CIBLAS NOVADA
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DIEVKALPOJUMI
24. decembrī –
Ganiņu svētā Mise:
12:00 – Aizpūrē,
17:00 – Pušmucovā,
20:00 – Ciblā,
Ludzā – 18:00.
25. decembrī – Kristus
dzimšanas svētki:
11: 00 – Ciblā,
14:00 – Pušmucovā,
Ludzā – 10:00.
31. decembrī –
Pateicības svētā Mise:
14:00 – Pušmucovā,
19.00 – Ciblā,
Ludzā – 18:00.
1. janvāris –
Jaungada diena:
11:00 – Ciblā,
14:00 – Pušmucovā,
Ludzā – 12:00.

Svinēsim Ziemassvētkus !
25. decembrī pl. 12:00
Līdumnieku parkā –
Ziemassvētku pasākums „Rūķu
saiets”.
25. decembrī pl. 15.00
Ciblas TN – Ziemassvētku
koncerts (Ciblas un
Līdumnieku pašdarbnieki),
danči un rotaļas ar folkloras
kopu „Ilžeņa”.
25. decembrī pl. 21.00
Pušmucovas TN –
Ziemassvētku balle kopā ar
Ināru. Zīlēšana Ziemassvētkos,
dziesmu dziedāšana, atrakcijas
un pārsteigumu mirkļi.
Galdiņu rezerv. — t. 26199502.

29. decembrī plkst. 21.00
Ciblas TN –
balle ar grupu „Rauši”.
Galdiņu rezervēšana — t. 29285284.
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Domes sēdē lemts par
grozījumiem pamatbudžetā

29. novembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības
domes sēde. Informējam par būtiskākajiem lēmumiem.
Domes sēdes gaitā deputāti apstiprināja izmaiņas
pašvaldības pamatbudžetā, tā ieņēmumi un izdevumi
palielināti par 13 000 eiro, līdz ar to pamatbudžets
pārsniedzis 4 miljonus eiro. Grozījumi budžetā veikti jau
ceturto reizi gada laikā, 2018. gada sākumā tas nedaudz
pārsniedza 2,8 miljonus eiro.
Ieņēmumi palielināti par 13 000 eiro, no tiem Nekustamā
īpašuma nodoklis – 4000 €; mērķdotācija feldšeru un
vecmāšu punktiem – 1000 €; mērķdotācija audžuģimenēm –
1000 €; ieņēmumi no izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem (maksa par ēdināšanu, kas iekasēta no
pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem) – 2000 €;
ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem – 5000 eiro.
Izdevumu daļā budžeta pieaugums tiks izlietots gan
konkrētiem mērķiem, kam piešķirta valsts dotācija, gan
citām vajadzībām. Būtiskākie no izdevumiem: 15 000 eiro –
16. novembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds savstarpējie norēķini ar citu novadu pašvaldībām par Ciblas
Vējonis, sveicot Augstākās padomes deputātus, pašvaldību novadā dzīvesvietu deklarējušo skolēnu izglītošanu; 6000
pārstāvjus un uzņēmējus Latvijas simtgadei veltītajā eiro – ūdens atdzelžošanas stacijas remonts Blontu ciematā.
Par ceļu uz Bārtuļiem
pieņemšanā teica: “Latviju nākotnē es redzu kā neatkarīgu,
Tika nolemts atcelt kādu pirms gada pieņemtu lēmumu.
demokrātisku un taisnīgu valsti, kur valda brīvība. Es redzu
2017. gada 26. septembrī dome nolēma iekļaut autoceļu
mūsdienīgu un labklājīgu valsti, kur cilvēki katrā novadā un
C-56 Bārtuļi - Valsts ceļš C grupas pašvaldības autoceļu
pilsētā ir lepni par savu tēvzemi!”.
Mūsu novadu svinīgajā pasākumā pārstāvēja Ciblas sarakstā un iesniegt izmaiņas VAS „Latvijas Valsts
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis ceļi” (LVC) Ludzas nodaļai.
Sagatavojot izmaiņu veikšanai nepieciešamos dokumentus,
un bioloģiskās zemnieku saimniecības „Zeltiņi” īpašniece
tika konstatēts, ka šis 1,2 km garais ceļš atrodas uz fiziskām
Aina Zbaraščuka.
Valsts prezidents atzina, ka pašvaldību un uzņēmēju darbs personām piederošas zemes un ka faktiski tas ir iebraukts
nepaliek tikai novadā vai pilsētā. Tas veido Latvijas stāstu pāri laukam. Reģistrēt šādu ceļa posmu nav iespējams, jo tas
neatbilst Ministru kabineta noteikumiem nr. 361 (pieņemti
pasaulē.
FOTO: ZS „Zeltiņi” īpašniece A. Zbaraščuka, Viļakas 27.06.2017) „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzsnovada domes priekšsēdētāja vietniece S. Šaicāne, kaites kārtība”.
Valsts prezidents R. Vējonis un
Dažādi jautājumi
Ciblas novada domes priekšsēdētājs J. Dombrovskis
Nolemts atļaut īpašniekiem no diviem nekustamajiem
īpašumiem atdalīt zemes vienības un piešķirt tām
Publikācijā izmantota Valsts prezidenta Kancelejas sniegtā
informācija un fotogrāfija. nosaukumu (Līdumnieku pag. – 11,4 ha; Zvirgzdenes pag. –
3 ha). Noteikts, ka šīm atdalītajām platībām galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem –
Apmierinot divu personu lūgumus, pārtraukts zemes
peldēšanas nodarbības
nomas līgums (0,8790 ha Līdumniekos) un kādai zemes
Arī 2019. gadā
vienībai piešķirts nosaukums „Rekava” (Zvirgzdenes pag.).
tiks īstenots
Tika nolemts piešķirt naudas līdzekļus 2018. gada
projekts
Ziemassvētku dāvanu iegādei, paredzot 5 eiro vērtīgu
“Veselības
dāvanu katram Ciblas novada pašvaldības pirmsskolas
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”
vecuma bērnam, katram pašvaldības izglītības iestādes
(Nr. 9.2.4.2/16/I/067 ).
audzēknim, katram vientuļajam pensionāram un katrai
Pirmā aktivitāte jaunajā gadā – peldēšanas nodarbības personai ar 1. grupas invaliditāti.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības peldbaseinā Pušmucovas
Biedrība „Asmu Latgalīts” (reģ. Daugavpilī) vērsās
pamatskolas audzēkņiem. Plānotas 5 aktīvas sestdienas pašvaldībā ar lūgumu finansiāli atbalstīt pasākumu „Latgales
peldbaseinā Rēzeknē no 5. janvāra līdz 2. februārim. Vienas gada balva”. Dome nolēma atteikt.
dienas laikā notika 2 nodarbības, ko vadīs sertificēts treneris.
Divām juridiskām personām līdz 31.12.2021. nodotas
Tās sāksies plkst. 11.30 un noslēgsies plkst. 13.00.
nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar
Svetlana Rimša, trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā un iedalīts limits
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja 2019. gadam – 350 kg (7 rāmji) katram.
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Krievijas Federācijas diplomāti iepazina Ciblas novadu
Šoruden
Ciblas novadu
apmeklēja
Krievijas
Federācijas
ģenerālkonsulāta Daugavpilī diplomāti:
ģenerālkonsuls
Andrejs
Vladimirovs
ar dzīvesbiedri
Tatjanu
Vladimirovu
un atašejs
Vladislavs
Balakins.
Diplomāti tikās ar pašvaldības vadību
Blontos un iepazinās ar Ciblas novadu,
apmeklējot Līdumniekus un Ciblu.
Viesus Līdumniekos sagaidīja pagasta
pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns
un deputāte Rudīte Valtere. Ar lielu
interesi
ģenerālkonsuls
Andrejs
Vladimirovs iepazinās ar ekspozīciju
kara relikviju krātuvē Līdumniekos. To
izrādīja Agris Novožilovs, kā arī
tūrisma darba organizators Ēriks
Pavlovs.
Ģenerālkonsuls
atzinīgi
novērtēja
ekspozīciju,
jo
tajā
atspoguļojas ne vien kara laiki, bet arī
novada
vēsture
–
grāmatas,
mājsaimniecības lietas un citas liecības,
kuras skatot un kam pieskaroties, bērni
un jaunieši izzina novada vēsturi un
iemīl dzimto pusi.
Ciblā KF diplomāti ar klusuma brīdi
pagodināja Brāļu kapos guldītos
karavīrus, kas krituši Otrā pasaules kara
gados.
Ģenerālkonsuls
atzinīgi
novērtēja kārtību, kāda nodrošināta
Brāļu kapos. Krievijas Federācija
rūpējas par visām mūsu valsts teritorijā
izveidotajām
padomju
karavīru
apbedījuma vietām, finansējot to
labiekārtošanu. Arī Ciblas Brāļu kapi
pirms dažiem gadiem tika sakārtoti, un
tiek uzturēti labā kārtībā.
Viesiem tika piedāvāts iepazīties ar
Ciblas
ciemata
nozīmīgāko
kultūrvēsturisko objektu un garīgo
centru – katoļu baznīcu, kas būvēta
pirms 240 gadiem. Par dievnamu, kas
iesvētīts sv. Andreja vārdā stāstīja

Miers klusiem soļiem
Ļaužu sirdīs ienāk,
Lai šajās dienās
Kāds maigums skaidrs un saulains
satver tos.
Jo arī tevis dēļ
Ir Kristus dzimis,
Lai - domās grimis,
Pie Viņa gaišuma tu patvertos.
(Leonīds Breikšs)
Svētlaimes un mīlestības pilnus
visiem Kristus dzimšanas svētkus!
Jaunais gads lai nāk ar veselību,
saticību, mīlestību ģimenēs un visu
ieceru piepildījumu!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes
vadītāja Valentīna Ruciņa
Malvīne Loce. Par Eversmuižas draudzi
pastāstīja
arī
draudzes
vecākā
Vilhelmīne Žogota. Diplomāti ar
interesi klausījās stāstījumu un izvaicāja
par tajā redzamajām svētgleznām un
dievnama vēsturi.
KF diplomāti iegriezās arī Ciblas Tā gaisma, ko izstaro svece,
vidusskolā, kur todien mācību stundas Tas gaišums, kas liesmiņās plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
vēl nebija noslēgušās. Ciemiņus
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
sagaidīja skolas direktore Sarmīte
Un siltums, ko izstaro sirds, ‐
Leščinska, aicinot uz pusdienām
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.
mājturības klasē, kur tika pasniegts
(V. Egle)
todien ēdienkartē skolēniem paredzētā
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus,
vienkāršā un gardā maltīte. Saruna ar baltām domām un labiem darbiem
ritēja par izglītības iespējām Latgales piepildītu Jauno gadu!
ciematos, par lauku ikdienu. Iegriezies
Lai īstenojas klusākās cerības,
dažās klasēs, kur notika mācības, kvēlākie sapņi un tālākie mērķi!
ģenerālkonsuls
vecāko
klašu
Ciblas un Līdumnieku pagasta
audzēkņiem pastāstīja par iespējām
pārvalžu vadītājs
iegūt labu izglītību augstskolās
Miervaldis Trukšāns
Krievijas Federācijā (ir pieejamas
kvotas studentiem no ārzemēm, plašāk
par šīm iespējām var uzzināt arī
ģenerālkonsulātā Daugavpilī).
KF ģenerālkonsulāta darbības zonā ir
Ar jaunu gaismu diena atnāk,
visi Latgales reģiona pašvaldības,
Ar jaunām domām mirkļi aizpildās.
pārstāvot KF pilsoņu un juridisku
Un tieši ticība, cik sīksti dzīvei tici,
personu intereses, palīdzot attīstīt
Ļauj laiku aizpildīt ar labiem
divpusējas ekonomiskas, kultūras,
nodomiem.
izglītības un humanitārās attiecības.
Šo gaismu paņem dienas gaitās līdzi,
Šī bija ģenerālkonsula pirmā vizīte
To sevī paturi un citiem dod.
Ciblas novadā (ģenerālkonsulātu Dau(Inese Tora)
gavpilī viņš vada kopš 2017. gada
Gaišus, priecīgus un mīlestības
augusta). Atvadoties ģenerālkonsuls pilnus Ziemassvētkus!
Andrejs Vladimirovs pauda prieku, ka
Laimīgu un veiksmīgu Jauno 2019.
iepazinis mūsu novadu, kas paliks gadu!
atmiņā kā košu krāsu triepiens Latgales
Pušmucovas pagasta pārvaldes
kartē.
vadītāja Valentīna Trukšāne
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Pušmucoviešu Puļu ģimenei — svētku diena Rīgas pilī
5. decembrī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu
Vējoni kopā ar aktīvām un kuplām
Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils
iededza Ziemassvētku egli.
Dalībai Rīgas pils Ziemassvētku
egles iedegšanas pasākumā pēc Valsts
prezidenta
aicinājuma
Latvijas
Pašvaldību savienība bija nominējusi
20 ģimenes. Starp tām – arī Puļu
ģimene no Pušmucovas pagasta:
Inese, Arnis un viņu trīs bērni:
Aurēlija Aleksa (13 g.), Junora Keita
(7 g.) un Patriks Harvijs (4 g.).
Piedāvājums doties pie Valsts
prezidenta ģimenei bijis negaidīts, bet
vecāki uzreiz piekrituši, stāstījuši
bērniem, kas ir prezidents, kāpēc
jābrauc uz Rīgu. Pilī laipni sagaidīti, un
tika piedāvāts sēdēt blakus prezidentam
un viņa kundzei. Tā Patriks nu visās
bildēs redzams līdzās Raimondam
Vējonim, meitenes – blakus Ivetai
Vējonei.
– Tikšanās bija ļoti sirsnīga, – stāsta
Inese. – Mums ļoti patika prezidenta un
viņa kundzes uzrunas, kurās viņi augstu
novērtēja ģimeņu lomu sabiedrībā,
aicināja bērnus mīlēt savas ģimenes,
vecākus, brāļus un māsas un pateicās
vecākiem.
Pēc uzrunām katra ģimene tika
aicināta priekšā, un vecākajam bērnam
prezidents pasniedza saldumu paku,
savukārt prezidenta kundze katrai
ģimenei uzdāvināja baltu keramikas
svečturi ar Rīgas pils attēlu. Kopā ar
prezidentu eglītē tika iekarināta katras
ģimenes atvesta mantiņa, un Patriks ar
prezidenta palīdzību eglītē iestiprināja
tamborētu eņģelīti.
Sekoja fotografēšanās un koncerts.
Tajā uzstājās Ance Krauze ar savu
meitu Elzu. Viņas aicināja dziedāt līdzi,
un Junora bija bezgala laimīga, jo labi
prata dziesmu „Rabarberu rausis”, tāpēc
droši izgāja dziedāt to līdz ar
mākslinieci. Viņai izdevās arī kādu
vārdu pārmīt ar Elzu.
Ģimenēm pilī bija klāts zviedru galds.
Raimonds un Iveta Vējoņi kā namatēvs
un namamāte vienkārši aprunājās ar
katru ciemiņu. Pēc maltītes visi devās
laukumā pie pils, lai iedegtu lampiņas
Ziemassvētku eglītē.
– Bijām ļoti ļoti gandarīti par šo
svētku dienu, – saka Inese Puļa.

Puļu ģimene 5. decembrī Rīgas pilī ar Valsts prezidentu un viņa kundzi
Nākamgad Inese un Arnis svinēs
Dzintara kāzas. 10 gadus ģimene
pavadīja Baložos pie Rīgas, bet 2014.
gadā pārcēlās uz Pušmucovu. Pamatā
šim lēmumam – sapnis par dzīvi
Latgales laukos, kam pēkšņi radās arī
reāls pamats. – Un viena mēneša laikā
mēs spējām visu sakārtot tā, ka bijām
jau pārcēlušies uz Pušmucova, – atceras
Inese.
Viņa ir dzimusi, augusi, studējusi un
strādājusi Rīgā. Bet visas vasaras un
brīvlaiki pavadīti Ļustikos (Zvirgzdenes
pag.), tēva mātes mājās. Arī Ineses
mammas saknes ir netālajos Rūzoros
(Mērdzenes pag.). Abi Ineses vecāki
jaunībā satikās Rīgā, tur arī palika.
Savu Arni Inese satika Pušmucovā,
viņš bija vietējais puisis. Pēc dienesta
armijā Arnis pārcēlās uz Rīgu. Tika
nodibināta ģimene.
Dzīve un darbs tur ritēja ierastā ritmā,
piedzima meitas, bet allaž sirds
dziļumos bija doma par Latgali, kas
abiem ir mīļa.
Nu jau gandrīz 5 gadus Inese un Arnis
dzīvo un strādā Ciblas novadā. Inese ir
pedagoģe Blontu pirmsskolas izglītības
iestādē, Arnis ir izveidojusi savu
autoremonta uzņēmumu.
Meitas
mācās
Pušmucovas
pamatskolā un Ludzas mūzikas skolā.
Dēls apmeklē bērnudārzu Blontos. Trīs

bērni ģimenē nav daudz, pēc
ciemošanās Valsts prezidenta pilī ir
secinājusi Inese, jo todien uz pasākumu
bija ieradušās ļoti daudzas ģimenes ar 7
– 9 bērniem.
Puļu ģimeni varam sastapt gandrīz
visos pagasta un novada svētkos. Viņi ir
ne vien skatītāji, arī koncertu
dalībnieki. Aizvadītajā vasarā visus
piecus varējām dzirdēt Ciblas novada
dziedošo ģimeņu svētkos. Ja vien
iespējams, uz pasākumiem Puļi dodas
kopā. – Mūsu meitenes ir kā adatiņas,
itin visur grib piedalīties. Atbalstām! –
saka Inese.
Ģimene ir ļoti apmierināta ar
Pušmucovas pamatskolu, kur mācās
meitas. Viņas ir patstāvīgas un gūst
labas sekmes, tomēr mājās vecāki seko,
lai
būtu
izpildīti
mājasdarbi
vispārizglītojošajā un mūzikas skolā.
– Mēģinām skaidrot, ka iegūtās
zināšanas ir nepieciešamas, tās
noderēs. Arī ar savu piemēru. Mums
nav kaut kādas balvu sistēmas, kas
stimulētu bērnus mācīties, bet mēs
priecājamies par katru viņu panākumu,
– atklāj Inese.
Puļiem, protams, ir arī ģimenes
tradīcijas. Skaistākā no tām –
Ziemassvētki, kad mājās pulcējas
visvistuvākie cilvēki, arī Ineses un Arņa
mammas.

Publikācijā izmantota Valsts prezidenta Kancelejas sniegtā
informācija un fotogrāfija.
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90 gadu jubileju atzīmē cienījamas pedagoģes
Lai cik daudz gadu ir pagājis, kopš katrs no mums pārkāpis skolas slieksni
lielajā dzīvē, bet atmiņas par skolas laikiem ir dzīvas skolēnu un skolotāju
sirdīs.
Nozīmīgu 90 gadu dzīves jubileju decembrī atzīmēja divas Pušmucovas
pamatskolas skolotājas – Velta Purniņa un Ļubova Burbo. Viņas apciemoja un
jubilejā sveica skolas un pašvaldības pārstāvji, bijušie audzēkņi un skolotāji.
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Skolotājs – gaismas devējs un nesējs.
Vakar. Šodien. Rīt.
Neviens viņu nespēs nomainīt.
Ies gadi un gadu desmiti, bet cilvēki
un dzīve
No skolotāja plaukstām sauli gūs.
Andris Vējāns

Ļubova BURBO dzimusi 1928. gada
9. decembrī Rēzeknes rajona Bērzgales
pagasta Morozovkā, 1951. gadā
pabeidza Rēzeknes Pedagoģisko skolu
un sāka strādāt Stepāņu pamatskolā, tad
1963. gadā atnāca uz Pušmucovas
8-gadīgo skolu, kur nostrādāja līdz
aiziešanai pensijā 1983. gadā. Bet tad
atkal, pēc skolas vadības lūguma, 1986.
-1990. gadā strādāja Pušmucovas skolā
kā sākumskolas skolotāja.
Ļ. Burbo bija sākumskolas skolotāja,
mācīja matemātiku un krievu valodu,
vadīja teātra pulciņu. Populāri svētki
skolā tajā laikā bija „Pasaku
pēcpusdienas”,
”Atvadas
ābecei”,
”Jaungada eglītes”. Katram pasākumam
kopā ar audzēkņiem bija jāsagatavo arī
priekšnesums, līdz ar to jāsagatavo tērpi
Pušmucovas pamatskolas muzejā pieejams plašs materiālu klāsts ar skolotāju
un dekorācijas. Skolotāja Ļubova un audzēkņu atmiņām par skolas gaitām.
Burbo bija sirsnīga, bet reizē arī stingra
Izpētot skolas vēsturi, atklājās interesants fakts: vairākas skolotājas Ļ.Burbo
un prasīga skolotāja.
sākumskolas audzināmās klases audzināšanā pārņēma skolotāja V. Purniņa.
Ļubovas Burbo vaļasprieks mūža
Foto ir redzams 1979. gada izlaidums.
garumā ir rokdarbi. Arī viņas adītie
Vidū (no kreisās) audzinātājas V. Purniņa un Ļ. Burbo.
cimdi šogad rotāja izstādi „Cimdotā
Latvija” Pušmucovā.
Vēl jāpiebilst, ka arī viņas meita Alla visspilgtāk palikusi atmiņā 1970. gada aprūpes centrā, kur viņu apciemoja un
Ločmele un mazmeita Solvita Ločmele izlaiduma klase ar 33 skolēniem. Velta jubilejā sveica skolas un pagasta
Purniņa kopā ar ģeogrāfijas skolotāju pārstāvji, bijušie audzēkņi un skolotāji.
ir izvēlējušās pedagoga profesiju.
Zitu Piragu ieguldījušas nozīmīgu un
darbu
pagasta
Paldies mīļās skolotājas, ka veltījāt
Velta PURNIŅA dzimusi 1928. gada paliekošu
novadpētniecībā.
Skolotājas
izstrādāja
mums
katram nepieciešamo laiku,
6. decembrī Tilžas pagasta Krišjāņu
ciemā. 1949. gadā sāka strādāt Purviņu tūrisma maršrutus un kopā ar pūles, sirdssiltumu un uzmanību!
pamatskolā un mācījās neklātienē Rīgas audzēkņiem gāja pārgājienos, brauca Paldies par jūsu sniegtajām zināšanām!
Lai Jums stipra veselība, izturība un
Pedagoģiskajā institūtā. Kad skolu ekskursijās. Liels darbs ieguldīts
1961. gadā likvidēja, Veltu Purniņu pagasta un skolas vēstures materiālu dzīvesprieks!
Biežāk atcerēsimies mūsu skolotājus,
pārcēla uz uz Stiglavas 8-gadīgo skolu krāšanā, kas arī šodien kalpo kā
jo viņi par mums domā, mēs esam
par direktori, un pēc tam 1964. gadā laikmeta liecinieks.
Velta Purniņa 1990. gadā devās daļiņa no viņu dzīves un darba mūža.
dzīves un darba ceļš atveda uz
Ilga Baziļeviča,
Pušmucovu. Velta Purniņa skolā mācīja pelnītā atpūtā. Viņa joprojām daudz
Pušmucovas pagasta bibliotēkas
latviešu valodu un literatūru un vēsturi, lasa un interesējas par visu notiekošo.
vadītāja
bija audzinātāja trim klasēm, no kurām Tagad viņa atrodas Varakļānu veselības
Pušmucovas pamatskolas Ziemassvētku pasākums „Brīnumi mežā”
Pušmucovas Tautas namā 21. decembrī

Mīļi gaidīti skolēnu vecāki,
No plkst. 10.00 līdz 12.20 dziesmas, teātra ainas: „Kā dzenis cirta egli” (2. - 3. vecmāmiņas, vectētiņi un arī pārējie
kl.); „Lapsa sludina mieru” (4. - 5. kl.); intermēdija „Adventure time” (6.- 8. kl.).
radinieki, kuri gūs prieku no bērnu
Skolēnus sveiks Ziemassvētku vecītis, skanēs laba vēlējumi, būs konfektes!
priekšnesumiem. Radīsim priecīgu
Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu,
Pirms tam skolā no plkst. 8.45 līdz 9.50 – klases stunda, svētku pusdienas.
visiem kopā esot!
Skolas autobuss uz mājām – plkst. 12.30.
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Folkloras kopā “Ilžeņa” – izcili stāstnieki

ZINOO centrā uzzina daudz jauna

Šī gada 1. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes telpās
norisinājās Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un
pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku" XXII
stāstnieku konkursa fināls "Teci, teci, valodiņa".
Par šo konkursu stāsta Ciblas vidusskolas folkloras kopas
„Ilžeņa” vadītāja Dzintra TOPORKOVA, kura konkursam
sagatavoja trīs dalībniekus.
Konkursa galvenie uzdevumi ir:
1. Popularizēt stāstīšanas tradīcijas folkloras kopu darbībā.
2. Veicināt bērnu un jauniešu radošu pašizpaumi, stāstot
mantotus un paša sacerētus stāstus.
3. Attīstīt stāstītprasmi, valodas izjūtu un bagātināt vārdu
krājumu.
Dalībniekiem konkursā ir jāstāsta viena latviešu vai
latgaliešu tautas pasaka, viens īss sižetisks prozas žanra
stāstījums (piemēram, ātrruna, spoku stāsts, anekdote), kā arī
jāizstāsta neparasts gadījums no savas, vecāku, radinieku,
draugu vai skolas dzīves.
Folkloras kopas „Ilžeņa” stāstnieki Markuss Seimuškins,
Jānis Kalvāns un Izabella Stelikova stāstnieku konkursos
piedalās kopš 2015. gada.
Arī šogad viņi aktīvi gatavojās konkursam, un
22.novembrī visi
trīs devās uz
Ziemeļlatgales
reģionālo
stāstnieku
konkursa „Teci,
teci, valodiņa”
pusfinālu, kurš
norisinājās
Rēzeknes novada
Lendžos. Pusfinālā
visi trīs uzstājās
pārliecinoši un
spilgti, katrs
iegūstot 1. pakāpes
diplomu un „ceļazīmi” uz fināla
konkursu Rīgā.
Jānis Kalvāns
pusfinālā ieguva
arī „Spilgtākā
stāstnieka” nomināciju.
Arī finālā Rīgā folkoras kopas dalībnieki startēja ar lieliem
panākumiem.
Jānim piešķirts 1. pakāpes diploms. Jānis šogad konkursā
ir saņēmis vislielāko punktu skaitu vecākās grupas
dalībnieku vidū, un Jānim tika piešķirta arī žūrijas simpātijas
balva!
Arī Izabellai – 1. pakāpes diploms, turklāt jau trešo gadu
pēc kārtas. Un tas nozīmē, ka nākamgad viņa cīnīsies jau par
titulu „Stāstnieku ķēniņš”. Par minēto titulu sacenšas
spēcīgākie Latvijas stāstnieki (3 – 4 dalībnieki), kuri 3 gadus
pēc kārtas ir ieguvuši 1. pakāpes diplomu jeb „Dižā
stāstnieka” titulu.
Markusam šoreiz – 3. pakāpes diploms un iegūta liela
pieredze stāstītprasmes mākslā.

Izmantojot projekta „Latvijas
skolas soma” līdzfinansējumu, 27.
novembrī Ciblas vidusskolas 1. – 2.
klašu skolēni apmeklēja Zinātkāres centru ZINOO
Daugavpilī.
Bērni piedalījās divās centra noorganizētajās nodarbībās –
„Debesskrāpji” un „Skaņa”. Pārrunāja, kas ir augstas
daudzstāvu celtnes. Uzzināja, ka par debesskrāpjiem tiek
uzskatītas celtnes, kas ir 150 m augstas. Noskaidroja, ka
augstākā celtne pasaulē atrodas
AAE, Dubaijā. Tās
augstums ir 828 m. Nodarbības skolēni tika sadalīti pa
grupām. Pirmajā nodarbībā tika celti debesskrāpji. Otrajā
nodarbībā tika noteiktas augstas un zemas skaņas.
Bija daudz emociju un iespaidu!
Skolotāja Inese Boļševiča

Ciblas vidusskolas skolēniem patika
Daugavpils teātra izrāde
Šī gada 29. novembrī, izmantojot
projekta „Latvijas skolas soma”
iespējas, Ciblas vidusskolas 6. - 8.
klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils teātra
modernās dejas izrādi „Čipolino”. Šajā izrādē visiem
zināmais Dž. Rodari stāsts par sīpoliņa Čipolino
piedzīvojumiem un cīņu ar ļaundariem izstāstīts modernās
dejas valodā. Tas skolēnos izraisīja lielu interesi.
Daudzi skolēni profesionālu teātri apmeklēja pirmo reizi.
Skolēnus saistīja izrādes dalībnieku tērpi, izmantotie
palīglīdzekļi, piemēram, skeitbords, neparastās, reizēm
akrobātiskās kustības, kas, mūsuprāt, ļoti veiksmīgi atklāja
izrādes galveno domu: labais noteikti uzvarēs. Daudzi
atzina, ka dejas valoda ir visiem saprotama, ka var vērot
interesantas kustības, kuras vēlāk izmēģināt. Skolēnus
ieinteresēja arī izrādē izmantotā dažādu žanru mūzika.
Pēc izrādes noskatīšanās daudzi skolēni atzina, ka labprāt
vēlētos vēl apmeklēt līdzīgas izrādes.
Sanda (8. kl.): „Man ļoti patika brauciens uz Daugavpils
teātra modernās dejas izrādi „Čipolino”, jo izrāde bija ļoti
mūsdienīga, mūsu vecumam atbilstoša. Ļoti emocionāla, ja
izprot jēgu. Varēja sajust, kas notiek, to, cik ļoti svarīgi ir
mums tuvie cilvēki un ko mēs esam gatavi darīt viņu dēļ.”
Einārs (6. kl.): „Man patika dejas, kuras tur dejoja, un visi
gaismas efekti.”
Valērija (6. kl.): „Es nekad tādu izrādi nebiju redzējusi.
Tas bija vislabākais teātris, ko mēs esam redzējuši.”
Sarmīte STREĻČA, 8. kl. audzinātāja

Ciblas vidusskola ceļā uz Ziemassvētkiem:
21. decembrī
plkst.10.30 — “Boņuka Zīmyssvātku sapnis”
(1.—6. kl. pasākums);
plkst.15.00 — “Mana Ziemassvētku pasaka”
(7.-12.kl.pasākums ).
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Pušmucovas pamatskolas skolēni – AHHAA centrā
4. decembrī Pušmucovas
pamatskolas skolēni apmeklēja zinātnes centru AHHAA
Igaunijā, Tartu. Tas bija
iespējams, pateicoties projektam „Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
(Nr.8.3.2.2/16/
I/001). Bērni paši varēja
aizraujošā un neierastā veidā
iepazīties ar zinātni, visu
sajust,
izmēģināt,
darīt,
piedzīvot jaunas izjūtas.
Tehnoloģiju zālē vislielāko interesi
izraisīja trīšu sistēma, kas palīdz celt
smagus priekšmetus, varēja pacelt paši
sevi, skolēni to nosauca par roku liftu.
Zēniem un dažām drosmīgām meitenēm
patika braukt ar velosipēdu, kas atrodas
3 metru augstumā, pa trosi pāri zālei,
mašīnu simulatori, kā arī kosmonautu
centrifūga. Ūdens zālē pētīja ūdens
dažādas spējas un īpašības, varēja redzēt
pat tornado. Ilūziju zālē zīmēja uz
miglas aizkara, skatījās trīsdimensiālu
attēlu, staigāja pa šķībo istabu un istabu,
kura it kā kustējās, meklēja izeju no
spoguļu labirinta.

Bija iespēja arī apskatīt Medicīnas
fakultātes anatomijas kolekciju, kura
sniedz ieskatu par visu cilvēka ķermeni.
Dabas zālē redzēja cālēnu šķilšanos un
skudru dzīvi pūznī.
Visiespaidīgākais bija planetārijs, kurā
redzēja zvaigžņotās debesis, uzzināja
par planētām un Visumu. Likās, ka lido
starp zvaigznēm un uzkāp uz planētas.
Interesanti bija dzirdēt igauņu valodu,
bet saprasties varējām krievu un angļu
valodā.
Visiem ļoti patika un tika izteikta
vēlēšanās vēl kādreiz atgriezties Tartu.
Aija KATKEVIČA, skolotāja
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Ezersalas internātskolā
gaida Ziemassvētkus!
Decembris vienmēr ir saistīts ar
brīnuma gaidīšanu. Ziemassvētku
noskaņu Ezersalas internātskolā var
sajust jau novembra beigās un
decembra sākumā.
Skolotājas I. Sidarānes vadībā
skolēni veidoja Adventes vainagu.
Skolotāja I. Borhova ar saviem
audzēkņiem gatavoja piparkūku mīklu,
lai katrs skolēns varētu izcept savu
Ziemassvētku piparkūku. 19. decembrī
piparkūkas būs apskatāmas izstādē,
bet, dodoties Ziemassvētku brīvlaikā,
katrs skolēns varēs savu piparkūku
aizvest uz mājām.
19. decembrī skolā notiks arī
Vecāku diena. Plkst.14.00 paredzēta
vecāku kopsapulce, tikšanās ar
skolotājiem, bet plkst. 15.00 skolēni,
vecāki un skolas darbinieki iniciatīvas
„Latvijas skolas soma” ietvaros varēs
noskatīties Rēzeknes teātra „Joriks”
izrādi „Ezis, kurš mīlēja slepeni.”
Pēc izrādes Ziemassvētku vecītis
iepriecinās bērnus ar dāvanām.

Ciblas vidusskolas skolēni – AHHAA centrā
21. novembrī 38 Ciblas vidusskolas
6.-9. kl. skolēni devās mācību vizītē uz
zinātnes centru AHHA Igaunijas pilsētā
Tartu. Mācību vizīte notika projekta
“Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/
I/001 ietvaros.
Skolēniem bija iespēja gūt zināšanas
aizraujošā un neierastā veidā. Skolēni
darbojās, vēroja un centās izprast
dažādos procesus, parādības. Eksponāti
zinātnes centrā atklāja tehnoloģiskos
sasniegumus, kas tiek izmantoti ikdienā.
Bija iespēja izprast trīšu sistēmas
darbību, kas palīdz celt smagus
priekšmetus.
Skolēni
īpaši
ilgi
uzkavējās pie Hobermana lodes, kā arī
izmantoja iespēju braukt ar velosipēdu
pa trosi pāri zālei. Skolēniem, aktīvi
darbojoties dažādās izstāžu zālēs, tika
veicināta dabaszinātniskā izpratība.
Dabas zālē skolēniem bija arī iespēja
apskatīt anatomijas kolekciju, skudru
dzīvi šķērsgriezumā, cālēnu izšķilšanos
inkubatorā un citas ar dabaszinībām
saistītas ekspozīcijas. Mācību vizītes
laikā tika apmeklēts zinātnes centra

planetārijs un skolēni “devās ceļojumā”
Visuma plašumos, iepazina Saules
sistēmu, lidoja starp zvaigznēm un
ieskatījās citās galaktikās.
Skolēnu atziņas pēc zinātnes centra
AHHAA apmeklējuma:
Antra: – Vislabāk AHHAA centrā
man patika spoguļu labirints. Interesanti
bija arī planetārijā, kur rādīja filmu par
planētām un zvaigznēm. Patika optiskās
ilūzijas, piemēram, tunelis ar tiltiņu, kas
it kā griezās.
Ilvars: – Man ļoti patika mācību vizīte
uz Igauniju. AHHAA centrā vislabāk
man patika braukt ar velosipēdu pa
virvi, kā arī Minhauzena torņa darbība,
kur pašam sevi jāuzceļ augšā.
Sanda: – Šis brauciens bija izzinošs,
interesants un izglītojošs. Man ļoti
patika tunelis un spoguļu labirints.
Varēja daudz vairāk uzzināt par lietām,
kas notiek mums apkārt. Uzzināt, kā
viss darbojas! Vēlētos vairāk šādu
izbraucienu!
Ilvis: – Visvairāk patika auto
simulators.
Sandris: – Ļoti aizraujošs bija spoguļu

labirints un iepazīšanās ar Saules
sistēmu
planetārijā,
es
labprāt
apmeklētu šo zinātnes centru vēl.
Mācību
vizītes
noslēgumā
apmeklējām Zinātnes veikalu, kurā bija
plašs
sortiments
ar
dažādām
zinātniskām ierīcēm, aksesuāriem un
spēlēm.
Renāte MIKASKINA, skolotāja
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Lai Jūsu cerībām – zaļas egles sīkstums,
Lai Jūsu darbiem – dvēseles mūžība,
Lai Jūsu domām – Ziemassvētku sniega
gaišums!
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam
Miervaldim Trukšānam – paldies par
atbalstu un sadarbību!
Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus,
radošu, darbīgu un veiksmīgu Jauno gadu!
Eversmuižas draudze

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES PAGASTOS
Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzus, pagastos tiek rīkoti svētku pasākumi,
kuru laikā tiks pasniegtas Ziemassvētku dāvanas.
21. decembrī plkst. 15:00 Pušmucovas TN –
Pušmucovas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku eglīte.
26. decembrī plkst.14.00 Zvirgzdenes saieta namā
– Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
28. decembrī plkst. 11.00 Blontu TN – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem.
Ciblas un Līdumnieku pagastā tikai daži bērni ikdienā dzīvo pa mājām,
viņiem īpašs pasākums netiek rīkots. Dāvanas tiks pasniegtas, apciemojot
ģimenes vai svētku sarīkojumos 25. decembrī: Līdumniekos – plkst. 12.00,
Ciblas TN – plkst. 15.00.

Ziemassvētku
eglītes svētki
pirmsskolas
izglītības iestādēs
Blontos un Ciblā
notiks
20. decembrī.

Mirdz baznīclogos ugunis,
Skan Ziemassvētku zvani.
No debesīm nāk eņģelis –
tam līdzās labie gadi.
Uz pasaules lai svētku miers skar visus,
tevi, mani!
(Vēsma Kokle – Līviņa)
Sirsnīgi pateicamies Eversmuižas
draudzes ērģelniecei Elzai Abramānei un
dziedātājiem.
Vēlam: lai veicas darbi, raisās labas un
radošas domas, lai ir stipra veselība un
neizsīkstoša enerģija, Jaunā gada
kalendāru atverot!
Eversmuižas draudze
Kad cilvēks cilvēcību izstaro un dala
Un bieži palīdzīgu roku citiem sniedz,
Tad top viņš ļoti stiprs savā garā
Un labās dienas krāj kā pērles vienuviet.
(S.Zviedre)
Liels paldies mūsu Eversmuižas
draudzes vecākajai Vilhelmīnei Žogotai
par darbu draudzes labā!
Lai Ziemassvētku mīļums, prieks un
gaišums piepilda sirdi, un veselību, enerģiju
Jaunajā 2019. gadā!
Draudzes locekļi

Izstādi „Skaista mana tēva sēta” kā veltījumu
Latvijas simtgadei veidojuši bibliotekāri no Ciblas,
Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem. Mūsu
novadam izveidotas sešas planšetes: Blonti, Cibla,
Felicianova, Līdumnieki, Pušmucova, Zvirgzdene, kur
sniegta informācija un fotogrāfijas par šo apdzīvoto
vietu ievērojamākajām un interesantākajām vietām.
Ciblā, pagasta pārvaldes ēkā, izstāde būs
skatāma līdz pat gada beigām — 28. decembrim.
Ciblas Novada Ziņas, Ciblas novada bezmaksas informatīvais izdevums. Izdevējs: Ciblas novada dome, Blonti, Blontu pag., Ciblas
novads. E-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv Atbildīgā par izdevumu Ērika Bondarenko, tālr.: 26164247. Par publicēto materiālu
saturu atbild raksta autors. Iespiests SIA “RA Drukātava” (Kr. Valdemāra ielā 8a, Rēzeknē. tālr. 29176962). Tirāža 600 eks.

