs - mehāniķis;
3 pretendenti:
Inta DOMARKA, Pušmucovas Tautas
Antoņina JANKOVSKA, pensionēta
nama vadītāja;
pedagoģe, strādājusi un
Svetlana MIKIJANSKA, Pušmucovas
vadījusi Cirmas pamatskolu;
iedzīvotāja.
Alla LOČMELE, bijusī Pušmucovas
No Līdumnieku pagasta izvirzīti:
pamatskolas direktore;
Laila JARMOLIČA, rokdarbniece no
Dagnija PITERĀNE, Ciblas
Līdumniekiem;
vidusskolas skolotāja.
Elmārs KOVALĀNS, Līdumnieku
pagasta iedzīvotājs;
Nominācijā Gada cilvēks –
Valfrēds MIEZĪTIS, lauksaimnieks no
3 pretendenti:
Līdumnieku pag. z.s. Grunduļi.
Jānis FEDOTOVS, autobusa vadītājs
No Ciblas pagasta izvirzīti:
no Zvirgzdenes pagasta;
Svetlana
GRIŠČENKO, stomatoloģe
Ināra MIEZĪTE, mājražotāja no
no
Felicianovas;
Līdumnieku pagasta;
Juris
ĻAGUŠNIKS,
dzirnavnieks no
Renāte MIKASKINA, Ciblas
Felicianovas;
vidusskolas skolotāja.
Ivars NOVOŽILOVS, Ciblas un
Pušmucovas jaunsargu vienības
Nominācijā Gada jaunietis –
vadītājs;
3 pretendenti:
Inta
OZOLIŅA,
pārdevēja SIA
Viktorija LEŠČINSKA, Ciblas vidus„Ludzas
maiznīca”
veikalā;
skolas 12. kl. audzēkne;
Guntars
SIDARĀNS,
Ciblas
vidusskoLinards SADOVSKIS, Ciblas viduslas
palīgstrādnieks
kurinātājs;
skolas 12. kl. audzēknis;
Vilhelmīne ŽOGOTA, Eversmuižas
Arvis ŠMATS, Ciblas vidusskolas
katoļu draudzes vecākā;
absolvents, RTU students.
Folkloras kopa „ILŽA”.
Ciblas novada pašvaldības konkursā
„Ciblas novada gada cilvēks”
apbalvošanai tika pieteikts
21 cilvēks un 1 kolektīvs.
Visi apbalvošanai izvirzītie ir
aicināti uz Latvijas Republikas 100.
gadadienas svinībām Pušmucovas
Tautas namā 16. novembrī.
Svētku pasākuma laikā tiks
nosaukti galveno balvu ieguvēji
trijās nominācijas, visiem tiks
pasniegti apbalvojumi (balvas un
Pateicības raksti).

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos — kasēs pagastu
pārvaldēs, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Pārskaitījums veicams uz kādu
no kontiem, kas norādīti
maksāšanas paziņojumā.
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3. lappuse

Domes sēdē pieņemtie
lēmumi
25. oktobrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tajā
tika nolemts apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.6 „Par nekustamā
īpašuma nodokli Ciblas novadā”, kas
stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Tajos būs noteikta paaugstināta NĪN
likme (3% no kadastrālās vērtības) vidi
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku
drošību apdraudošām būvēm, balstoties
uz būvvaldes atzinumu. Pārējie šo
saistošo noteikumu nosacījumi atstāti
nemainīgi kopš iepriekšējiem gadiem.
Domes sēdē tika nolemts norakstīt
nedrošos kredītus (tajā skaitā – mirušu
personu komunālie parādi) 1100,32 eiro
apmērā.
Divas privātpersonas, kas kārto
nekustamā īpašuma mantošanas lietas,
tiem devušas nosaukumus. Domes sēdē
lemts par nosaukumu piešķiršanu šiem
īpašumiem.
Noraidīts kāda Blontu pagasta
iedzīvotāja lūgums izdeklarēt no viņa
īpašuma divas personas, kas tur
nedzīvo.
Izskatot
pieteikumu,
konstatēts, ka saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likumu nav tiesiska
pamata anulēt deklarēto dzīvesvietu, jo
iesniegumā minētās personas ir
iesniedzēja dēla sieva un meita, un
viņām joprojām saglabājas tiesības būt
deklarētām
konkrētā
adresē
uz
radniecības pamata.
Nolemts piešķirt piemaksu ne vairāk
kā vienas minimālās mēneša darba
algas apmērā Ciblas novada pašvaldības
domes un pašvaldības iestāžu (izņemot
vispārējās
izglītības
iestādes
pedagogus) darbiniekiem. Piemaksa
tiks piešķirta proporcionāli darbinieka
amata likmei.
Apstiprināti trīs zemes ierīcības
projekti. Veicot autoceļa P-49 pārbūves
darbus, no trim īpašumiem Zvirgzdenes
un Pušmucovas pagastā atdalītas zemes
vienības (0,01 ha, 0,04 ha, 0,05 ha), kas
nepieciešamas ceļa infrastruktūras
izbūvei.
Domes sēdē piešķirta tirdzniecības
atļauja SIA „Ludzas maiznīca”. Šī
uzņēmuma autoveikals Ciblas un
Līdumnieku pagastu apdzīvotās vietās
ceturtdienās tirgos dažādas preces.
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Ezersalieši Rēzeknē iepazina kultūras mantojumu

Pateicoties iniciatīvas „Latvijas skolas
soma” atbalstam, Ezersalas internātpamatskolas skolēni apmeklēja Latgales
kultūrvēstures muzeju Rēzeknē un
aktīvi līdzdarbojās muzejpedagoģijas
nodarbībās
„Kā
top
maize?”.
Muzejpedagoģijas nodarbības iesākās
ar video mācību materiāla „Nu gryuda
leidz maizis klaipam” skatīšanos
latgaliešu valodā. Video filmiņā skolēni
varēja redzēt maizes tapšanas ceļu
senatnē un mūsdienās – graudu sēju,
labības novākšanu, kulšanu, graudu
malšanu, maizes cepšanas tradīcijas
Latgalē u.c. Pedagoga vadībā notika
improvizēta maizes tapšanas procesa
izspēle. Muzeja pagrabstāvā tika
apskatīti senie darba rīki – sētuve,
sirpis, sprigulis, rokas dzirnavas u.c.
Pēc izzinošās daļas visi skolēni,

skolotāji, nodarbību vadītāja sēdās pie
lielā saimes galda, kur puskrēslā tika
nodziedāta kopīga dziesma un baudīta
muzeja laipno darbinieču sarūpētā zāļu
tēja ar maizi un medu.
Muzejpedagoģes vadībā tika apskatīta
arī Latgales keramikas ekspozīcija
„Māla un uguns pārvērtību radīts
brīnums”. Tā ir lielākā keramikas
ekspozīcija Latvijā un pasaulē, kas
vizuāli bagātīgi atspoguļo podnieka
amata attīstību vēsturiskajā aspektā no
pirmsākumiem – neolīta laikmeta – līdz
mūsdienu Latgales keramikas meistaru
darbiem.
Papildus tika izmantota iespēja
apskatīt Rēzeknē Latgales vēstniecību
GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs,” pieminekli
„Vienoti Latvijai” jeb „Latgales Māra.”
Skolēniem ļoti patika
izzinošā
ekskursija, un bija prieks par kopā
pavadīto laiku.
Direktora vietniece
Sanita Reinika

Vītolu fonda stipendijas — 4 studentiem no Ciblas novada

4. lappuse

Kur sākas Valsts?
Kur ir tā Latvija? Tā
ir mūsu sirds
dziļumos, tur, kur
mīt mūsu apziņa.
Uzturiet tīru un gaišu savu sirdi
un apziņu! Tas palīdzēs mūsu
valsts zvaigznei mirdzēt mūžīgi!
Apsveicu visus Ciblas novada
iedzīvotājus valstij tik nozīmī-gajos
svētkos – Latvijas simtgadē! Dievs,
svētī Latviju!
Ezersalas internātpamatskolas
direktors Andrejs Tereško
Mums ticis
viszilākais ezers
Un rudākais rudzu
lauks,
Visbaltākā bērzu
birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L.Vāczemnieks)
Cien. Ciblas novada iedzīvotāji!
Sirsnīgi sveicu Latvijas valsts
svētkos – Latvijas Republikas
proklamēšanas 100.gadadienā!
Esiet lepni par ikvienu labo darbu,
kas paveikts ikdienā, jo Latvija –
tie esam mēs!
Ikvienam novada iedzīvotājam
svētkos un ikdienā novēlu būt
stipram, un sirdīs, domās un
darbos būt kopā ar Latviju! Lai
svētki mūs visus vieno un spēcina
katrai jaunai dienai!

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas,
Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas,
Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un
Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds
administrē un izmaksā 704 stipendijas.
Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāka 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie
stipendiāti studijas turpina. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000
EUR. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 EUR līdz 6000
EUR.
No Ciblas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām
Ciblas vidusskolas
studēs 4 jaunieši: Lauris Vonogs (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas
direktore Sarmīte Leščinska
stipendija), Arvis Šmats (Puteņu ģimenes stipendija), Līga Šmate (Aivara
Andersona ģimenes stipendija), Aigars Luckāns (SIA "Kurekss" stipendija).
Dod, Dieviņ(i), kalnā
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet
kāpt(i),
maznodrošinātiem
Ne no kalna lejiņā.
jauniešiem studēt
Dod, Dieviņ(i), otram
Latvijas augstskolās.
dot(i),
Pieteikšanās nākamā
Ne
no
otra
mīļi
lūgt.
mācību gada
(Latviešu
tautasdziesma)
stipendijām no 2019.
gada 15. janvāra līdz
Kādi būsim mēs paši, tāda būs
1. martam. m ū s u L a t v i j a . M ā cī si m i es ,
Paldies visiem strādāsim, dzīvosim tā, lai būtu
ziedotājiem par prieks un lepnums par sasniegto!
ieguldījumu Latvijas
Daudz laimes, Latvija!
jauniešu izglītībā!
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Pušmucovas pamatskolas
direktora p.i. Aija Jonikāne
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5. lappuse

Norišu komēdija “Kinoteātris” raisa dažādas pārdomas

2018. gada 3. novembrī Ciblas
vidusskolas 8.-12. klašu skolēni,
pateicoties projekta “Latvijas skolas
soma” iespējām, apmeklēja Rēzeknes
teātri „Joriks”, kur noskatījās Annijas
Beikeres ikdienišķo norišu komēdiju
„Kinoteātris”. Komēdija ļāva ielūkoties
milzīga, bet aizvien mazāk apmeklēta
Masačusetas kinoteātra aizkulisēs.
Lugas darbība notika nozīmīgu
pārmaiņu brīdī, kad kinostudijā veco
filmu projektoru vietā tiek ieviestas
digitālās iekārtas. Komēdijas varoņi,
saņemot
minimālo
algu,
veica
ikdienišķu
darbu,
lai
saglabātu
kinoteātri, kurā atrodas viens no
pēdējiem
milimetru
projektoriem.
Šķietami nenozīmīgās sarunās par
kinoaktieriem, tīrīšanas līdzekļiem,
nedēļas nogales plāniem atklājas
trauslais, dziļais un patiesais. Starp
tukšajām solu rindām izrādes varoņi
smējās, raudāja, dejoja un sapņoja par
lielajām pārmaiņām viņu dzīvēs. Varoņi

mēģināja tuvoties
viens otram un
mācījās
pieņemt
sevi un savu vietu
reālajā
pasaulē.
Neparasti bija tas,
kas mēs, skatītāji,
izrādes laikā sēdējām uz skatuves,
bet aktieri darbojās
zālē.
Skolēnu pārdomas pēc izrādes:
Sandris: – Es
nekad
nebiju
apmeklējis teātri.
Es domāju, ka tur būs ļoti skumīgi, bet,
kad sākās izrāde, es sapratu, ka būs
jautri. Esmu priecīgs, ka es apmeklēju
šo izrādi. Man gribētos vēl kādu reizi
aizbraukt uz teātri, jo mani pārsteidza
aktieru spēle un entuziasms.
Diāna: – Man patika izrāde. Plusi tādi,
ka viss bija mūsdienīgi un mūsu
vecumam atbilstoši. Bija vārdi un
izteicieni, ko lietojam mēs mūsu
ikdienas dzīvē. Bija interesanti!
Veronika: – Bija normāli, bet lielā
sajūsmā par izrādi neesmu.
Linards: – Viedoklis par izrādi –

viduvēja. Dažas ainas izspruka no
konteksta, nedaudz neloģiska kārtība,
bet daži momenti izrādījās interesanti.
Žanis: – Izrāde man patika. Sižets
stipri neaizrāva, bet aktieru spēle bija
laba.
Viktorija: –
Izrāde nepatika, jo,
manuprāt, vajadzēja piedomāt pie
leksikas, taču aktieru tēlojums bija labs,
tas man patika.
Tomass: – Bija kaut kā dīvaini no
skatuves skatīties uz zālē notiekošo.
Skolotāja Ināra Evertovska

Brauciens uz zinātkāres centru „ZINOO Daugavpils”
30. oktobrī Ciblas vidusskolas 3.-6. klašu skolēni,
pateicoties projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2.2/16/I/001 atbalstam,
apmeklēja zinātkāres centru „ZINOO Daugavpils”
Daugavpilī.
Bērni piedalījās aizraujošās un izglītojošās nodarbībās.
„Gaisa raķešu” nodarbībā guva priekšstatu par raķešu
darbības principiem un uzmeistaroja paši savu raķeti, ar kuru
varēja sacensties lidojumā un precizitātē. Nodarbībā
„Zemestrīce” būvēja mājas un, simulējot zemestrīces
sākšanos, pārbaudīja to izturību. „Lego Mindstorms robotu
nodarbībā” uztaisīja un vadīja robotus. Izmēģināja un izprata
vulkāna darbību, dūmu un gāzu īpašības, veica citus
eksperimentus „Lielās ķīmijas mazo noslēpumu nodarbībā”.
Centra interaktīvajās ekspozīcijās skolēni paši varēja
izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus,
mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitācijas spēku,
izprast berzi, redzēt skaņu, darbināt daudzās ierīces un
instrumentus. ZINOO pašlaik ir vairāk nekā 200 eksponāti.
Pēc centra apmeklējuma skolēni bija ļoti apmierināti un
gandarīti:
Daniels no 3. klases: – ZINOO centrā pie ieejas atradās
liels zaļš dinozaurs, bija iespēja paskatīties teleskopā un
pasēdēt uz naglām. Mani pārģērba par ugunsdzēsēju un
daudzi mani nofotografēja. Man ļoti patika brauciens.

Valērija no 6. klases: – Man ļoti patika ZINOO centrā, jo
tur es uzzināju daudz ko jaunu un interesantu. Mēs paši
savām rokām taisījām raķetes, robotus un vulkānus. Tur es
gribu aizbraukt vēlreiz.
Iesakām šo centru apmeklēt gan ar klasi, gan ar savām
ģimenēm.
Skolotāja Daina Purina
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6. lappuse

Viņi nav aizmirsuši, kas ir smaids!
Arī šoruden Blontu Tautas namā
notika tradicionāls pasākums –
Starpnovadu skeču parāde „Vai tu
neaizmirsi, kas ir smaids?”.
3. novembrī gandrīz nerima smiekli
skatītāju pilnajā zālē, sekojot līdzi
septiņu kolektīvu sniegumam uz
skatuves.
Ciblas
novadu
skeču
parādē
pārstāvēja trīs kolektīvi: Ciblas TN
neatkarīgā
amatierdraugu
kopa
„ZEMIS”
(vada Maija Manukina),
Līdumnieku pagasta „Aizpūrieši” (vada
Irēna Pavlova). un Blontu TN
amatierteātris
„ADUKS”
(vada
Vilhelmīne Orlovska).
Ciblas TN „ZEMIS” rādīja skeču
„Vecmammas”.
Maija
Manukina
atveidoja vecmāmiņu - pilsētnieci,
Sandra Soikāne – vecmāmiņu no
laukiem. Abām viena rūpe – kā
pareizāk audzināt un lolot vienīgo
mazbērnu. Enerģiskais un azartiskais
dialogs noslēdzās ar mieru, jo saņemta
ziņa, ka gaidāms vēl viens mazbērns.
Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta
dramatiskā kopa „Dekteri”, kuru vada
Ērika Bozoviča, skatītājus iepriecināja
ar skeču „Ontona švakōs auss”.
Dekteriešiem izdevās īsa un ļoti
smieklīga izrāde par precību tēmu. Tika
nolemts izprecināt pakurlo Antonu,
kurš dzīvo brāļa mājās. Divas līgavas
tika izbrāķētas, bet ar pēdējo
pretendenti saskaņa bija no pirmā brīža
– pārpratumi, kas traucēja sazināties ar
pirmajām pretendentēm, te tikai
palīdzēja, jo … līgava bija Antonam
līdzvērtīga – pakurla.
Mātes nedienas ar datoru apspēlēja
Rēzeknes novada Ratnieku TN
dramatiskais
kolektīvs
„Sit
saujā” (vadītāja Vija Jeršova). Tika
atainota moderna sieviete, kura ļoti
rūpējas par savu ārējo izskatu, bet
nespēj savaldīt datoru, lai sazinātos ar
tālienē dzīvojošo meitu. Un tikai skeča
noslēgumā pārpratumiem pilnā situācija
atrisinājās, kad pie datora sēdās viņas
sirmā māmuļa.
Blontu TN „ADUKS” izspēlēja skeču
„Jaunais speciālists”. Dažādi kuriozi
bija jāpārdzīvo jaunam un ļoti labi
izglītotam speciālistam, stājoties darbā.
Tikai nonākot situācijā, kur jāpasaka
stingrāks vārds, jaunais cilvēks spēja
potenciālajam darba devējam atklāt
profesionālajai darbībai nepieciešamās

rakstura šķautnes.
Ludzas novada Pildas TN grupa
„Vysaidi”, ko vada Olita Baklāne,
izspēlēja skeču „Slimnīcā”. Tā pamatā
ņemts sižets no populārā humora šova
„Comedy Women” par to, kā vīrietis
iemīlas savā kolēģē, ar ziediem dodas
ciemos, bet satiek viņa līgavaini…
Tālākā darbība risinās medpunktā.
Pikants bija skečs, ko demonstrēja
„Aizpūrieši”. Skeča nosaukums „Korstō
lineja”. Tika apspēlēts kuriozs: pasūtot
bulciņas pa „karsto telefonu”, sazvanīts
negaidīts piedāvājums – sekss pa
telefonu.
Pirmo reizi starpnovadu skeču parādē
Blontos piedalījās Ludzas novada
Pureņu pagasta „Pureņu zīds” ar izrādi
„Pārsteigums”. Skečā ļoti veiksmīgi
darbojās jaunietes, ko vada Ruta
Zaiceva. Ģimene vēlējās pārsteigt savu
sirmo māmuļu ar iespaidīgu, bet ne
pārāk dārgu dāvanu. Un nācās krāpties,

Pasākumu vadīja pušmucoviete
Elvīra Rimicāne, profesionāla aktrise.
Pēc skeču parādes viņa atzina, ka
pašdarbības kolektīvi bija izvēlējušies
labu repertuāru, izveidojuši kvalitatīvus
iestudējumus, no kuriem bija iespējams
labi izprast galveno domu.
Viņa piebilst:
– Jūtams, ka cilvēkiem, kas spēlē
skečus, tā ir sirdslieta.
Uz skatuves viņi ir azartiski un aktīvi,
savā lomā ieliekot visu meistarību un
enerģiju.

jo biļetes uz estrādes zvaigznes
koncertu gan dabūtas, bet „zvaigzne”
neieradās…
Noslēgumā
visus
pārsteidza pati sirmgalve.
***
„ADUKS”
vadītāja
Vilhelmīne
Orlovska neslēpj, ka skeči ir viņas
sirdslieta. Ik gadu Blontu TN pulcējas
kolektīvi, kuriem patīk šādas īsas
izrādes, kas reizēm veidotas no pāris
anekdotēm. 3. novembra pasākumā
lieliski bijuši arī skatītāji – zāle ļoti
uzmanīgi sekoja visam, kas notiek uz
skatuves.
Pēc Vilhelmīnes teiktā, mazie
amatierkolektīvi ļoti izjūt to, ka laukos
paliek mazāk cilvēku, līdz ar to mazāk
ir arī cilvēku, kas var darboties uz
skatuves. Amatierteātros apvienojušies
vienkārši ļaudis, kam nav profesionālas
izglītības, bet ir dedzība un humors.
– Mēs cenšamies dzīvot ar smaidu, bet
jūs? – jautā Vilhelmīne.
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7. lappuse

Tikšanās ar Mariju Zvaigznīti
30. oktobrī Ciblas bibliotēkā notika
pasākums „Ārsta ceļš pa dzīvi”. Tā
bija saistoša tikšanās ar pensionētu
onkoginekoloģi
Dr.
Mariju
Zvaigznīti.
Uz tikšanos ieradās krietni daudz
apmeklētāju (25), kas priekš lauku
bibliotēkas ir vērā ņemams rādītājs. Ne
tik bieži mums dzīvē nākas saskarties ar
pašaizliedzīgu, kompetentu ārstu, kurš
pelnījis
pacientu
pateicību
par
profesionalitāti, cilvēcību, atsaucību un
palīdzību grūtā brīdī.
Satikt klātienē tādu cilvēku, kurš
veltījis mūžu savām pacientēm, bija

liels gandarījums,
bet klausīties
ārstes dzīves
gājuma stāstījumu
bija baudījums.
Neizpalika arī
ārsta padomi un
ieteikumi
sievietēm.
Dabas dots
stāstnieces
talants, amizanti
atgadījumi,
aizrāva klausītājus uz divām stundām,
tā ka laiks paskrēja nemanot. Pasākums

Projekts “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (nr.9.2.4.2./16/I/67)

noslēdzās ar kopīgu dziesmu „Pi
dīveņa gari goldi”.
Izrādās, ka ārstei ir laba balss, un
jaunībā līdz pirmās meitas dzimšanai ir
dziedāts Rīgas studentu korī.
Marija Zvaigznīte ir izcila oratore,
daudzu balvu, atzinību, Goda rakstu,
pateicību ieguvēja. Viņai ir teicamas
angļu valodas zināšanas, kas ļāva
uzstāties Eiropas līmeņa konferencēs.
M. Zvaigznīte visu mūžu lasījusi
lekcijas
Medicīnas
akadēmijas
studentiem,
pēdējos
gados
–
rezidentiem. Izaudzinājusi Eiropas
klases speciālistus, pateicoties kuriem ir
pabūts daudzās pasaules valstīs. Pati
savulaik
stažējusies
pie
onkoginekoloģijas
leģendas
Jana
Bohmana Ļeņingradā. Bijusi Eiropas
onkoginekologu asociācijas biedre,
Latvijas
Onkologu
asociācijas
viceprezidente.
Dzīvē viņa visu sasniegusi pati, ar
mērķtiecību, neatlaidību un smagu
darbu. Veikusi vidēji 300 operāciju
gadā, pie operāciju galda nostrādājot
līdz pilniem 70 gadiem (ārzemēs atļauts
operēt līdz 65 gadiem, vēlāk var būt
tikai kā konsultants). Marija Zvaigznīte
atzīst, ka darbs viņai bija kā narkotika,
hobijs, kas ļoti paticis. Bērniem un
ģimenei no tā nācies ciest, taču vienmēr
ir kaut kam jāupurē. Ieguvēji šoreiz bija
pacienti.
Pašreiz pensionētā ārste kopā ar savu
vīru dzīvo Ciblas novada nomalē,
Skriņos.
Tikšanās ar tik unikālu un reizē tik
vienkāršu cilvēku paliks atmiņā uz
ilgāku laiku.
Sirsnīgs
paldies
Dr.
Marijai
Zvaigznītei par kopā būšanas prieku un
gūtajām pozitīvajām emocijām!
Rita Trukšāne,
Ciblas bibliotēkas vadītāja
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Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvusGarā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
(VeltaToma)

8. lappuse

Sveicu Latvijas valsts
simtgadē! Novēlu katram no
Jums saglabāt sirdsdegsmi,
svētku prieku un lepnumu
par savu zemi!
Lai skaisti un piepildīti
svētki ģimenē, pagastā,
novadā, valstī!
Miervaldis Trukšāns,
Ciblas un Līdumnieku
pagastu pārvaldes vadītājs

Ciblas vidusskolā skatāma skolēnu zīmējumu izstāde
“100 tautasdziesmas Latvijai”. Publicējam Lāsmas Leicānes
(4.kl.), Alises Leščinskas (2.kl.) un Jāņa Augustova (1.kl.)
darbus. Pedagoģe: Inta Terentjeva
Latvija,
tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi
ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi
ar domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.
(L. Brīdaka)
Cien. Ciblas novada iedzīvotāji!
Sveicam Latvijas simtgadē!
Ar atvērtu dāsnu sirdi veltīsim gaišas domas un labus
darbus savam novadam un Latvijai!
Turēsim godā savu senču atstāto mantojumu un cienīsim
ģimenes vērtības!
Būsim gudri, centīgi un vienoti, lai mūsu valsts ir stipra un
varena!
Latvijai atmirdzēt zeltsaules staros!
Pušmucovas pagasta pārvalde

Ar lielu saviļņojumu un prieku gaidu mūsu valsts simtās
dzimšanas dienas svētku kulmināciju. Es apzinos, ka Latvija
ir manas mājas, visspožākā pērle uz zemeslodes, jo tā ir
mana. Te es esmu piedzimusi, uzaugusi, te ir mana ģimene,
mani bērni un mazbērni. Manu Latviju senči izcīnījuši,
nesaudzēdami savas dzīvības. Es zinu, ka Mātei Latvijai ir
mīļi visi viņas bērni. Daudzi, dusmodamies un zākādami
savu valsti, neapzinās, ka dusmojas paši uz sevi, jo mēs,
cilvēki, esam valsts, mēs viņu veidojam. No sevis taču nevar
aizbēgt!
Patiesībā, visu šo gadu dzīvojam Latvijas simtgades zīmē.
Šis gads Latvijas vēsturē paliks neaizmirstams, kamēr saule
debesīs , ar ļaužu izteikto prieku par savu valsti dziesmā,
dejā, dažādu citu prasmju demonstrēšanā. Arī mēs savā
pagastā esam strādājuši ar domu, ka atstāsim savai valstij
kaut ko paliekošu. Nolēmām, ka labākā dāvana ir, iestādīti
koki. Lai tie aug, zaļo, priecē nākamās paaudzes un ir dzīvi
liecinieki šim brīnišķīgajam laikam.
Novēlu, lai katram sirdī mājo mīlestība uz savu zemi!
Mīlestība, gudrs prāts, centība un uzcītība, darīs mūsu valsti
plaukstošu, skaistu un pārtikušu!
Kārlis Skalbe ir teicis: — Savu zemi mēs īsti iemīļosim
tikai tad, ja viņa mums būs dārga, kāda tā ir, ar visām viņas
rūpēm, darbu un ciešanām”.
Priecīgus visiem svētkus!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna Ruciņa
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