CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene
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PUŠMUCOVĀ GAIDA
ZIEMASSVĒTKUS
16. decembrī
plkst. 16.00 –
egles iedegšana pie
Pušmucovas TN.
21. decembrī
Pušmucovas TN –
sarīkojumi bērniem:
plkst. 11.00 – Pušmucovas pamatskolas
Ziemassvētku eglīte,
plkst. 15.00 –
Ziemassvētku eglīte
Pušmucovas pagasta
pirmsskolas vecuma
bērniem.

Cik gatava ir pašvaldība ceļu
uzturēšanai ziemas sezonā? Par
to stāsta Mārīte ROMANOVSKA, kuras atbildībā ir šī
joma.
Ciblas novada pašvaldības ceļu
kopgarums visos piecos pagastos
ir 257 kilometri. To uzturēšanu
ikdienā nodrošina vairāki traktori – 2 veic ceļu kaisīšanu ar smilts
un sāls maisījumu, bet 4 veic ceļu
tīrīšanu. Tad kad sākas intensīva
snigšana, ceļinieki spēj izdarīt tik,
cik spēj, un tādos termiņos, kādi
paredzēti. Nav iespējams vienlaicīgi notīrīt visus ceļus.
Pašvaldības autoceļi ir ierindoti
divās uzturēšanas klasēs: C un D.
Saskaņā ar MK 09.03.2010 Noteikumu nr. 224 „ Noteikumi par
valsts un pašvaldības autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un
to izpildes kontroli” 3. pielikumu
„Prasības valsts un pašvaldību
autoceļu uzturēšanai ziemā” –
laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no
sniega C klases ceļiem – 18 stundas (pēc
snigšanas beigām), D klasei – netiek normēts. Laiks autoceļu brauktuves kaisīšanai
ar pretslīdes materiālu C un D klases ceļiem netiek normēts.
C klasē ietilpst ciemu ielas un ceļu
posmi, pa kuriem kursē skolēnu autobusi.
D klasē ietilpst pārējie pašvaldības ceļi.
Novada teritorijā no valsts autoceļiem
tikai viens P49 (Kārsava – Ludza – Ezernieki) ir ar B uzturēšanas klasi, pārējie – D
klases ceļi.
M. Romanovska aicina cilvēkus ar lielāku iecietību un izpratni reaģēt uz situāciju,
kad pēc intensīvas snigšanas ceļi ir kļuvuši grūti izbraucami. Pirmie ir jātīra ciematu ceļi un autoceļi, pa kuriem kursē autobuss. Darbu traktoristi sāk faktiski vēl
naktī jeb agrās rīta stundās. Ir sniegiem
bagātas dienas, kad maršrutā traktoristi
dosies pat divreiz dienā.
Blontu pagastā ceļus tīra SIA „Blonti”
traktors, kopgarums – 40 km. Pārējos
pagastos ceļu uzturēšanu veic pašvaldības

traktori. Viens uztur ceļus Ciblā un Līdumniekos (105 km), otrs – Pušmucovā
(38 km), trešais – Zvirgzdenē (73 km).
Nepieciešamības gadījumā ir plānots piesaistīt papildus resursus – noslēgt līgumu
ar kādu uzņēmēju par Līdumnieku pagasta
ceļu tīrīšanu.
Likumdošana neparedz iespēju pašvaldībai tīrīt ceļus līdz viensētām. Tomēr ārkārtas situācijās pašvaldība sniegs palīdzību
privātpersonām.
Tāpat attiecībā uz atsevišķu problemātisku valsts ceļu posmu uzturēšanu pašvaldībai jāievēro finanšu disciplīna. Ja slavenais Djatlovkas kalns ir uz valsts ceļa, tad
pašvaldībai nav tiesību to pat nokaisīt (jo
tādējādi tiek tērēta nauda, kas ienākusi
novada budžetā). Pašvaldība aktīvi uztur
sakarus ar Latvijas autoceļu uzturētāju un
atgādina par problēmvietām.
M. Romanovska saziņai par novada
ceļu uzturēšanas jautājumiem aicina griezties pie pārvaldniekiem, kam ir tiesības
norīkot tehniku darbam konkrētā ceļa
posmā.
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Konkurss „Ziemassvētki Ciblas novadā”
Ciblas novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu
„Ziemassvētki Ciblas novadā”. Tas tiek rīkots, lai motivētu
iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu,
rosinātu iedzīvotāju interesi par novadu un novada vizuālo tēlu
Ziemassvētku un gadu mijas laikā un popularizētu konkursa
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
Konkursā var piedalīties ikviens Ciblas novada māju īpašnieks,
nomnieks vai apsaimniekotājs, kā arī uzņēmumi, bet ne pašvaldības
struktūrvienības un iestādes. Komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus.
Konkursā noteiktas trīs nominācijas:
 privātmāju noformējums;
 daudzstāvu māju noformējums;
 uzņēmumu noformējums.
Pieteikšanās konkursam – līdz 22. decembrim. Pieteikt dalībniekus var arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai
cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku.
Konkursa žūrija vērtēs noformējuma atbilstību Ziemassvētku un
Jaungada tematikai; materiālu pielietojumu un krāsu risinājumu;
noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Ciblas novada gadu mijas pasākumā 30. decembrī, pasniedzot pašvaldības balvas.
Finansēšanas fonds – līdz 200 eiro.

2016. g. 30. novembrī

2. lappuse

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) Ludzas nodaļas rīko informatīvo semināru.

Par ES un Valsts likumdošanas
izmaiņām, kas attiecas uz lauku un
mežu apsaimniekošanu.
Apakštēma: Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz
lauku apsaimniekošanu.
Seminārs notiks š.g. 1. decembrī Ludzas novada pašvaldības ēkā (3. stāva zāle, Raiņa iela 16, Ludza).
No plkst. 10.00 līdz 11.30 – Ministru kabineta 2014. gada
30.septembra noteikumu Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”” nosacījumi un to izpildes kārtība. Lektors: Artūrs Šķesters, LLKC
Ludzas konsultāciju biroja vadītāja p.i..
No plkst. 11.30 līdz 13.00 – Aktualitātes nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē. Lektore: Aina Kupcāne,
LLKC Rēzeknes konsult. biroja grāmatvedības konsultante.
Semināra rīkošanu atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests.

Fotokonkursā visaugstāk novērtēti Ērika Pavlova darbi
Ir noslēdzies fotokonkurss „Ciblas
novads 2016”. Tajā savus darbus iesniedza 9 dalībnieki.
Fotogrāfiju izvērtēšana notika 15.
novembrī. komisijā darbojās pašvaldības kancelejas vadītāja Ināra Soprāne, deputāts Ēriks Astičs, lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika
Bondarenko, pedagoģe Aija Jonikāne.
Vērtējot darbus, komisija iepazinās
tikai ar fotogrāfijām, kuras vērtēšanai pa
tēmām bija apkopojusi pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne – pēc fotogrāfiju nodošanas komisijai viņa apspriešanā nepiedalījās. Darbu autori kļuva zināmi tikai pēc tam, kad fotogrāfijas
bija izvērtētas un pieņemts lēmums.
Konkursa komisija, izvērtējot visas
iesniegtās fotogrāfijas, nolēma apbalvot
šādus darbus:
Tēma „Ciblas novada kultūrvēsturiskie objekti, kultūrvēsturiskais mantojums, tūrisma objekti” (iesniegti 12
darbi):
I vieta – „Lūgšanas kāpnes augšup”,
autors Ēriks Pavlovs.
Veicināšanas balva darbam „Rudens
laivā”, autors Aldis Tihovskis.
Tēma „Pasākumi Ciblas novadā” (iesniegti 8 dar bi):
Veicināšanas balva – „Ielīgojam Blontos”, autors Sandra Beļavska.

tradīcijas, prasmes” (iesniegti 3 dar bi):
Veicināšanas balva – „Rudenīgs sveiciens”, autors Ināra Sprudzāne;
Veicināšanas balva – „Darba himna
pavasarim”, autors Ēriks Pavlovs.
I vietā ierindojušas darbu autori saņēma balvu 30 eiro apmērā. Savukārt Veicināšanas balvas apmērs – 15 eiro.
Konkursā piedalījās arī Irēna Pavlova,
Valdis Beļavskis un Iveta Levina. Paldies visiem fotokonkursa dalībniekiem!
Konkursa dalībnieki tika sveikti 18.
novembrī, LR proklamēšanas gadadienai
veltītajā Ciblas novada sarīkojumā.
Fotogrāfijas publicētas pašvaldības
mājaslapā.
Tās būs skatāmas
izstādēs
novada
bibliotēkās. Pašreiz
izstādi var aplūkot
Blontu pagasta bibliotēkā. Fotokonkurss Ciblas novadā
tiek rīkots trešo
gadu pēc kārtas.
Visas šajos gados
konkursam iesniegtās fotogrāfijas tiks
Ē. Pavlova fotogrāfija “Lūgšanas kāpnes augšup” izmantotas, veidojot
ieguva 1. vietu. Attēlā redzama Kvitaines baznīca LR simtgadei veltītu fotoalbūmu.

Tēma „Novads gadalaikos, ainavas” (iesniegti 22 dar bi):
I vieta – „Svin ziema atnākošās saules
svētumu”, autors Ēriks Pavlovs.
Veicināšanas balva – „Klusums pirms
vētras”, autors Aldis Tihovskis.
Veicināšanas balva – „Es mīlu sauli”,
autors Linards Sadovskis.
Tēma „Ciblas novada cilvēki
(portreti,
hobiji,
dzīvesveids,
u.c.” (iesniegts 1 dar bs): Veicināšanas
balva – „Meitene ar vainagu”, autors
Ēriks Pavlovs.
Tēma „Saimnieciskā darbība un
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Sveicot Latviju svētkos, godinām Ciblas novada Gada cilvēkus
18. novembrī Ciblas novada ļaudis
svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Blontu Tautas
namā pulcējās tauta, lai noskatītos
vietējo amatiermākslas kolektīvu koncertu un godinātu cilvēkus, kas tika
pieteikti konkursā „Ciblas novada
Gada cilvēks”.
Nominācijā „Gada cilvēks” tika pieteikti: rikšotāju zirgu braucēja Sandra
SOIKĀNE no Ciblas pagasta, autobusa
vadītājs Jānis KLEŠNIKS no Līdumnieku pagasta un uzņēmējs Arnis PUĻS no
Pušmucovas.
Nominācijā „Gada jaunietis” tika pieteiktas Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas studente Kristiāna MANUKINA un
Ciblas vidusskolas 11. klases skolniece
Sigita LAVRINOVIČA.
Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika
pieteikta Ciblas feldšeru un vecmāšu
punkta vadītāja Zoja POLICĀNE
(pieteicējs – iedzīvotāju grupa).
Sandra SOIKĀNE saņēma balvu
„Ciblas novada GADA CILVĒKS
2016”. Šai nominācijai Sandru Soikāni
kā rikšotāju zirgu audzētāju un braucēju
izvirzīja biedrība „Rikšotāju braucēju
sporta klubs „Pegazs”. Sandra jo īpaši
2016. gadā ir ļoti veiksmīgi pārstāvējusi
Ciblas novadu kopumā 11 sacensībās,
kas rīkotas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Gandrīz katru gadu viņas saimniecībā
piedzimst 1 vai 2 kumeļi, kas tiek audzēti un trenēti kā rikšotāji zirgi. Šogad
dalību sacensībās sāka Sandras skolniece no Blontiem Ilze Rudzīte, kuras īpašumā ir Sandras audzētais Krievijas rikšotāju šķirnes ērzelis Tornado. Sandras
darbs ir kā garantija, ka skaistā rikšošanas sporta tradīcija Ciblas novadā nezudīs!

Konkursa “Ciblas novada Gada cilvēks “ laureātes:
Sandra Soikāne (1. no kreisās puses), Zoja Policāne, Sigita Lavrinoviča
Foto autors - Ēriks Pavlovs.
Sigita LAVRINOVIČA saņēma balvu „Ciblas novada GADA JAUNIETIS 2016”. Ciblas un Līdumnieku
iedzīvotāju grupa Sigitu izvirzīja apbalvojumam, augstu vērtējot viņas ieguldījumu Līdumnieku kultūras tēla veidošanā, novada kultūrvides saglabāšanā un
popularizēšanā. Sigita dzied Līdumnieku
vokālajā ansamblī, tā sastāvā piedalās
vietējā mēroga un kaimiņu novadu sarīkojumos. Sigita aktīvi piedalās vietējās
biedrības un bibliotēkas pasākumu organizēšanā kā brīvprātīgs palīgs. Sigita
pašreiz sekmīgi mācās Ciblas vidusskolas 11. klasē un kuplina skolas sarīkojumus ar savu dziedātājas talantu.

Zoja POLICĀNE saņēma balvu
„Ciblas novada balva MŪŽA IEGULDĪJUMS 2016”. Mediķa dar bu viņa
uzsākusi pirms 45 gadiem, kopš 1973.
gada kā feldšere strādā Ciblas novadā.
Zoja nav skaitījusi darba stundas un nostaigātos soļus, pašaizliedzīgi palīdzot
cilvēkiem kā mediķis. Atmodas gados
un pēc tam, kad atdzima neatkarīgā Latvijas valsts, Zoja Policāne vadīja Ciblas
ciema padomi, stingri iestājoties par
nacionālām vērtībām. Zoja ir sabiedrības
dvēsele, viņas atbalstu jūt kultūras un
sporta svētku rīkotāji.
Svētku fotogalerija publicēta pašvaldības mājaslapā www.ciblasnovads.lv

Notikusi kārtējā Ciblas novada domes sēde
24. novembrī notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības
domes sēde, kurā deputāti skatīja 11 jautājumus.
Tika lemts par nepieciešamajiem grozījumiem Ciblas novada pašvaldības 2016. gada budžetā un attiecīgajos saistošajos
noteikumos. Ziņoja pašvaldības budžeta grāmatvede Zinaīda
Pavlova. Visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības ir
izskatījušas savus budžetus un izvērtējušas, pēc ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, ekonomiju un arī vajadzības. Pārsvarā
budžets tiek grozīts katras struktūrvienības ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nepārsniedzot kopējo iestāžu
budžetu. Būtiskākie trīs grozījumi: 1) Ciblas vidusskolā veikti
sagatavošanas darbi nākamgad realizējamam sporta laukuma
projektam – 1500 eiro; 2) Finanšu nodaļā veikta grāmatvedības programmas pilnveidošana un izveidota otra darba vienība – 600 eiro; 3) pašvaldības nodarbinātības dienesta trans-

porta izdevumiem (degvielas iegādei) nepieciešami 500 eiro,
ko var „pārcelt” no vispārējiem vadības dienestiem, kur ir
izveidojusies ekonomija. Kopējā budžeta grozījumu summa –
2600 eiro (no rezerves fonda).
2016. gada Ziemassvētku dāvanu iegādei deputāti nolēma
piešķirt naudas līdzekļus – 5 eiro par vienu dāvanu katram
Ciblas novada pašvaldības pirmsskolas vecuma bērnam un
katram skolas skolēnam (1. – 12. kl.), katram vientuļajam
pensionāram un katram 1. grupas invalīdam.
Nolemts nodot nomā līdz 2019. gada 21. decembrim kādam
individuālajam komersantam rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas
ezerā un iedalīt tam komerciālajai zvejai Lielajā Ludzas ezerā
trīsuļodu kāpuru limitu 2017. gadam – 250 kg (5 rāmji).
(Turpinājums 4. lappusē)
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4. lappuse

Notikusi kārtējā Ciblas novada domes sēde
(Sākums 3. lappusē) 0,3 ha, 0,1 ha, 0,1678 ha dažādos novaNolemts nodot nomā privātpersonai da pagastos.
Izskatīts privātpersonas V.Z. iesnieP.R. rūpnieciskās zvejas tiesības pašpagums
un nolemts pagarināt uz pieciem
tēriņa zvejai Zilezerā 2017.gadā un iedagadiem
2014. gadā noslēgto zemes nolīt viņam pašpatēriņa zvejai 2017. gadā 1
mas
līgumu
par trim zemes vienībām
murdu no kopējā Zilezera zivju tīklu
(3,6
ha,
2,
0
ha
un 4,0 ha).
limita.
Izskatīts M.J. iesniegums par nekustaIzskatot privātpersonas G.J. iesniegumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, mā īpašuma sadalīšanu un Zemes ierīcīdome nolēma nodot atsavināšanai Ciblas bas projekta izstrādi. Persona ir paredzēnovada pašvaldībai piederošā nekustamā jusi sadalīt nekustamā īpašuma zemes
īpašumā „Sienāzīši” dzīvokli, kuru paš- vienību 6 ha platībā Blontu pagastā,
reiz G.J. īrē no pašvaldības (ir īres lī- piešķirot atdalītajai zemes vienībai adregums).
si un nosakot lietošanas mērķus, aprobeIzskatīti četru privātpersonu iesniegu- žojumus un servitūtus. Nolemts atzīt par
mi par zemes piešķiršanu nomā un no- nepieciešamu zemes ierīcības projekta
lemts piešķirt tos nomā uz 10 gadiem. izstrādi minētā īpašuma sadalei. No esoZemes gabali ir nelieli, paredzēti mazšā īpašuma tiks atdalīta zemes vienība 2
dārziņiem vai ēku uzturēšanai: 0,05 ha,

ha platībā un veiktas tālākas darbības
īpašumu dokumentācijas sakārtošanai.
Lai nākotnē varētu sekmīgi realizēt
Latgales programmai iesniegto ceļa rekonstrukcijas projektu, nolemts noslēgt
līgumu ar SIA „Ludzas apsaimniekotājs” par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanu Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas
ciemata teritorijā attiecībā uz 4 zemes
vienībām.
Apstiprināts Ciblas novada pašvaldības konkursa „Ziemassvētki Ciblas novadā” nolikums (plašāka informācija – šī
informatīvā izdevuma 2. lappusē).
Nolemts jaunā redakcijā apstiprināt
Pušmucovas pamatskolas nolikumu (ir
mainīta skolas adrese).

Decembrī notiks Francim Kempam veltīti sarīkojumi
Decembrī Rīgā un Latgalē notiks vairāki pasākumi,
kas veltīti dižā latgalieša Franča Kempa 140 gadu atcerei. Viens no pasākumiem būs arī Ciblas novadā.
Franča Kempa dzīves gājums ir cieši saistīts ar Ciblas novadu, jo slavenais latgalietis ir dzīvojis Zvirgzdenē, kur viņam
piederēja dzirnavas, māja un dārzs. Francis Kemps ir miris
Sibīrijā, jo 1949. gadā tika deportēts, bet viņa mirstīgās atliekas 1991. gadā ir pārapbedītas Zvirgzdenes kapsētā.
30. novembrī un 1. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju
augstskolā notiks 9. Star ptautiskā latgalistikas konfer ence, kas veltīta Fanča Kempa 140 gadu atcerei. Starp daudzpusīgiem referātiem, diskusijām un plenārsēdēm paredzēts arī
kāds literāri muzikāls Andrejdienas pasākums, kas notiks 30.
novembra vakarā Lūznavas muižā. Tā laikā tiks pr ezentēts Sandras Ūdres un Juoņa Ryučāna romāns par Franci
Kempu „Aizlauztais spaits“.
11. decembrī plkst. 13.00 šī grāmata tiks prezentēta
Rīgā – biedrībā „Trešā zvaigzne”.
15. decembrī plkst. 14.00 – Ciblas Tautas namā.
F. Kempa biogrāfija ir bagāta daudziem svarīgiem notikumiem, viņš bija izcila personība. Lūk, ko par viņu rakstījis
vēstures pētnieks Viktors Trojanovskis savā grāmatā „Ludzas
zeme”:
Francis Kemps (1876.24.12 – 1952.21.10) bijis publicists,
izdevējs, dzejnieks, politiķis, sabiedriskais darbinieks. Dzimis
Rēzeknes apriņķa Makašānu pagasta Sprūževā. Mācījies Rogovkas pamatskolā, Ludzas apriņķa skolā, Pēterpils Garīgajā
seminārā un Inženieru institūtā.
Strādāja par mājskolotāju, inženieri dažādās būvēs, bijis
pirmais Rēzeknes pilsētas galva 1920. gadā, Satversmes un
Saeimas deputāts, Hipotēku bankas taksators, satiksmes ministra biedrs, dzelzceļu galvenais inspektors.
1934. gadā aizgāja pensijā un dzīvoja Zvirgzdenē, kur viņam piederēja dzirnavas, māja un dārzs. Te 1937. gadā tapusi
grāmata „Latgales likteņi”.

1949. gadā deportēts. 1991. gadā
viņa mirstīgās atliekas pārapbedītas
Zvirgzdenes kapos.
Pieminekli dzimtai
veidojis dēls Leopolds.
F. Kemps izdevis
vairākas grāmatas,
žurnālu
„Zvaigzne”,
„Daugavas kalendāru”, pirmo latgaliešu avīzi
„Gaisma”, avīzes
„Jaunuos Zinias”,
„Liaužu Bolss”,
žurnālu „Gunkurs”.
Rakstījis atmiņas,
apcerējumus par
Latgales vēstures
tēmām, dzejoļus,
stāstus, tēlojumus, tulkoja lugas latgaliešu teātra izrādēm.

15. decembrī Ciblas Tautas namā gr āmatas
„Aizlauztais spaits“ prezentācijas pasākuma laikā būs
iespēja iepazīties ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas
jaunākos DVD izdevumus „Viļakys ticiejumi” un „Senī
omoti Dagdā”. Jaunie izdevumi tiks dāvināti skolām,
muzejiem, bibliotēkām.
Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija,
Latgaliešu Kultūras biedrība,
Izglītības un zinātnes ministrija
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Eversmuižas katoļu baznīcai – 240
1697. gadā dominikāņu celEversmuižas draudzes pirmsākumi ir saistīti ar Pasienes tā Eversmuižas koka kapela
dominikāņu klostera vēsturi. darbojās 77 gadus.
Par patstāvīgu draudzi tā re1771. gadā Eversmuižas
ģistrēta 1774. gadā.
īpašnieks Mikolajs (Nikolajs)
Pasiene sākumā bija Ludzas Karnickis uzsāka jaunas bazdraudzes filiāle. 1680. gadā nīcas celtniecību. Baznīcu
Pasienes tuvumā bija uzcelta būvēja piecus gadus. To iekapliča, kur dievkalpojumus svētīja 1776. gadā un nodeva
noturēja mācītājs no Ludzas. svētā Andreja aizbildniecībā.
Taču Ludzas prāvestam vie- Pēc 100 gadiem, 1876. gadā,
nam darbs plašajā draudzē baznīcas ēku pagarināja par
nav bijis pa spēkam, tāpēc 17.
6,5 metriem.
gadsimta beigās kā vikāri
Tagad baznīca ir 241 m2
Ludzā bija pieņemti dominikāņu ordeņa mūki no Lietu- liela (13,4 x 9,3 m). Griesti
vas, kurus uzaicināja Livoni- balstās uz 6 koka pīlāriem.
jas bīskaps Poplavskis. Viņi Logi veidoti klasicisma stilā.
1883. gadā uzceltais zvanu
cītīgi strādāja, un bīskaps
Poplavskis nolēma Pasienē tornis uz mūra pamata ar koka
dibināt pastāvīgu dominikāņu virsdaļu. Tornis aprīkots ar
apmešanās vietu – klosteri. četriem 19. gadsimta sākumā
Akts par dominikāņu klostera lietiem bronzas zvaniem.
dibināšanu Pasienē tika pa1891. gadā iegādātas ērģerakstīts 1694. gadā. Nekavē- les, kuras saglabājušās līdz
joties tika uzsākta koka baznī- mūsu dienām, bet vairs nav
cas un klostera būve Pasienē. darba kārtībā.
Klosterī apmetās divpadsmit
1896. gadā baznīcas dārzs
dominikāņu tēvi. Viņi pārņē- norobežots ar mūra žogu.
ma savā pārziņā visu katolizāBaznīca laika gaitā labiekārcijas darbu novadā uz austru- tota: 1910. gadā grīda noklāta
miem no Ludzas, tai skaitā arī ar cementa plāksnēm, 1934.
Eversmuižā.
gadā ievilkta elektrība, 1937.
Kardināls Julijas Vaivods gadā – skaidu jumta segums
rakstīja, ka Pasienes mūki nomainīts ar cinkotu skārdu,
ceļoja pa visu novadu. Lai 20. gadsimta beigās ierīkota
radītu noteiktus sapulcēšanās apkure.
punktus tautai un sev apmešaTelpas interjers veidots banās vietas, dominikāņu tēvi roka stilā. Ir grezns centrālais
uzcēla no žagariem un kleķa altāris (18. – 19. gs. mija) un
divpadsmit būdas.
divi sienu altāri (18. gs. 3.

Eversmuičas katoļu baznīca tika iesvētīta 1776. gadā .
Tā konsekrēta Svētā Andreja godam.
Attēlā — centrālais altāris.
Svētās Mises baznīcā svētdienās notiek plkst. 11.00, darbdienā plkst. 18.00.
Draudzes svētki — sv. Andreja diena 30. novembrī.
Šo trešdien pēc sv. Mises būs koncerts, ko sniegs Kārsavas
mūzikas skolas audzēkņi.

Baznīcā atrodas divas unikālas svētbildes – „Svētais
Pēteris” un „Svētā Rozālija” (1746.g.). Abas svētbildes
20. gs. 90-to gadu vidū ir resPēc kāda laika šīs būdas ceturksnis). Centrālajā altārī taurētas Rundāles pils darbnīvairs neatbilda prasībām, tā- atrodas glezna „Svētā ģime- cās. Tās ir vecākās zināmās
pēc to vietā tika uzceltas div- ne” (19. gs. I puse).
datētās svētbildes Latgalē.
padsmit kapličas, tai skaitā arī
Eversmuižas Romas katoļu
Sānu altāriem ir divi līmeņi,
Eversmuižā – 1697. gadā.
ko rotā četras altārgleznas: baznīca ir vērtīgs baroka un
Pasienes klosteri vietējie
iedzīvotāji bija iesaukuši par
„cietoksni ar divpadsmit pilīm”. Būtībā tas bija reliģiskais cietoksnis uz pareizticīgās Krievijas robežas.

vienā altārī – „Jaunava Marija” (1907. g.) un „Svētais
Andrejs”; otrā altārī –
„Svētais Antons no Padujas” (1907. g.) un „Kristus
Sirds” (18.gs. 3. cet.).

Pirmais zināmais garīdznieks, kas kalpoja baznīcā, ir
Andrejs Dargijevičs – 1838.
gadā.
No 2010. gada Eversmuižas
baznīcā kalpo priesteris Antons Justs.
Ilgus gadus par ērģelnieci
strādā Elza Abramāne.

Par kārtību baznīcā, dažāklasicisma laikmeta sakrālās
diem saimnieciskiem jautājukoka arhitektūras paraugs. Ir
miem gādā draudzes vecākā
valsts aizsargājamais arhitekVilhelmīne Žogota.
tūras piemineklis, iekļauts
Eiropas kultūras mantojuma
Ciblas novadpētniecības
sarakstā.
muzeja vadītāja
Malvīne Loce
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Novada jaunsargi teicami startē
sacensībās „Sorgoj Latviju!”
15. novembrī Ludzā notika jaunsargu JIC JD 2. novada nodaļas Ludzas, Ciblas, Zilupes jaunsargu vienību sacensības "Sorgoj Latviju!", kuras bija veltītas LR
proklamēšanas gadadienai.
Sacentās 8 komandas, kas sastāvēja no 32 jaunsargiem. No Ciblas novada sacensībās piedalījās četras
komandas, t.sk. trīs no Pušmucovas pamatskolas un
viena no Ciblas vidusskolas.
Sacensības bija dalītas divos posmos:
1. Teorija – testa veidā vajadzēja atbildēt uz 30 jautājumiem (Latvijas vēsture,
NBS, militārisms, pirmā palīdzība, ieroči, tūrisms, jaunsardze un citi atjautības
uzdevumi);
2. Fiziskā sagatavotība – vajadzēja
pārvarēt 300 m trasi ar vairākiem šķēršļiem.
Teorijas pārbaudījumā pirmās trīs vietas ieguva Ciblas novada jaunsargi: 1.
Viktorija Leščinska – 25 punkti, 2. Artis
Rimša – 24 punkti, un 3. Andis Rimicāns – 20 punkti.

Fiziskās sagatavotības pārbaudījumā labāk paveicās vienai no Ludzas komandām, bet 2. vietu izcīnīja
Ciblas komanda (Viktorija Leščinska,
Artis Rimša, Maksims Petrovskis, Lauris Žubulis), 3. vietu izcīnīja otra Ludzas
komanda, bet 4. vietu viena no Pušmucovas komandām.
No Pušmucovas sacensībās piedalījās
13 jaunsargi: Harijs Plenkovs, Andis
Rimicāns, Roberts Dovgiallo, Dairis
Kristiāns Kazinieks, Ivo Migalovs, Da-

niels Mikjanskis, Kristers Sviklāns, Oskars Onukrāns, Dominiks Mironovs,
Dmitrijs Kuzņecovs, Andis Kolocāns,
Dāvis Matvejevs, Rodions Golikovs.
Nākamās sacensības starp šīm jaunsargu vienībām būs 15. decembrī, kur noskaidrosim, kurš ir vislabākais jaunsargs
šaušanā no pneimatiskās šautenes.
Ciblas novada jaunatnes lietu
speciālists Aldis TIHOVSKIS

Ciblas vidusskola īsteno projektu “Starpkultūru dialogi”
Šī gada jūnijā Ciblas vidusskolas komanda – skolotājas Silvija Donska un Irēna Skutele, biedrības “Strauts” pārstāve
Linda Sadovska un skolnieks Linards Sadovskis – piedalījās
Baltijas Vasaras akadēmijas kursos Druskininkos, Lietuvā.
Akadēmijas mērķis: demokrātiskas un iekļaujošas skolas vides
veidošana Baltijas valstīs.
Kopā ar citiem dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas mēs
mācījāmies par cilvēktiesībām, sociālo iekļaušanu, demokrātiskas sabiedrības veidošanu. Semināra laikā izstrādājām skolas projektu “Starpkultūru dialogi”, ko atzinīgi novērtēja akadēmijas vadītāji.
Realizējot projektu, mācību gada sākumā apzinājām, kādu
tautību ļaudis dzīvo mūsu novadā, kā arī nolēmām tuvāk iepa-

zīties ar viņu kultūru. Gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svētku koncertam “Mēs varam līdzās
būt”, vēlējāmies parādīt mūsu novada kultūru bagātību.
Koncerts bija saviļņojošs, tas patika daudziem skatītājiem.
Marijas Kārklas sajūtas pēc koncerta: “Latvijas Valsts svētku
koncerts Ciblas vidusskolā. Skaisti, dvēseliski. Tik daudz ieguldīta darba un mīlestības. Tik daudz gaismas. “
Lūk, skolēnu vecāku pārstāves Sandras Soikānes atsauksme:
“Gribētu pateikties par skolā sagatavoto svinīgo pasākumu,
veltītu Latvijas 98. dzimšanas dienai. Tik daudz dažādu dziesmu un tautasdziesmu divu folkloras kopu – Lielās un Mazās
‘Ilžeņas”, divu popgrupu ”Pogas” un 2. - 4. kl. kora izpildījumā. Redzams, ka milzīgu darbu ieguldījušas skolotājas Dzintra Toporkova un Ināra Kuzņecova, sagatavojot koncerta programmu. Koncertu
caurstrāvoja dvēseliskums un sirdssiltums. Paldies!”

Aktuālākā informācija
par Ciblas vidusskolu,
tās skolēnu sasniegumiem
olimpiādēs un konkursos,
par svētku sarīkojumiem —
internetā

www.draugiem.lv
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Patriotiskā gaisotnē aizritējis mēnesis
Tāpat kā visā Latvijā, novembris Ezersalas internātpamatskolā pagāja patriotiskā
gaisotnē. No 7. līdz 17. novembrim skolēni mācību
stundās iepazina Latvijas vēsturi, tās simbolus, zīmēja zīmējumus, dziedāja latviešu
tautasdziesmas, iepazina Latvijas vēstures notikumus,
skatoties video filmas, un
veica citus skolotāju piedāvātos uzdevumus par Latvijas
tēmu. Lai skolēniem vieglāk
būtu apgūt Latvijas vēstures
faktus un valsts simbolus,
pirmā stāva gaiteņos bija izveidots vēsturisko notikumu
un valsts simbolu „ceļš”.
11. novembrī skolotāja Inga
Sidarāne vadīja tematiskās
nodarbības par Lāčplēša dienu, 16. novembrī 1. – 6. klašu
skolēni piedalījās viktorīnā
„Mana Latvija,” savukārt 17.
novembrī notika svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Abus pasākumus vadīja
direktora vietniece audzināšanas jomā Sanita Reinika. Par
svētku noformējumu rūpējās
skolotāja Inga Sidarāne.

Skolotājas Ērikas Naruševičas vadībā, skolēni piedalījās
Ludzas BJC rīkotajā zīmējumu konkursā „Mana Latvija.”
Daniels Jegorovs (3. kl.),
Anastasija Jegorova (4. kl.),
Ņikita Pozdņaks (6. kl.) ieguva pateicības par piedalīšanos.
10. novembrī netika aizmirsta arī Mārtiņdiena. Pasākums
sākās jau skolas gaiteņos, kad
mazākie skolas bērni ar skolotāju Svetlanu Stukāni izstaigāja skolu, ar dziesmu aicinot
visus uz skolas zāli. Pasākumu vadīja skolotājs Ēriks
Razumovskis. Tā kā nākamā
diena pēc Mārtiņiem bija Lāčplēša diena, tad viena no stafetēm bija īsts spēka pārbaudījums puišiem. Mazākiem
bērniem rotaļas palīdzēja vadīt skolotāja Irēna Borhova.
Straujiem soļiem tuvojas
Ziemassvētki – skola jāsāk
ietērpt svētku rotā un jāgatavojas svētku pasākumam.
Vairāk informācijas skolas mājas lapā: www.ezersalasskola.lv
Informāciju sagatavoja
direktora vietnieces
Aija TEREŠKO
Sanita REINIKA
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Novembris Pušmucovas pamatskolā
Katru rudeni skolā tiek gaidīts tradicionālais Mārtiņdienas
tirgus. Šogad daudzie tirgotāji
bija ļoti čakli strādājuši, gatavojot preces pārdošanai. Paldies skolēnu vecākiem, kuri
atbalsta savus bērnus!
Skanēja jautras dziesmas,
ticējumi. Visi pasākuma dalībnieki iesaistījās rotaļās, ko organizēja 8. klases skolēni kopā
ar savu klases audzinātāju Ināru Dovgiallo.
11. novembrī
klases stundā
kopā ar skolotāju Elvīru
Rimicāni
šķīrām mūsu
valsts vēstures lappuses.

17. novembrī
godinājām
Latviju,
kopā ar Sprīdīti ceļojot pa Kurzemi,
Vidzemi, Zemgali un Latgali. Programmu
sagatavoja un vadīja 7. klases skolēni kopā
ar klases audzinātāju Aiju Katkeviču.
Muzikālos priekšnesumus sagatavoja
skolotāja Ināra Dovgiallo.
Novembri varam nosaukt arī par vecāku mēnesi, jo 8. novembrī vai kādā citā dienā daudzi no viņiem tikās ar mācību
priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, lai vairāk
uzzinātu, kā
veicas bērniem
skolā.
Jau iedegta
pirmā svecīte
Adventa vainagā. Lai iedegas
sirsnības liesmiņas arī katrā
sirsniņā!

Mārtiņdiena. Bērni un skolotāja Svetlana Stukāne dziedādami visus aicina uz skolas zāli

21. decembrī Ezersalas internātpamatskolā — Ziemassvētku pasākums un vecāku
diena
9:00 – 9:30 - vecāku ierašanās, reģistrēšanās,
9:30 – 10:00 – vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu un internāta skolotājiem,
10:00 – 10:50 – vecāku kopsapulce,
11:00 – Ziemassvētku pasākums.

Skolotāja Aija JONIKĀNE
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Ciblas PII atzīmē LR proklamēšanas 98. gadadienu

Filma „Melānijas Hronika“ –
2. decembrī
Blontu Tautas namā.
Seansa sākums – pl. 18.00.
Biļetes cena – 2 eiro.

Viens no galvenajiem
2016./2017. mācību gada
mācību un audzināšanas
uzdevumiem Ciblas
pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) ir patriotisma
jūtu audzināšana. Ar mīlestības un siltuma dzirksti krūtīs iestādes kolektīvs, bērni un viņu vecāki
cītīgi gatavojās Latvijas
Republikas proklamēšanas 98. gadadienai.
Īpašu svētku sajūtu radīja radītais
svinīgais noformējums. Svētku rotā
bija ietērpušās grupu telpas un arī iestādes logi. Uz tikšanos ar bērniem
bija aicināta Ramonas mamma, kurā
strādā Terehovas robežkontroles punktā. Ar lepnumu sirdī visi klātesošie
dziedāja Latvijas Republikas himnu,
klausījās stāstījumu par robežsargu
darbu un uzzināja, ka Latvijas robeža

ir 1836 km. Kopīgi tika skatīta arī
dokumentālā filma par Latvijas robežsargiem, tika skandēti dzejoļi, dziedātas dziesmas par Latviju un izdejotas
dejas.
Sirdi piepildījis mīļums un siltums,
un varam teikt, ka speram droši savus
mazos soļus pretī Latvijas simtgadei.
Valentīna RIVČA,
Ciblas PII vadītāja

Atbalstīti Ciblas novada pašvaldības LEADER projekti

Maijā biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludināja
LEADER projektu iesniegumu konkursu pēc Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem. Ciblas novada
pašvaldība izstrādāja divus projektus, ko atbalstīja dome. Tie
tika iesniegti konkursam. Projektus vērtēja Ludzas rajona
partnerība un Lauku atbalsta dienests (LAD).
Par projektiem stāsta pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte ROMANOVSKA.

Pušmucovā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums
Ciblas novada pašvaldība 2016. gada 7. novembrī ir saņēmusi LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta apstiprināšanu. Pašvaldības izstrādātais projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā” ir atbalstīts.
Projekts jāīsteno līdz 2017. gada 6.novembrim.
Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 14759,58 eiro. Projekta
īstenošanas gadījumā Ciblas novada pašvaldība varēs saņemt
publisko finansējumu 13283,60 eiro apmērā.
Projekta ietvaros tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums Pušmucovā pie daudzstāvu mājam nojauktās mājas vietā. Laukumā
paredzēts uzstādīt šūpoles, rotaļu mājiņu, atsperšūpoles,
smilškasti, balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem,
rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli, kā arī solus.

Šobrīd notiek avansa rēķina apmaksa firmas, kas vinnējusi
iepirkumā un SIA „MK Dizains” uzsāks rotaļu elementu izgatavošanu, lai pavasarī varētu veikt to uzstādīšanu.

Būs jauni tērpi amatiermākslas kolektīviem
Ciblas novada pašvaldība 2016. gada 16. novembrī ir saņēmusi LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta apstiprināšanu. Pašvaldības izstrādātais projekts „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem” ir atbalstīts.
Projekts jāīsteno līdz 2017. gada 30.novembrim.
Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 38430.58 eiro. Projekta
īstenošanas gadījumā Ciblas novada pašvaldība varēs saņemt
publisko finansējumu 34587.50 eiro apmērā.
Projekta ietvaros tiks pagatavoti tērpu komplekti deviņiem
novada amatiermākslas kolektīviem: Zvirgzdenes kapelai,
folkloras kopai „Saime”, etnogrāfiskajam ansamblim „Olūti”,
jauniešu deju kolektīvam „Māra”, sieviešu deju kopai
„Kaprīzes”, deju kopai „EversS”, bērnu deju kolektīvam
„Kamolītis”, Blontu folkloras kopai „Madara”, Ciblas bērnu
deju kolektīvam.
Šobrīd notiek avansa rēķina apmaksa firmai, kas vinnējusi
iepirkumā, un SIA „Musturi” uzsāks tērpu šūšanu, pirms tam
veicot mēru noņemšanu katram dalībniekam individuāli.

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 Drukātavā (Kr.Valdemāra 8a, Rēzeknē). Tirāža 600 eks.

