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16. novembrī,
no pl. 11.00 līdz 15.00
Ludzā, Raiņa iela 16a,
1. st. zālē — seminārs
"LEADER programmas
aktualitātes"
Programmā: Iepriekšējā
plānošanas perioda izpilde, analīze un dokumenti
jaunajiem projektu konkursiem ( stratēģija, MK
noteikumi).
Piedalās Ludzas novada
būvvaldes speciālisti.
Mērķis: Aktivizēt projektu iesniedzējus, gatavoties projektu iesniegšanas
1.kārtai.

Tu esi un būsi savā zemē,
Savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra,
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes,
Cik liela būs tava griba un pārliecība
Savu dzimto zemi, savu novadu un valodu
Sargāt, mīlēt un turēt godā.
(V. Kokle – Līviņa)
Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienā!
Ciblas novada domes vārdā – priekšsēdētājs J. Dombrovskis
Tiek izstrādāts rekonstruējamo ceļu saraksts
Piektdien, 20. novembrī, plkst. 13.00 Blontos, Domes ēkā,
sanāksme uzņēmējiem (tai skaitā zemniekiem)
par projektu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Pamatojoties uz š.g. 30. oktobra Ciblas novada domes sēdē apstiprinātajiem
ceļu objektu atlases kritērijiem, deputātiem novembra sēdē būs jāapstiprina
rekonstruējamo pašvaldības ceļu saraksts prioritārā kārtībā.
Sanāksmē 20. novembrī uzņēmēji aicināti iesaistīties saraksta izstrādāšanā.

Informē Sandra Palma,
Ludzas rajona partnerība

Plašāka informācija pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv/.
Informē Attīstības nodaļas vadītāja M. Romanovska
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Deputāti uzklausīja pagastu pārvalžu
vadītāju informatīvos ziņojumus
28. oktobrī notika Ciblas novada pašvaldības domes
deputātu komitejas sēde, kurā tika skatīti jautājumi, kas
tiek virzīti uz kārtējo domes sēdi. Komitejas sēdē
deputātiem bija iespēja uzklausīt novada pagastu
pārvalžu vadītājus.
Pārvaldnieki pastāstīja par šajā gadā paveiktajiem darbiem,
arī par iesāktajiem un plānotajiem. Tika pārrunātas katra
pagasta aktualitātes. Tika identificētas konkrētas problēmas.
Smagākās saistītas ar ciematu sakopšanu un daudzdzīvokļu
ēku uzturēšanu.
Domes vadība šo tikšanos bija plānojusi nevis kā
pārvaldnieku atskaiti viņu darba izvērtēšanai, bet kā
diskusiju. Deputāti dzīvi piedalījās sarunā, iedzīvotāju vārdā
izsakot jautājumus un spriedumus. Sanāksme noslēdzās ar
domu, ka jāpulcējas biežāk un regulāri, jo, kopīgi pārrunājot
aktualitātes, var dalīties pieredzē un arī rast kādu risinājumu.
Katra tikšanās, uz kuru pulcējas pagastu speciālisti, sekmē
arī novada vienotību.

Renovēs Pušmucovas ciemata ūdens
atdzelžošanas sistēmu
Pušmucovā tiek uzsākta ciemata ūdensvada atdzelžošanas sistēmas renovēšana.
Iedzīvotāji Pušmucovas ciematā pamatoti sūdzas par sliktu
ūdens kvalitāti, tajā ir daudz rūsas. Novada pašvaldības komunālā dienesta darbinieki centīgi veica iespējamos darbus,
lai kvalitāti uzlabotu. Diemžēl nesekmīgi.
Tad viņi kopīgi ar SIA Aqua sistems speciālistiem rūpīgi
izpētīja atdzelžošanas sistēmu. Ar secinājumiem tika iepazīstināta domes vadība un nolemts nekavējoties uzsākt sistēmas
renovāciju.
Kopā ar papildus jaunu iekārtu uzstādīšanu un filtrējošo
materiālu nomaiņu šī renovācija izmaksās 4,5 tūkstošus eiro
no pašvaldības budžeta.
Apstiprināti
ar Ciblas novada domes 2015.gada 24.septembra
sēdes lēmumu nr.12 (prot. Nr.12, 7.§.) un
precizējumiem, kas veikti ar 30.10.2015.
sēdes domes lēmumu nr.13

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10
Par grozījumiem Ciblas novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.2
„Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
43 .panta trešo daļu

Izdarīt grozījumus Ciblas novada domes 2014.gada 23.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem":
1 .Grozīt saistošo noteikumu 8.2. punktu un izteikt šādā
redakcijā:
„8.2.pilnā apmērā novada vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei uz visu mācību gadu.
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

2015. g. 16. novembris

2. lappuse

Oktobra domes sēdē lemtais
30. oktobrī notika Ciblas
novada pašvaldības domes
sēde. Tajā piedalījās seši
deputāti, kuri lēma par 13
darba kārtības
jautājumiem.
Nolemts pieņemt zināšanai
pagastu pārvalžu vadītāju
sniegtos informatīvos ziņojumus par darbību 2015. gadā.
Tika skatīts Ciblas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas
Astrīdas Kozlovskas iesniegums par bāriņtiesas nodevas
apmēra noteikšanu parakstu
apliecināšanai. Bāriņtiesu likuma 79. panta 7. punkts nosaka valsts nodevu EUR 2.85
par paraksta īstuma apliecināšanu, bet likuma "Par
tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22. panta 3.
daļa nosaka arī bāriņtiesā
maksas samazinājumu no
Bāriņtiesu likumā noteiktās
maksas. Dome nolēma noteikt maksu EUR 1.40 par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu.
Dome atzina par nenotikušu
pašvaldības nekustamā īpašuma „Muižkungi” izsoli, kam
bija jānotiek š.g. 21. oktobrī
(pretendenti nepieteicās).
Dome ir saņēmusi Latgales
apgabaltiesas Zvērināta tiesu
izpildītājas G. Rutkovskas
vēstuli konkrētā izpildu lietā,
vēstulē tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā
īpašuma „Vecmājas” NĪN
parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par
nodokļu parāda piedziņu. Pamatojoties uz vairākiem likumiem un šo vēstuli, domes
deputāti, vienam atturoties,
nolēma piedzīt no z/s
īpašnieka NĪN parādu 22,81
eiro apmērā, piedziņu vēršot
uz tam piederošo īpašumu.
Ciblas novada pašvaldībai
pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” paredzētais
publiskais finansējums ar atbalsta intensitāti 90% ir 710
tūkst. eiro. Nolemts Ciblas
novada pagasta pārvaldēm

pasākumā pieejamo finansējumu aprēķināt proporcionāli
pagasta kopējam ceļu garumam. Sēdē tika apstiprināti
minētā pasākuma projektu
objektu atlases kritēriji (kopumā 5 ar 2 – 3 apakšpunktiem) un nolemts organizēt vietējo uzņēmēju sapulci, informēt par apstiprinātajiem atlases kritērijiem
un diskusiju rezultātā izveidot
novada teritorijā nozīmīgāko
grants seguma atjaunošanas
pašvaldības ceļu sarakstu
prioritārā secībā.
Nolemts piešķirt naudas
balvu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam par
ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā.
Nolemts norakstīt un noņemt no uzskaites komunālo
pakalpojumu nedrošo parādu
EUR 442,66 (parādnieki
miruši).
Nolemts noraidīt divu personu lūgumus anulēt deklarēto dzīvesvietu citām personām Blontu pagastā.
Nolemts pārtraukt kādas
personas zemes nomas
tiesības uz zemes vienību 0,6
ha platībā. Šī zeme nu
iznomāta citai personai uz 10
gadiem. Nolemts piešķirt
kādai personai no mā
pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības daļu 0,2 ha platībā
uz 10 gadiem.
Nolemts apstiprināt zemes
ierīcības projektu Pušmucovas pag. nek. īp. „Vasariņa”
sadalei. Tas sadalīts divās
zemes vienībās pa 2 ha katrs.
Piešķirti jauni nosaukumi
(„Perekļeiši” un „Silinīki”)
un kadastra numuri, noteikts
zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Ir jāizstrādā
zemes ierīcības projekts, konkretizējot īpašuma objektu
apgrūtinājumus, un tas jāsaskaņo
ar valsts institūcijām.
Domes sēdē nolemts apstiprināt zemes ierīcības projektu
nek.īp. „Bauski” Blontu pag..
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Aldis Tihovskis: — Deputāts ir starpnieks starp tautu un domi
Deputāta viedoklis
Aldis TIHOVSKIS ir Ciblas novada
pašvaldības deputāts kopš 2013. gada
vēlēšanām. Aicinājumu balotēties saņēmis no vairākiem sarakstiem, bet
palicis pie Latgales partijas, kas aicināja pirmā.

cauruļu nomaiņa, tajā skaitā, mājās un
dzīvokļos. Kas par to maksās? Iedzīvotāji? Pašvaldība?
– Ir zināms, ka komunālais dienests
daudzus remontdarbus veic, tā teikt, uz
kredīta – maksājumi par pakalpojumiem
kasē ienāk lēni, daudzi cilvēki ir parādnieku sarakstā. Patiesībā nevajadzētu
veikt nekādus jumtu vai nopietnākus
remontus, kamēr cilvēki nav sapratuši,
ka paši arī ir saimnieki savā dzīvesvietā,
– uzskata deputāts A.Tihovskis. –
Smieklīgi redzēt, kā ap daudzdzīvokļu
mājām tiek appļauta zāle – gar savu lodžiju un dzīvokļa sienu nopļauj; tālāk
kaimiņš nepļauj; nākamais nopļāvis…
Tādi zāģa zobi! Grūti vienoties par kopīgu darbu? Ir jāveido sava mājas apsaimniekošanas biedrība, jāievēl atbildīgais
un jāsāk pašiem risināt problēmas. Novadā ir dažas daudzdzīvokļu mājas, kas
šo ceļu jau sākušas iet. Bet tas ir jāizlemj
cilvēkiem pašiem.
Būdams deputāts, A.Tihovskis darbojas zemestirgus administrēšanas komisijā, kas izvērtē nekustamo īpašumu
pirkšanas/pārdošanas procesa likumību.
Lēmumus tā pieņem, stingri balstoties
uz likumiem un MK noteikumiem. Citādi arī nevar būt! Tāpat pieņemot lēmumus deputātu sēdēs, vienmēr tiek uzklausīti juristu skaidrojumi un argumenti. Reizēm gan liekas, ka taisnīgāk un
pareizāk būtu lemt citādi, bet … likums
nosaka tikai šādu iespēju.
Uzsācis deputāta darbību, A. Tihovskis
centās ievērot visus savus pieņemšanas
laikus. Diemžēl tās stundas, kas atvēlētas iedzīvotāju uzklausīšanai, pagājušas
tukšā – cilvēki nenāk uz oficiālajām
pieņemšanām. Parasti saziņa ar vēlētājiem notiek gandrīz vai nejauši – sastopoties kādā pasākumu vai uz ielas. Tad
ir jāuzklausa un jāmēģina atbildēt.
Deputāts A.Tihovskis ir piedalījies
gandrīz visās sapulcēs, ko pavasarī pašvaldība organizēja, lai uzklausītu iedzīvotājus, un bija vīlies. Cilvēku aktivitāte
ir zema. Pēc deputāta domām, nākamās
sanāksmes ar iedzīvotājiem domei jārīko
sestdienās. Tad, iespējams, uz tām varētu ierasties arī strādājoši cilvēki.

Divu gadu laikā A. Tihovskis ir apzinīgi veicis savus deputāta pienākumus.
Viņš neuzskata, ka tas ir kas īpaši sarežģīts – daudzi varētu būt deputāti, jo neesot nepaceļamu lietu, kas jārisina deputātam. Deputāts ir kā starpnieks starp
tautu, kas to ievēlējusi, un domi, kam ir
dota reālā vara. Bet reizēm jābūt gandrīz
vai diplomātam, lai prastu cilvēkiem
paskaidrot, ka viņu vēlmes un prasības
pašvaldība diemžēl nevar izpildīt – vai
nu to liedz likumi, vai tam trūkst naudas
pašvaldības budžetā. Diemžēl daudzi
cilvēki ir noskaņoti ļoti negatīvi pret
visu, viņi pat nemēģina saskatīt labo,
vien visu kritizē, neiedziļinoties problēmas iemeslos un nespējot saskatīt reālu
risinājumu. Un tas ved strupceļā.
– Tiesa, daudzas problēmas, ar ko saskaras lauku ciematu iedzīvotāji, ir grūti
risināt, – atzīst deputāts A. Tihovskis. –
Piemēram, klaiņojošs vai no ķēdes atrāvies suns var apdraudēt cilvēkus, bet kā
lai to apstādina? Nesen kādu sievieti
sakoda tā, ka viņai nācās ārstēties slimnīcā. Suns ir zināms. Gan jau tā īpašnieks ar cietušo būs vienojies par kaitējuma atlīdzināšanu. Mums, medniekiem,
saka, lai šaujam tos suņus nost. Mēs to
nedrīkstam, pat ja gribētu. Pašvaldībai,
izsaucot īpašus suņu ķērājus no Rēzeknes, nāksies apmaksāt vairākos simtos
eiro mērāmu rēķinu bez garantijas, ka
tas suns, kas apdraud cilvēkus, tiek noķerts. Pieļauju, ka to reiz nāksies darīt.
Un tad patversmē Rēzeknē nonāks ne
viens vien mājas mīlulis, ko īpašniekiem
nāksies pašiem vest no patversmes un
maksāt par tās pakalpojumiem.
Deputāts A. Tihovskis, dzīvodams
Felicianovas ciematā, tāpat kā citi iedzīvotāji, nav apmierināts ar ūdens kvalitāti. Vai pašvaldība un tās komunālais
„Impulss” – Ciblas novada
dienests neko nedara, lai to uzlabotu?
jauniešu centrs
Dara! Regulāri tiek veikti nepieciešamie
sistēmas apkopes darbi, šovasar ir ierīAldis Tihovskis ir pašvaldības jaunatkots jauns dziļurbums. Tās ir iespaidīgas nes lietu speciālists, viņš vada Ciblas
naudas summas, kas tiek ieguldītas novada jauniešu centru „Impulss”.
ūdensapgādē. Diemžēl būtiska uzlaboju– Viņi ir cita paaudze, – saka
ma nav. Acīmredzot būtu jāveic arī visu A.Tihovskis, – savādāki kā mēs bijām.

Aizņemti. Lielākajai daļai pietiek ar
internetu, dzīvā saskarsme nav nepieciešama. Interesantas ir dienas, kad nav
elektrības vai interneta sakaru. Tad jaunieši aktivizējas, raisās idejas. Tomēr ir
puiši un meitenes, kam patīk dažādas
sacensības.
„Impulss” atskatās uz nu jau 5 darbības gadiem. Tas tika nodibināts, izveidojoties Ciblas novada pašvaldībai. Toreiz
tika nolemts, ka centrā varētu pulcēties
skolēni pēc mācību stundām, lai lietderīgi pavadītu laiku, gaidot autobusu.
Biedrība „Ciblas Dzirkstelīte” Eiropas
Savienības LEADER+ programmas finansēto projektu „Ciblas novada jauniešu centra labiekārtošana” realizēja 2010.
gadā. Šī projekta ideja - jauniešiem nodrošināt vietu un apstākļus, lai tie varētu
lietderīgi pavadīt savu laiku. Jauniešu
centrs svinīgi tika atklāts 2010. gada 28.
oktobrī. Piecos gados jaunieši aktīvi
iesaistījušies ar savām domām un idejām
dažādu aktivitāšu organizēšanā. Te ir
notikušas gan viktorīnas un erudītu konkursi, gan novusa, šaha un citu galda
spēļu sacensības, gan radošās darbnīcas
u.tml.. Tāpat jauniešu centrs iesaistījās
arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajos
pasākumos.
Centrs izvietojies Ciblas Tautas namā,
te tam ir savas telpas, ir aprīkojums, lai
varētu aktīvi darboties, tajā skaitā dažādas galda spēles, trenažieris, novuss,
biljards.
„Impulsam” izveidojusies sadarbība ar
citiem jauniešu interešu pulciņiem un
biedrībām, kas darbojas Ciblas novadā,
Ludzā un Ludzas novadā, kā arī Zilupē.
Daudzi pasākumi rīkoti kopā ar jaunsargiem.
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Apkopota Pušmucovas kultūras dzīves vēsture
24.oktobrī Pušmucovā tika atzīmēta
Tautas nama ēkas 25. gadadiena. Šī
bija iespēja ielūkoties senākā pagātnē.
Tautas nama vadītāja Inta Domarka
un vietējās bibliotēkas vadītāja Ilga
Baziļeviča bija aptaujājušas vecākās
paaudzes iedzīvotājus, izpētījušas pieejamās vēstures liecības (albūmus,
afišas, avīžu rakstus), un atmiņu vakarā raisījās interesanti stāsti par
kultūras dzīvi Pušmucovā.
Daži vecākās paaudzes pušmucovieši
vēl atceras, ka pēckara gados Pušmucovā, tā saucamā Mežernieku ceļa malā
bija mazs klubs, kur notika večerinkas
(spēlēja slavenā Loču Pokšana kapela—
attēlā) un tika demonstrēts kino
(kinomehāniķis bija Aleksejs Rinda).
1950. gadā Pušmucovā uzcēla jauno
kluba ēku un blakus – ciema padomes
ēku, tās atradās vietā, kur ir tagadējais
Tautas nams un pagasta padomes ēka.

1958.gada 11.aprīlī laikraksts „Cīņa”
rakstīja: «Jaunieši un jaunietes! Visi kā
viens piedalieties mākslinieciskajā pašdarbībā, lai priekšzīmīgi sagatavotos
Latgales dziesmu svētkiem!» Šo lozungu
izlasījām virs Pušmucovas kluba skatuves. Tātad arī šo samērā tālo nostūri
starp Ludzu un Kārsavu ieviļņojuši gaidāmie Latgales dziesmu svētki. Un kā
gan ne — šis novads kopš sengadiem
slavens ar īpatnējām tautas dziesmām.
Klubs patiešām pievilcīgs — liela zāle
un piemērota skatuve. Nupat jaunieši
par godu Komjaunatnes 40. gadadienai
pie kluba iekārtojuši paplašu dārzu ar
augļu kokiem. Paies gadi, un to no visām pusēm iekļaus ražens dārzs. Braucot pa Latgales ceļiem, redzēiām daudzus šādus kolhoza klubus, kas vietām
pārvērtušies par īstiem kultūras centriem. To var attiecināt ari uz Pušmucovu. (no www.periodika.lv)
Šis klubs pastāvēja nepilnus
40 gadus, un
tajā enerģiski
un mazāk enerģiski strādāja
aptuveni divdesmit vadītāji.
Kluba vadītāji
strādāja īslaicīgi. Pēc Intas
Domarkas vārdiem: - Viņi
dejoja
vienu
vasaru… Vienīgi Vera Masale klubu vadī-

ja aptuveni 4 gadus (1968. – 1972.),
Aina Silova 3 gadus (1987. – 1990.).
Vietējiem aktīviem cilvēkiem vienmēr
bija iespēja izpausties pašdarbībā – bija
koris, deju kolektīvs, sieviešu vokālais
ansamblis, dramatiskais kolektīvs, vokāli instrumentālais ansamblis.
Kultūras dzīvi ciematos tāpat kā citas
padomju cilvēku dzīves jomas ietekmēja
politiskā vara. Tika ieviestas jaunas padomju tradīcijas – mirušo piemiņas dienas, bērnības un pilngadības svētki,
jauniešu uguntiņas. Notika kolhoza sapulces un balles. Lauku ļaudīm visai
nozīmīga bija iespēja divas reizes nedēļā
klubā skatīties kino. Nereti jaunieši pēc
kinoseansa lika plates, un sākās dejas.
Jauno ēku sāka būvēt vēl kolhoza laikā, 80-to gadu beigās. Tolaik saimniecību vadīja Vilis Kuzmins. Būvniecība
veicās labi – pāris gados ēka bija gatava
un 1990. gadā 24. novembrī notika Tautas nama atvēršanas svētki.
Arī jaunajā Tautas namā vadītāji līdz
2000. gadam mainījās ik pēc pāris gadiem: Iveta Dukaļska, Valdis Domarks,
Elvīra Rimicāne, Inga Lipstova nomainīja viens otru. Bet pēdējos 15 gadus Pušmucovas TN vada Inta Domarka. 2012.
gadā ēka piedzīvoja iespaidīgu renovāciju. Pēdējos gados ir iegādāta sarīkojumiem nepieciešamā skaņu aparatūra, arī
projektors un ekrāns.
Tautas namā pašreiz darbojas vairāki
kolektīvi. Pieredzes bagātākais ir etnogrāfiskais ansamblis (35 sezonas), to nu
jau 20 gadus vada Ināra Dovgiallo. Šogad darbību pēc garākas pauzes atjaunoja vīru ansamblis „Pušmucovas piecīši”.
Ir jauniešu deju kolektīvs „Māra”, ko
vada Vija Skuja. Ir bērnu kolektīvi
(popgrupa „Heijā”, disko deju grupa),
kuros darbojas pārsvarā vietējās pamatskolas audzēkņi. Aktīvi darbojas kalanētikas pulciņš.
Tautas namā rit aktīva kultūras dzīve –
ir koncerti, teātra izrādes, balles, tradicionāli tiek svinēti Ziemassvētki, Aizgavēņi, Lieldienas un Jāņi. Jau sešus gadus
katru septembri notiek Tautas muzikantu
svētki, kas pulcina muzikantus - vecmeistarus un kapelas no tuvākās un tālākas apkārtnes.
Vēl līdz novembra beigām Pušmucovas Tautas namā var skatīt izstādi,
kas veltīta Pušmucovas kultūras dzīves vēsturei un tradīcijām.
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5. lappuse

Pušmucovietei Agatei Teicānei – 90

Novada bibliotēkās

Sākumā šis
darbs prasījis
ārkārtīgi lielu
atdevi, jo
nebija pat
brīvdienu, tik
vēlāk kolhozs
spējis nodrošināt aizstājējus. Kādu
laiku kopusi
arī mazos
teļus. Un vēl
arī pildījusi
obligātās
prasības: kaplējusi garās
biešu vagas,
gādājusi siena
normu kopsaimniecības
Deviņdesmit. Reti kurš cilvēks sasniedz
fermām…
šādu gadu slieksni. Tomēr sasniedz. 6. noNekā viegla,
vembrī – pušmucoviete Agate TEICĀNE.
par ko liecina
Dažādas dienas ir bijušas viņa mūžā. Bet
Agates vārdi:
atskatoties uz 90 gadiem, viņa 6. novembrī,
– Kā pret
kādai asarai noritot, tomēr teica: – Visi bija
kalnu rāpos,
skaisti gadi. Rūgtums par vienu otru netaislai tiktu visnību izraudāts naktīs vientulībā: – Cēlos ar
iem līdzi.
sejai pielipušu spilvenu.
Vienlaicīgi,
protams, bija
jākopj sava saimniecība.
Garā mūža dienās ir daudz
Divas reizes Agate piedzīnācies zaudēt. Bērnībā – māti.
Vietā nākusi audžumāte, kopā voja smagu ugunsgrēku, kad
ģimenē Pušmucovas Staupinē nodega dzīvojamā māja. Vaiauguši daudzi bērni. Jaunības nojams zibens. Pēc otrās
traģiskie zaudējumi – no sli- ugunsnelaimes tika iegādāta
mības miris vīrs, tam sekojis māja Pušmucovā. Tolaik Agapirmais bērniņš. Ne bez sā- te bija jau pensionāre.
Agate dzīvo viena, bet ne
pēm – turpmākie gadi. 1970.
gadā nomira vīrs Jānis Tei- vientuļa. Bieži no Ludzas
cāns, un Agate palika viena ar atbrauc meita Vija un mazdēls
trim bērniem. Asaras jopro- Ēriks. Retāk no Vidzemes
jām līst, atceroties meitas nāvi atbrauc mazmeita Inese, kurai
pašai jau bērni. Netālu no
21 gada vecumā no slimības.
Agate ir vienkārša Latgales Pušmucovas dzīvo Agates
lauku sieva, kas savus spēka dēls Jānis, arī viņa abi dēli
gadus atstāja kolhoza fermās. Dainis un Sandis apciemo
vecmāmuļu. Tāpat Mara, kuKopusi sivēnmātes Šalajos.

29. oktobrī uz pasākumu
Felicianovas bibliotēkā pulcējās vietējās sievietes, kā
arī Blontu un Pušmucovas
bibliotēkas vadītājas un
lasītāji. Tikšanās tēma –
dārza un meža bagātību
konservēšana.
Degustējām desmitiem marinējumu, sālījumu un desertus. Varen meistarīgas ir Ciblas novada saimnieces!
Felicianovas bibliotēkas
vadītāja Lilita ŠENDO bija
parūpējusies arī par dažādiem
atjautības uzdevumiem. Piemēram, azartiski mēģinājām
noteikt dažādu dārzeņu svaru,
vien paturot tos rokās.
Šī pasākuma lielākā vērtība,
ka iepazinās dažādu pagastu
cilvēki, kam ir kopējas intereses: grāmatu lasīšana un konservēšana.

rai Agate tik tuva kā pašas
māte.
Ļoti daudzi cilvēki par sirmo sieviņu runā ar prieku, jo
no Agates staro īpaša labestība un miers, viņā nav viltus,
bet ik pa brīdim bagātajā un
tēlainajā valodā uzdzirkstī
humors.
6. novembra pēcpusdienā
vietējā baznīcā uz sv. Misi
pulcējās Agates ģimene un
tuvākie draugi. Jā, arī draugi.
Cilvēkam, kas sasniedzis 90
gadu slieksni, parasti draugu
ir visai maz, tie jau ir citā
saulē. Bet Agate tādā mīlestībā dzīvo ar cilvēkiem, ka viņai ir draugi! Īpaši gaidītas
jubilejā bija viešņas no tuvējiem Rūzoriem, kur aizvadīts
darba mūžs.
– Man ir gados jaunas un
gudras draudzenes! Mums
vienmēr ir sapasējis, – ar lepnu smaidu saka Agate.
Agates māja ir sakopta, tāpat sēta un dārzs, un apkārtējā
teritorija. Pašai gan vairs nav
spēka strādāt, daudz tiek paveikts bērnu un mazbērnu
rokām. Visi Agates darbi jau
padarīti.
Agate priecājas, ka pēc pērn
veiksmīgi veiktām kataraktas
operācijām, izdevies atgūt
redzi, bet acis nu saudzē, nepārpūlē.
Agate ir pateicīga bīskapam
Bulim, kurš parūpējies, lai
skanētu Latgales Radio. Ik
dienu 12.00 viņa klausās sv.
Misi no Aglonas un seko
priesteru teiktajam. Tas esot
liels garīgs atbalsts Latgales
lauku ļaudīm. Un kad vien
spēj, Agate mēro ceļu uz
dievkalpojumu tuvējā Pušmucovas baznīcā.

DZIMTSARAKSTU ZIŅAS
Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā š.g. oktobrī reģistrēti 4 mirušie:
1. oktobrī miris Jānis Proško no Ciblas pag. (dz. 11.06.1941);
2. oktobrī – Ignats Krušanovs no Pušmucovas pag. (dz. 20.03.1944);
5. oktobrī – Taisija Timofejeva no Blontu pag. (dz. 21.03.30);
24. oktobrī – Emīlija Mikažāne no Zvirgzdenes pag. (dz.15.11.1927).
Reģistrēta viena laulība.. Jaundzimušie oktobrī nav reģistrēti.

31. oktobrī Dainu tēvam
Krišjānim Baronam apritēja 180 gadi. Tam par godu
Ciblas bibliotēka piedāvāja
skolēniem tematiskas stundas bibliotēkā.
Pirmā stunda notika 23.
oktobrī 7. klases skolēniem
(sk. Dzintra Toporkova), kuri
atnesa līdzi katrs savu tautasdziesmu, ko uzkarināt bibliotēkas simboliskajā Dainu
kokā. Skolēni noskatījās prezentāciju par Dainu tēvu un
apskatīja bibliotēkas tautas
dziesmu krājumu izstādi.
2. novembrī, uzreiz pēc
brīvdienām, bibliotēkā ieradās
3. klases (sk. Silvija Donska),
kā arī 2. un 4. klases audzēkņi
(sk. Terēze Mizāne). Bērni
uzzināja, kas ir dainas, kas
bija to vācējs, kur tās glabājās
agrāk un tagad. Bērni lasīja
tautasdziesmas no sagatavotām papīra lapiņām (3 x 11
cm, kādas glabājās Barona
dainu skapī), līmēja tās uz no
papīra grieztām ozola lapām,
kuras vēlāk uzkarināja Dainu
kokā.
Paldies par atsaucību un
sadarbību skolotājām saka
Ciblas bibliotēkas vadītāja
Rita TRUKŠĀNE.
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6. lappuse

Svētkus svin arī Pušmucovas pamatskolā
Iespējams, ne katrā ģimenē ir izveidojušās valsts
svētku svinēšanas tradīcija.
Bet skolās bērni tiek iepazīstināti ar tām.
Pušmucovas pamatskola
gatavojas valsts dzimšanas
dienas svinībām. Lāčplēša
dienā, 11. novembrī, klases
stunda bija veltīta Latvijas
Republikas dibināšanas un
neatkarības cīņu tēmai. Šīs
stundas vadīja vēstures skolotāja Elvīra Rimicāne, katrai
klasei tēmu pasniedzot atbilstoši audzēkņu vecumam.
Katrs saņēma sarkanbaltsarkanu karodziņu un lentīti.
Lielākais pārsteigums –
Mārtiņdienas zoss

18. novembris –
Rīgā!

Liels notikums
visai Pušmucovas pamatskolai
gaidāms 18. novembrī. Lielā
autobusā bērni
un daži viņu
vecāki, arī pedagogi dosies uz
Rīgu. Iecerēts
vērot parādi
krastmalā, piedalīties dažādos
svētku sarīkojumus un vakarā
noskatīties svētku salūtu. EkSkolas foajē — svētku rotā skursiju uz Rīgu
Bet dienu pirms šī notiku- zosi. Tā jutās varen lepna,
pušmucoviešiem
ma bija Mārtiņdiena. Īpaši ļāva, ka to glāsta, un ziņkārīgi dāvina Rekrutēšanas un jaunmīļa tā ir jaunākajiem skolas skatījās pa malām.
sardzes centrs.
bērniem, tāpēc tieši viņi pulcējās skolas sporta zālē, kur
3. - 4.klase ar savu audzinātāju Ilonu Malaku bija sagatavojusi četras izzinošas viktorīnas – par dzīvniekiem, par
augiem, par latviešu tautas
ornamentiem, bija arī meistardarbnīca, kurā no papīra
tika veidotas vienkāršas maskas. Kā zināms, Mārtiņos
ļaudis sendienās gāja arī ķekatās. Daudzi pušmucovieši
arī bija maskās.
Ar lielu aizrautību bērni
piedalījās rotaļās „Ložņāja
bitīte…”, „Ādamam bij’
septiņ’ dēli”, „Es ar savu cisu
Zoss ir visai rets mājputns, tā tika apbrīnota un glāstīta
maisu” un citās. Skanēja pedagoģes Ināras Dovgiallo
akordeons.
Un tad – tradicionālais
Mārtiņdienas tirgus, kurā bija
iespējams iegādāties dažādus
gardumus. To noteikti bija
palīdzējušas darināt mammas
vai vecmāmiņas. Ripoja
centi!
Lielu prieku visa svētku
sarīkojuma laikā bērni guva,
skatot un lolojot uz skolu
grozos un kastē atnestos raibos cāļus un divus trusīšus.
Bet īstas pārsteiguma gaviles
satricināja zāli, kad skolotāja
Ilona tajā ienesa Mārtiņdienas
Tirgošanās un mielošanās — jauka Mārtiņdienas tradīcija

Šis ir pirmais mācību gads,
kad skolā notiek jaunsargu
nodarbības. Pieredzējušā instruktora Ivara Novožilova
vadībā puiši un meitenes ar
lielu interesi piedalās nodarbībās. Ar laiku, iespējams,
daļa šo nodarbi atstās, tomēr
ir cerība, ka Pušmucovas
skolā izveidosies spēcīga
jaunsargu vienība.
Ārpus stundām –
dažādi pulciņi
Pušmucovas pamatskolā ir
daudz dažādu pulciņu. Pēc
mācību stundām arī daudzi
vietējie bērni paliek skolā, lai
pagarinātajā dienas grupā
izpildītu mājasdarbus un arī
piedalītos pulciņu nodarbībās.
Ir deju, teātra, rokdarbu, kokapstrādes pulciņš, Ludzas
mākslas skolas nodarbības.
Ap 15.00, kad atnāk pašvaldības autobusi, visi dodas
mājup. Līdz tam neviens skolēns bezjēdzīgi neklīst pa
ciematu.
Mācību gada laikā skolā
notiek daudzi ārpusstundu
pasākumi. Septembrī bija
ziedu izstāde un interesanto
dārzeņu izstāde.
Pušmucovieši piedalījās
starpnovadu futbola sacensībās, kas norisinājās skolas
stadionā. Desmit vecāko klašu skolēniem bija iespēja
noskatīties lielā basketbola
spēli Arēnā Rīga.
1.-4. klašu audzēkņi iesaistījušies konkursā „Esi redzams, esi drošs”, kā arī šoruden devušies jau divās ekskursijās: uz Malnavu, kur
redzēja, kā top maize, un
Lendžiem, kur iepazina z/s
“Ķirši” augļu dārzu, no kura
skolai programmas “Skolas
auglis” ietvaros tiek piegādāti
āboli un bumbieri.
Savukārt skolas darbinieki
un pedagogi rudens brīvdienās devās ekskursijā uz Salnavu un Kārsavu. Gūti jauki
iespaidi par seno Salnavas
parku, baznīcu un Kārsavas
bibliotēku un mūzikas —
mākslas skolu.
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Apsveicam! Sandra Soikāne izcīna Latgales ceļojošo kausu
Ciblas novada iedzīvotāji var lepoties ar
savām rikšotāju zirgu braucējām.
31.oktobrī Garkalnes novadā notika starptautiskas rikšotāju zirgu sacensības. To ietvaros braucēji no Ciblas, Ludzas un Dagdas cīnījās arī par
Latgales ceļojošo kausu. Līdz pašai finiša līnijai
nebija īsti skaidrības – kurš tad mājās vedīs kausu: Ilona Malahova no Ludzas novada vai Sandra Soikāne no Ciblas novada. Taču Sandras
jauniegādātais Amerikas rikšotāju šķirnes rikšotājs Quizzical Kemp izcili parādīja savas darba
spējas. Ilona ar šīs pašas šķirnes ķēvi Salamandra atpalika tikai par 2 sekundēm. Savukārt ciblāniete Inta Duncāne ar savu zirgu Ideaal ierindojās 3. vietā.
Bez tam Sandra Soikāne ar savu rudo rikšotāju
ir uzstājusi sezonas ātruma rekordu uz Garkalnes
skrejceļa. Šo rekordu neviens tā arī nespēja to
uzlabot, kaut arī sacensībās piedalījās Baltijas
valstu vadošie rikšotāju braucēji.

7. lappuse

Broņislava Bricika

Latvijai svētkos
Tu manā sirdī dziļi
No dzimšanas jau dzīvo.
Tas manas zemes karogs,
Kas vējos brīvi plīvo.
Kā bērns es iemīlēju Tevi
Un cauri gadiem nesu,
Jau mūža novakarē
Arvien vēl kopā esmu.
Ar savu krāšņumu Tu glāsti,
No Tevis spēku smeļu
Un tā ar zaļiem bērziem
Es dzīvoju un zeļu.
2006.

Skolēnu pārgājiens ar robežsargiem

Rihards Gucāns nolasījis apsveikumu Latvijai

Ciblas vidusskolas skolēni
piedalījās Valsts robežsardzes rīkotajā pārgājienā.
Šogad Valsts robežsardzes
koledža, atzīmējot Robežsargu brigādes sagrāves 75. gadadienu, sadarbībā ar VRS
pārvaldēm rīkoja skolēnu
pārgājienus ar mērķi jauniešiem stāstīt par Robežsardzes
vēsturiskajiem notikumiem,
kā arī viņos rosināt interesi
par dienestu Robežsardzē.
Pārgājienu laikā atbildīgie
virsnieki, daloties ar savu
pieredzi, atraktīvi vadīja ekskursijas pa robežapsardzības
nodaļām, stāstot par darba
organizāciju, specifiku un
robežsargu pienākumiem.
Jaunieši varēja klātienē apskatīt robežsardzes tehniskos,
speciālos līdzekļus un transportlīdzekļus, kā arī uzlaikot

Felicianovas bibliotēkā 30. oktobrī darbojās producentu
apvienības „HansaMedia” radošā grupa – tika filmēta daļa no
videoapsveikuma “Latvijai 97! Vārdi”.
Apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā lasīja Ciblas vidusskolas 1.klases skolēns Rihards Gucāns. Viņš Felicianovas
ciematā ir vienīgais pirmklasnieks.
Videoapsveikums “Latvijai 97! Vārdi” tiek veidots, lasot
tekstu no 97 grāmatām, kas izdotas no 1918. līdz 2015. gadam. Pirmās klases bērni atvēra grāmatas 18. lappusi un nolasīja rindkopu. No izlasītajiem vārdiem rakstnieks Pauls Bankovskis izveidos apsveikumu, kas skanēs kā stāstiņš vai pantiņš, ko radījuši 97 pirmklasnieki dažādās Latvijas vietās.
Viens no šīs unikālās akcijas mērķis ir popularizēt latviešu
valodā izdotās grāmatas, tas ir arī unikāls apsveikums Latvijas iedzīvotājiem un mūsu valsts piederīgajiem visā pasaulē.
Videosveiciens pieejams internetā, skatāms Latvijas Televīzijas 1. un 7. kanālā, kā arī latviešu centros visā pasaulē.

spectērpus. Tomēr vislielāko
interesi izraisīja iespēja šaut
šaušanas trenažierī "Scat".
Interesanti bija kinologu un
dienesta suņu paraugdemonstrējumi un helikoptera apskate.
Pārgājiena laikā skolēni
bija sadalīti 4 komandās,
kurām, konkurējot savā starpā, bija jāveic dažādas aktivitātes. Katrai komandai bija
piesaistīti koledžas virsnieki
– pasniedzēji. Noslēgumā
skolēnu komandas pildīja
testu par Robežsardzi un
labākās saņēma diplomus, kā
arī veicināšanas balvas.
Lai godinātu brīvvalsts
robežsargu piemiņu, pārgājienu laikā tika stāstīta Robežsardzes vēsture, apmeklētas piemiņas vietas un noturēti piemiņas brīži.

„Kartupeļu svētki” Ciblas PII
12. oktobrī Cib
-las PII notika
„Kartupeļu svētki”, uz kuriem
ciemos bija ieradusies Saimniece. Bērni kopā ar
viņu devās rotaļās, dziedāja, dejoja, minēja mīklas par dārzeņiem, rudeni un piedalījās sporta aktivitātēs, tādejādi uzzinot
daudz jauna par kartupeļiem. Pasākuma laikā bija aplūkojama
arī izstāde ,,Brīnumainās dārzeņu pārvērtības”, kurā varēja
aplūkot interesantus darbus, ko bija sagatavojuši bērni kopā
ar saviem vecākiem, kā arī dažādus brīnumkartupeļus. Paldies bērniem un viņu vecākiem par piedalīšanos izstādē.
Svētki priecēja gan dalībniekus, gan skatītājus.
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8. lappuse

Būšana kopā ir radošs laiks

Kad esi uzģērbis tautas tērpu un dziedi tautas dziesmu,
tanī brīdi jūties ļoti svarīgs un
pacilāts, jūties piederīgs saviem senčiem un Latgalei.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka vienkopus ir daudz cilvēku tautu
tērpos. Tautas tradicionālo
svētku svinēšana un ar tiem
saistītie rituāli, tradīciju izzināšana, apgūšana un to tālāka
popularizēšana ir folkloras
kopu galvenais uzdevums.

Blontu folkloras kopa ar to
nodarbojas jau 30 gadus un
veiksmīgi, jo tiek iesaistīti
jauni dalībnieki.
Šajā svētku reizē kolektīvs
tika pie vārda. Tagad tam būs
skanīgs nosaukums „Madara”.
Svētku pasākumā zālē pulcējās arī tie, kuri šo gadu laikā bija dziedājuši. Ar klusuma brīdi tika godināti dalībnieki, kuru vairs nav.

Kolektīvs pateicās savai vadītājai Inārai SPRUDZĀNEI,
jo viņa ir tā, kas ar savu entuziasmu un uzstājību tur visus
kopā. Mēs ar baltu skaudību
nolūkojāmies uz viņiem, jo
Blontu meitenes ir pratušas
savā kolektīvā iesaistīt arī
vīriešus. Vīru balsis uzreiz
piedod citu skanējumu dziesmai.
Pasākumu apmeklēja gan
sava novada folkloras ļaudis,

gan ciemiņi no Isnaudas pagasta un Ratnieku pagasta.
Mums, Isnaudas folkloras
kopas meitenēm, sirsnīgais
pasākums loti patika.
Lai „Madarai” veicas, lai
jaunais vārds dod jaunu sparu,
izturību un vēlmi darboties!
Kopā saiešana folkloras
ļaudīm nozīmē dzīvības enerģiju uzturošs un radošs laiks.
Vija TABŪNE

17. novembrī plkst. 19.30
Pušmucovas Tautas namā —

Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums.

Uzstāsies Ciblas novada
pašdarbības kolektīvi.
Pēc koncerta —
balle ar Ingu un Normundu.

21. novembrī plkst. 19.00
Blontu Tautas namā —
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