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Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.
(K. Apškrūma)
Lai Ziemassvētkos spējam
pacelties pāri ikdienas steigai
un rūpēm!
Lai labās domas piepilda
sirdi ar ticību, cerību un
mīlestību!
Lai Jaunajā 2018. gadā
ikviena diena ir gaišu domu
un labu darbu piepildīta!
Ciblas novada pašvaldības
vārdā – domes priekšsēdētājs
Juris Dombrovskis

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un 18:05
(atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”
ar pašvaldības sniegtu
aktuālu informāciju.

Uzstāsies Ciblas un
Līdumnieku pagasta
pašdarbnieki

Esiet ar mums, klausoties Latgales Radio — 103.0 FM!

Dievkalpojumi katoļu baznīcās
Kristīgā pasaule 25. decembrī svin
Jēzus Kristus piedzimšanas svētkus.
24. decembrī, Vigīlijas Sv. Mise:
Aizpūrē – 12.00,
Ciblā – 20.00,
Ludzā – 19.00,
Pušmucovā – 17.00.
25. decembrī, Kristus dzimšanas Sv. Mise:
Ciblā – 11.00,
Ludzā – 10.00,
Pušmucovā – 14.00,
Sarkaņos – 8.00.
31. decembrī, Sv.Ģimenes svētku Sv. Mise:
Ciblā – 19.00,
Ludzā – 9.00 un 11.00,
Pušmucovā – 14.00.
1. janvārī, VJM – Dieva Mātes svētki:
Ciblā – 11.00,
Pušmucovā – 14.00,
Sarkaņos – 12.00.
Sarkaņu katoļu baznīcā dievkalpojumi notiek
katru svētdienu plkst. 12.00.
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Ģimenēm – valsts pabalsts un piemaksa
VALSTS PABALSTI
2018. gadā tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu
apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad
ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs
11,38 eiro, par otro bērnu - 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14
eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07 eiro mēnesī.
No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās
līdz bērna 20 (šobrīd - līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai,
kamēr mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības
iestādē un nav stājies laulībā.
No 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.
PIEMAKSAS – ja vismaz 2 bērni
No 2018. gada 1. marta tiks nodrošināta lielāka finansiālā
atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās ir ne mazāk, kā divi bērni,
un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms - piemaksa.
Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk
bērnu no 1 līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par
diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par 3 bērniem - 66 eiro
mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50
eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo
bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par 4 bērniem piemaksa
būs 116 eiro mēnesī; par 5 bērniem - 166 eiro mēnesī; par 6
bērniem - 216 eiro mēnesī; par 7 bērniem - 266 eiro mēnesī
u.tml.
VSAA aprēķinās valsts pabalsta un piemaksas apmēru par
periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā
līdz 30. aprīlim.

Par pensijām 2018. gadā
2018. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka
zaudējuma pensijas, kā arī izdienas pensijas), kuras piešķirtas
vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka
saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un
senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra un par periodu no 1.
janvāra to izmaksās līdz 2018. gada septembrim.
No 2018. gada 1. jūlija paaugstinās piemaksas apmēru par
vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada
31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējo 1 eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts vecuma
pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.
No 2018. gada 1. oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu
(līdzšinējo 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:
- 60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi
kaitīgos un smagos darba apstākļos,
- 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.
Sagatavots pēc Labklājības ministrijas ziņām
(vairāk – www.lm.gov.lv)

2017. g. 20. decembrī

2. lappuse

Atbalstīta Ciblas vidusskolas
stadiona pārbūve

Ir apstiprināts Ciblas novada pašvaldības projekts
Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 "Ciblas vidusskolas
stadiona pārbūve", ar ko pašvaldība startēja biedrības
„Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā *.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 31. oktobrim.
Šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma dokumentācija sagatavošana, pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas būs precīzi zināmas stadiona pārbūves izmaksas.
Uz projektu attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums no LEADER – 45 000 eiro. Stadiona pārbūves projektam nepieciešamais līdzfinansējums tiks piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta (lēmums par to
pieņemts domes sēdē š.g. 28. jūlijā).
* LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitāte
(M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā
vides un dabas resursu saglabāšana ” (4. kārta)

Pieņemta kārtība lauksaimniecības
zemes nomai ar izpirkuma tiesībām
Valdība 12. decembrī apstiprināja Ministru kabineta
noteikumus “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”.
Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” normas
paredz, ka no 2018. gada 1. janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā
ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, par nomas
maksu 4,5 procenti no zemes kadastrālās vērtības. Ja nomnieks izmantos izpirkuma tiesības, nomas maksa tiks ieskaitīta izpirkuma maksā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk
kā nomas līguma ceturtajā gadā.
Noteikumi nosaka arī iesniedzamos dokumentus, līguma
nosacījumus, līguma slēgšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī
kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, var pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām.
Informācija par pašvaldības piedāvāto lauksaimniecības
zemi nomai ar izpirkuma tiesībām tiks publicēta pašvaldības
tīmekļvietnē. Ja uz vienas un tās pašas lauksaimniecības zemes nomu būs pieteikušies vairāki nomas tiesību pretendenti,
pašvaldība rīkos izlozi.
Nomātās lauksaimniecības zemes izpirkuma brīdī nomniekam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
noteiktajiem nosacījumiem tām personām, kuras var iegūt
īpašumā lauksaimniecības zemi.
Minētie noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī un
tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informē Zemkopības ministrija
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Svētku sveicieni no pagastu pārvaldēm
Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli,
Un tici - Tas ir tavā varā
Nes gaismu kā to sveces dara...
Lai Ziemassvētku baltums nes siltumu sirdī
un Jaunais gads, lai stiprina ticību un dāvā cerību.
Ciblas un Līdumnieku pagastu pārvalžu vadītājs
Miervaldis Trukšāns

Visos pagastos – „eglītes”
pirmsskolas vecuma bērniem

Ziemassvētku vecītis ir ceļā pie visiem visiem Ciblas
novada mazuļiem – pirmsskolas vecuma bērniem.
Viņš katram ved dāvanu, kas tiks pasniegta vai nu
bērnudārza svētku pasākumā, vai pagasta „eglītē”.
Blontu Tautas namā „eglīte” visiem Blontu pagasta mazuļiem būs 27. decembrī plkst. 10.30.
Ciblas TN „eglīte” tiem Ciblas pagasta mazuļiem, kuri
neapmeklē bērnudārzu, būs 29. decembrī plkst. 11.00.
Līdumnieku bibliotēkā „eglīte” Līdumnieku pagasta bērniņiem – 25. decembrī plkst. 11.00.
Pušmucovas TN „eglīte” visiem Pušmucovas pirmsskolas
vecuma bērniem – 22. decembrī plkst. 15.00.
Zvirgzdenes TN „eglīte” visiem mazajiem Zvirgzdenes
pagasta bērniņiem – 26. decembrī plkst. 14.00.
Ziemassvētku vecītim palīgā devušies daudzi pasaku varoņi, kas svētku sarīkojumos aicinās bērnus rotaļās. Būs dziesmas, dejas un skaisti svētku dzejolīši. Aicinām vecākus sagādāt mazajiem prieku, atvedot tos uz „eglītēm” pagastu kultūras iestādēs! Tiem bērniņiem, kas neapmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes, šajās „eglītēs” tiks pasniegtas Ciblas novada pašvaldības sarūpētas Ziemassvētku dāvanas.
Arī abās novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII)
bērni svinēs Ziemassvētkus.
Blontu PII svētku sarīkojumi katrā grupiņā notiks 20. decembrī.
Ciblas PII – katrā grupiņā 21. decembrī.
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3. lappuse

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
Imants Ziedonis
Laiks rit bezkaislīgi, neatkarīgi no notikumiem mūsu dzīvē. Tuvojoties gadu mijai, atskatāmies uz paveikto un ceram, ka nākamais gads būs labāks par iepriekšējo.
Laiks, kurā dzīvojam, ir gana spraigs un sarežģīts. Daudzi
procesi un krīzes notiek neatkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt
zinošiem un radošiem, lai tās pārvarētu. Ikkatram un visiem
kopā ir jātic labajam, gaišajam.
Gaidot svētkus, izsaku pateicību novada pašvaldības darbiniekiem par gadā paveikto. Ikviens ir pielicis savu roku
mērķu sasniegšanā, un tas ir ieguldījums jūsu pašu un arī
pārējo novada iedzīvotāju labā. Novēlu, lai kādreiz nākotnē
ļaudis atzinīgi vērtētu un atcerētos jūsu darbus.
Sirsnīgus un jauku domu piepildītus Ziemassvētkus un
laimīgu 2018. gadu visiem mūsu novada iedzīvotājiem,
deputātiem un darbiniekiem! Vēlu izturību, veselību un
darba prieku turpmāk! Lai nākamais gads atnes gaišas domas un lielas iespējas! Lai jūsu ģimenēs valda saticība,
atbalsts un mīlestība!
Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore
Ināra Sprudzāne
Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
(Janīna Tabūne)
Lai Ziemassvētku gaišums un miers dod spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Laimīgu un veiksmīgām pārmaiņām bagātu 2018. gadu!
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna Trukšāne
Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž.
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Tas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.
(K. Apšukrūma)
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk
gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo
arī saticība, patiesa mīlestība citam pret citu.
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna Ruciņa
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Ziemassvētki Pušmucovas pamatskolā
Pušmucovas pamatskolas audzēkņi un
pedagogi visu decembri dzīvo Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās.
Iesākot Adventu, 5. decembrī vietējās
draudzes prāvests Antons Justs iesvētīja
un iededza sveces skolas Adventa vainagā. Bērni sniedza nelielu koncertu.
Visu decembri skolā rit rotājumu gatavošana skolas eglītei, un darbojas Ziemassvētku pasts – skolēni un pedagogi
raksta apsveikumus viens otram.
Vairāki audzēkņi ir devušies uz pasākumiem ārpus skolas. Tā 12. decembrī
5 skolēni skatījās Jaungada pasaku
“Brīnumainais kuģis” Latgales vēstniecībā GORS, citi 6 piedalījās Jaunsardzes
organizētā braucienā uz Balviem.
Bet 13. decembrī skolā tika demonstrēta Latvijas simtgades dokumentālā filma
“Astoņas zvaigznes”.
Skolēni gatavojas lielajam svētku koncertam “Jautrā saime”.

Pušmucovas pamatskolas
Ziemassvētku pasākums
“Jautrā saime”
notiks 22. decembrī pl. 10.00
Pušmucovas Tautas namā.
Ielūdzam skolēnu ģimenes!

4. lappuse

Lai Jaungada brīnums
Sirdī ienāk ar liegām
Eņģeļa spārnu vēdām,
Lai katrs mirklis
Skan kā sidraba kokle Bez skumjām, steigas un bēdām!
Lai Dievs izgaismo
Ikvienu mirkli, ceļu un taku,
Ko ejam,
Lai mīlestība un prieks
Spēj noslaucīt asaras rūgtas
No satikto cilvēku sejām!
Lai katru rītu
Kāds jauns Brīnums
Jums uzsmaida silti,
Lai ik dienu
Starp cilvēku sirdīm
Tiek būvēti Gaismas tilti!
(I. Nagla)
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes
mieru sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi,
izdošanos un labu veselību!
Lai daudz jauku brīžu un gaišu notikumu Jaunajā - 2018. - gadā!

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk!
Un ne tikai saņemt mīlestību,
Citiem dot to arī sirds lai māk!
Priecīgus Ziemassvētkus! Veiksmes
un laimes pilnu Jauno 2018. gadu!
Alla Ločmele,
Pušmucovas pamatskolas direktore

Ciblas vidusskolas direktore
Sarmīte Leščinska

22. decembrī Ciblas vidusskolā svētku sarīkojumi:
11:00 - Ziemassvētku uzvedums “Kaķīša
dzirnaviņas” 1. - 6. klasēm.
16:00 - svētku pasākums “Caur horoskopiem uz Ziemassvētkiem” 7. - 12. kl.

Mācīšanās iespējas par ESF
budžeta līdzekļiem mūsu novadam
Jauniešu garantijas mācībā vai studē nepilna laika studiju
tuvākajās mācību iestādēs:

Jauniešu garantijas programma aicina
Programmas
ziemas uzņemšanā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā bez
maksas.
Programmā var pieteikties nestrādājoši
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem.
Jaunieši var būt reģistrējušies arī NVA
kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un
vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai
tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem,
kā arī var savienot darbu ar mācībām.
Šie jaunieši var atrasties arī bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu
garantijas profesijām, jaunietim nepieciešama pamatskolas, vidusskolas vai
vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties
mācībām var arī vakarskolu audzēkņi un
ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tāl-

programmās augstskolās.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas
vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Un kvalifikācijas prakses
laikā jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja nepieciešams.
Pieteikšanās uz mācībām jāveic izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē. Tās
adresi, kontaktinformāciju kā arī sīkāku
informācija par apgūstamo profesionālo
kvalifikāciju var iegūt internetā.
Mācības pusotru gadu ilgajās programmās sāksies 15. janvārī (pieteikšanās
līdz 12. janvārim), savukārt gadu ilgajās programmās - 26. februārī
(pieteikšanās līdz 23. februārim).

PĒC 9. KLASES, mācoties 1 gadu:
Ludzā (Daugavpils Būvniecības tehnikums): KRĀŠŅU PODNIEKS.
Rēzeknes tehnikumā iespējams apgūt
divas profesionālās kvalifikācijas:
* ELEKTROMONTIERIS,
* LIETVEDIS.
Viļānos un Zilupē Rēzeknes tehnikums
piedāvā apgūt 2 profes. kvalifikācijas:
* AUTOATSLĒDZNIEKS,
* MAZUMTIRDZNIECĪBAS
VEIKALA PĀRDEVĒJS.
Malnavas koledžā: DĀRZKOPIS.
PĒC 12. KLASES, mācoties 1,5 gadu:
Ludzā (Daugavpils Būvniecības tehnikums): APDARES DARBU TEHNIĶIS;
Rēzeknes tehnikumā: AUKLIS;
Malnavas koledžā: FINANŠU DARBINIEKS.
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Ezersalas internātpamatskolā noslēdzas 1. mācību pusgads
Ātriem soļiem tuvojas ne tikai Ziemassvētki, bet arī 2017./2018. mācību
gada 1. pusgada noslēgums. Pirmie
četri mācību gada mēneši Ezersalas
internātpamatskolas skolēniem pagāja ne tikai mācoties, bet arī aktīvi piedaloties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos.
Septembrī skolā tika svinēta Miķeļdiena ar mīklu minēšanu, dziesmām, rotaļām un dejām. Visu nedēļu skolēni un
skolotāji no dārza veltēm veidoja dažādas interesantas kompozīcijas, ko varēja
aplūkot Miķeļdienas izstādē.
Oktobra sākumā jaunāko klašu skolēni
kopā ar saviem skolotājiem devās pārgājienā uz Lucmuižas ciemu, lai labāk
iepazītu Ciblas novada dabu, nozīmīgākās vietas. Vecāko klašu skolēni karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja Daugavpils uzņēmumus, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un viņu arodiem. Skolēni apmeklēja konditorejas
fabriku, Latgales zoodārzu, Daugavpils
Novadpētniecības muzeju, mēbeļu ražotni.
Kā tradīcija skolā katru gadu tiek svinēta Putras diena. Sākumskolas skolēni dziedāja dziesmas par putru un piedalījās
dažādās aktivitātēs. Pēc muzicēšanas visi skolēni un skolotāji
pulcējās mājturības un tehnoloģiju klasē, kur varēja nogaršot
5 veidu putras, pašceptu ķirbja pīrāgu un auzu pārslu cepumus.
Katru gadu oktobrī
skolotāji svin savus
profesionālos svētkus
– Skolotāju dienu. Arī
šogad sirsnīgi un mīļi
skolēnu pašpārvalde
sveica skolas skolotājus jaukajos svētkos.
Katrs skolotājs dāvanā
saņēma kāda skolēna
stādītu orhideju
(fotogrāfijā).
Arī novembrī skolēni iesaistījās dažādos pasākumos - Helovīni, mācību ekskursijas uz Zilupes arodskolu un Ludzas
Amatnieku centru. Skolā viesojās Rīgas krievu drāmas teātris
ar izrādi „Kaķa Leopolda dzimšanas diena.” Dzīvnieku aizsardzības dienā skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes
un uzdevumi, lai pilnveidotu zināšanas par dzīvniekiem. Patriotiskā nedēļa skolā iesākās ar Lāčplēša dienai veltītām tematiskajām nodarbībām. Nedēļas garumā skolēniem tika piedāvātas arī dažādas citas tematiskās nodarbības par Latvijas
dabu, novadiem, simboliem. Skolēni devās uz Ciblas novadu,
lai iepazītos ar novada vēsturi. Nedēļa noslēdzās ar Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltītu koncertu, kurā piedalījās ne tikai skolas skolēni un skolotāji. Ar savām dziesmām koncertā mūs priecēja arī Ludzas BJC ansamblis
„Rozīnītes šokolādē.” Paralēli skolēni un skolotāji visu mēne-

si čakli darbojās un gatavoja darbus labdarības tirdziņam Ogrē, ko organizēja Latvijas Bāreņu biedrība. Tapa izšuvumi,
adījumi, sveces, apsveikumu kartītes, izstrādājumi no koka
par Ziemassvētku tematiku.
Decembris vienmēr ir saistīts ar gaidīšanu, svētku sajūtu.
Skolas telpās valda jauka Ziemassvētku noskaņa - skolēni un
skolotāji darbojas piparkūku darbnīcā, skolas gaitenī pirmdienās adventa vainagā tiek iedegtas svecītes, bērni mācās pantiņus, ko pastāstīt Ziemassvētku vecītim. 14. decembrī Latvijas
Bērnu bāreņu fonds Aleksandrovas internātpamatskolā rīkoja
Ziemassvētku ieskaņas pasākumu, uz kuru devās mūsu skolas
5 čaklākie bērni. 21. decembrī Tiskādu internātpamatskola
uzņems 10 mūsu skolas labākos skolēnus. Šo pasākumu atbalsta Latvijas Bērnu bāreņu fonds. Pasākumiem bērni un skolotāji gatavo priekšnesumus.
21. decembrī skolā notiks Ziemassvētku pasākums un
Vecāku diena (plkst.13.30 - vecāku kopsapulce, plkst. 15.00
- skolēni, vecāki un skolas darbinieki varēs noskatīties Rēzeknes teātra „Joriks” muzikālo izrādi, iet rotaļās ar Ziemassvētku vecīti). Noteikti neizpaliks arī dāvanas.
Informāciju sagatavoja direktora vietnieces
S. Reinika un A. Tereško
Vairāk informācijas mājas lapā www.ezersalasskola.lv
Šai tumšā laikā iededz gaismu. Ne tikai eglītē vai vainagā,
bet arī sirdī. Lai tā izgaismo vistumšākos dvēseles nostūrus.
Darbojies! Rīkojies! Uz mirkli norimsti… Ļauj gaismai pieņemties spēkā Tavā klusumā… Un atkal uz priekšu!
Izgaismo sevi! Izgaismo apkārtni, Latviju, pasauli!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Ezersalas internātpamatskolas direktors
Andrejs Tereško
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6. lappuse

Lūcijai Lipstovai — 100
20. decembrī savu 100. jubileju atzīmē Lūcija Lipstova. Viņa ir dzimusi
Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta
Masļenkos (kādreiz – Mērdzenes pagasta teritorija). Tuvākās sādžas –
Snuotiuļi, Ivdri, Mjakinki.
Lipstovu ģimenē no daudziem bērniem
izauga trīs: Apolinārijs, Benedikta un
Lūcija. No tiem tikai Benedikta nodibināja ģimeni, apprecoties ar Adolfu Kovalevski no kaimiņu mājām. Brāļa Apolinārija mūžu samala Otrais pasaules
karš – viņš nokļuva leģionā, uz ārzemēm
kara beigās nebēga, tika notiesāts, no
Omskas atgriezās ar sagrautu veselību,
garīgi slims, viņa mūžs noslēdzās slimnīcā. Abas māsas Benedikta un Lūcija
visu mūžu turējušās kopā.
Par Lūciju tagad rūpējas Francis Kovalevskis – krustdēls, māsas Benediktas
dēls. Lūcijas dzīvesvieta deklarēta Pušmucovas pagastā, bet jau kopš 2009.
gada viņa dzīvo pie sava krustdēla Rēzeknē. Par savas krustmātes mūžu mums
pastāstīja Francis Kovalevskis.
Ir grūti iedomāties laiku pirms 100
gadiem, kad piedzima Lūcija Lipstova.
Noslēgumam tuvojās Pirmais pasaules
karš, pēc kura sabruka impērijas un radās daudzas jaunas valstis. Lūcija ir
augusi Latgales sādžā līdz ar jauno Latvijas valsti.
Meitene ieguva minimālu izglītību
vietējā skolā, dzīvoja pa māju, kur tika
godināts Dievs un krietni strādāts. Savu
ģimeni Lūcija neizveidoja, bet viņa ļoti
rūpējās par savas māsas dēliem – Francis un Pēteris viņai bija krustdēli.
Ļoti smags ģimenei bija laiks pēc Otrā
pasaules kara. Kovalevski un arī Lūcija
Lipstova tika ieskaitīti „kulakos”, viss
vērtīgākais tika atņemts kolhoza vajadzībām. Dzimtas mājās Masļenkos nācās
ielaist vietējā kolhoza pirmo priekšsēdētāju Orlovski, kurš iemitinājās uz dzīvi
vienā mājas pusē, turklāt tā, ka Lūcijas
ģimene nevarēja ieiet savā mājas pusē –
bija jākāpelē pa logu. Protams, bija arī
citi spaidi un liels trūkums, tāpēc tika
nolemts pārcelties uz kādu citu vietu
Latvijā, kur dzīve varētu būt vieglāka.
Masļenkos palika Franča vecmāmiņa.
Lūcija ar māsas Benediktas ģimeni
apmēram 9 gadus dzīvoja un strādāja
Jelgavas rajonā, Skangaļos, kur muižas
vietā bija ierīkota Zinātņu akadēmijas
lauku laboratorija. Franča tēvs strādāja
par galdnieku, arī ģimenes sievietes iekārtojās darbā, pat bērni pelnīja. Francis

atceras, ka viņa darbs bija gaiņāt savvaļas putnus no kviešu un miežu sējumiem
izmēģinājumu lauciņos. Spilgtā atmiņā
palika skābeņu lasīšana tuvējās pļavās
kopā ar krustmāti Lūciju. Salasītās skābenes vestas uz Rīgu pārdot, no mazā
puikas tās pirka labprāt, un par nopelnīto
naudu Francis tika pie saldējuma.
1959. gadā tika nolemts tomēr atgriezties Pušmucovas pagastā, kad tēva māte
nomira. Kovalevski ienāca izpostītā mājā, Francis atminas, ka tēvs pa tuvējām
mājām vācis savas mantas: sienas pulksteni, zirgu iejūgu u.c.. Pat daļa mājas,
kur bija dzīvojis kolhoza priekšsēdētājs,
un saimniecības ēkas bija nojauktas.
Atmiņas par tiem laikiem ir visai smagas, pie tām nav vēlēšanās kavēties.
Smags pārbaudījums Kovalevsku ģimenei bija arī dēla Pētera traģiskā nāve. No
trīs brāļiem tagad ir Francis un
Leopolds, kurš dzīvo Masļenkos, bet ir
slims, un Francis par viņu rūpējas, regulāri ved pārtiku, kopj māju un pašu.
Lūcija, atgriezusies Pušmucovas pagastā, strādāja lauku darbus kolhozā,
vēlāk iekārtojās par apkopēju, nopirka
dzīvoklīti ciematā.
Lūcija bija rokdarbniece – prata šūt un
adīt, arī aust. Ļoti liela nozīmes viņas
dzīvē bija Dievam. Lipstovu dzimta ir
ticīga. Viens no Lūcijas un Benediktas
brālēniem ir izcilais garīdznieks un filozofs Staņislavas Ladusāns, kurš dzimis
1912. gadā Zvirgzdenes pagasta Rudzīšos, studējis Romā, dzīvojis, strādājis un
1993. gadā miris Brazīlijā. Lūcija savu

brālēnu paspēja satikt 1991. gadā Aglonā, šo tikšanos noorganizēja Francis.
Francis Kovalevskis krustmāti pie sevis paņēma 2009. gadā. Viņa dzīvē tas
bija sarežģīts laiks, nomira sieva, ar kuru
nodzīvoti daudzi gadi. Bet paveicās satikt, pēc Franča vārdiem, zelta cilvēku –
Veroniku Visocku, kas gan ir krietni
jaunāka par Franci, bet ar kuru laulība ir
ļoti laimīga. Ap to laiku, apciemojis
krustmāti Pušmucovā (viņš turp devās
regulāri, palīdzēja sanest malku un apdarīt citus darbiņus), Francis viņu sastapa
ļoti savārgušu un bezspēcīgu. Tika nolemts Lūciju ņemt līdzi uz Rēzekni. Lūcijai ir paveicies ar krustdēlu, uz Franci
tā likusi cerības, par Franci lūgusies, un
savu 100. dzimšanas dienu viņa sagaida,
jo ir labi aprūpēta un mīlēta.
Stāsts par Franci ir īpaša raksta vērts,
viņš padomju gados ir pabeidzis karaskolu, kļuvis par helikoptera vadītāju,
karojis Afganistānā no 1985. gada un
izdzīvojis pēc lidaparāta notriekšanas.
Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 17 gadus ir vadījis Latgales
Valsts militārā dienesta pārvaldi. Francis
Kovalevskim ir ļoti daudzi Padomju
Armijas un Latvijas valsts apbalvojumi.
Francis Kovalevskis ir aktīvi vadījis
Afganistānas kara veterānu biedrību,
darbojas tajā arī pašlaik.
Bet pašreiz Francis Kovalevskis ir
izdarījis izvēli par labu ģimenei – vislielākās rūpes tiek veltītas mīļotajai sievai
Viktorijai, krustmātei Lūcijai un arī brālim Leopoldam Pušmucovas pagastā.

Sena fotogrāfija no ģimenes albuma. Lūcija Lipstova 2.rindā centrā, baltā blūzē
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Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs
gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas
sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos –
egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad
ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi
no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir,
mūsos pašos no sākumu sākumiem.
(Imants Ziedonis)
Ikvienam no mums novēlu – iededz arī Tu sevī gaismu un
labestības dzirksti, lai mūsu dzīvē mazāk tumsas kļūst!
Izjūti Ziemassvētku brīnumu un notici Jaunā gada veiksmei!
Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča
Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri, Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto vārdu auras,
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!
(Kornēlija Apškrūma)
Izturību, spēku un veselību visiem Ciblas bibliotēkas lasītājiem un atbalstītājiem, Jaunajā 2018. gadā!
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne
Mīļie bibliotēkas lasītāji un apmeklētāji!
Paldies visiem par sapratni, atsaucību, jaunām radošām
idejām! Vēlu, lai katrā mājā un ikkatrā sirdī Ziemassvētku
laikā ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur
iemājo arī saticība, patiesa mīlestība vienam pret otru.
Lai jūsu ģimenēs veiksmīgs, stabils jaunais gads!
Uz labvēlīgu sadarbību arī nākošgad!
Blontu bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga
Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!
Paldies par sadarbību, atsaucību, palīdzību un sirsnību Ciblas
pagasta pārvaldes vadītājam Miervaldim Trukšānam! Ziemassvētku miers un klusums lai dod spēku, visu cerību, darbu un domu piepildījumu Jaunajā gadā!
Eversmuižas draudze
Dziedās sveces pateikdamās,
Egle klusi klausīsies,
Bet uz sliekšņa balto zvaigzni
Nolicis būs šonakt Dievs.
Ērģelnieci Elzu Abramāni un visus ansambļa dalībniekus
sveicam Ziemassvētkos un vēlam veselību, laimi un panākumus Jaunajā gadā!
Eversmuižas draudze
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko Ziemssvētkos zeme debesīs dzied…
Paldies draudzes vecākajai Vilhelmīnei Žogotai par nesavtīgu darbu Eversmuižas draudzē! Lai Ziemassvētku gaišums
un prieks piepilda domas un sirdi, un veselību, izturību un
radošu enerģiju Jaunajā gadā!
Eversmuižas draudze
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IETEIKUMI DROŠAI SVĒTKU NORISEI

Ziemassvētki un Jaunais gads ir svētki, kurus gaida gan
pieaugušie, gan bērni. Lai šie svētki paietu droši un nebūtu jātiekas ar ugunsdzēsējiem glābējiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apkopojis ieteikumus.
Lai sveču liesmas radītu patīkamu atmosfēru un nestu
prieku, atcerieties, ka:
* pirms sveces aizdegšanas, jāizlasa un jāievēro lietošanas
instrukcija. Dekoratīvās želejveida sveces nav paredzētas dedzināšanai;
* sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas, tās nedrīkst
atrasties degošu priekšmetu un citu siltuma avotu tuvumā,
nedrīkst atrasties bērniem un mājdzīvniekiem pieejamā vietā;
* nav pieļaujama sveces liesmas tiešā saskare ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu;
* ne uz brīdi neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka svece ir
nodzēsta;
* svecītes dedzināt eglītē bīstami. Jo ilgāk eglīte un vainags
atrodas mājoklī, jo sausāki un degtspējīgāki tie kļūst!
Ja svētku dekorācijām izvēlaties elektriskos rotājumus/
virtenes, atcerieties, ka:
* iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas.
Rūpīgi iepazīstaties ar instrukciju un marķējumu uz virteņu
iepakojuma;
* ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.
Ja rīkojat svētku pasākumu savās mājās, atcerieties, ka:
* eglīte stingri jānostiprina, lai tā nevarētu apgāzties;
* vecākiem svētku gatavošanas virpulī nevajadzētu piemirst
par mazuļiem un ne mirkli neatstāt viņus bez uzraudzības;
* ar skolas vecuma bērniem pirms svētkiem jāpārrunā, kad
uguns liesmiņa sagādā prieku un kad tā var nest lielu postu;
* jāievēro visi ar drošu svecīšu dedzināšanu un pirotehnikas
lietošanu saistīti noteikumi;
* uzpošot māju svētkiem, neaizmirstiet arī ieviest kārtību lodžijā vai uz balkona. Augšējo stāvu kaimiņu pa logu nevērīgi
izmesta degoša cigarete vai neuzmanīgi izšauta pirotehnika
var nejauši iekrist lodžijā un, ja tur būs viegli uzliesmojošas
lietas, var izcelties ugunsgrēks.
Ja tomēr atgadās nelaime, atcerieties, ka glābšanas dienestu
tālrunis ir 112.
Gaišus, sirsnīgus un jauku domu piepildītus svētkus!
Ciblas novada pašvaldības
darba aizsardzības speciāliste Skaidrīte Dombrovska
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28. decembrī – florbola turnīrs
Jau trešo gadu Ciblas
novadā tiek rīkotas
sacensības florbolā.
Aicinātas piedalīties
bērnu un jauniešu
komandas no
Ciblas, Kārsavas, Ludzas
un Zilupes novada.

Turnīrs notiks 28. decembrī plkst. 11.00 Ciblas
novada pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā.
Komandas dalībnieki jāpiesaka līdz š.g. 27. decembrim
plkst. 19:00 pa e-pastu endijs.romanovs95@inbox.lv/. Sacensībās var pieteikt komandas no 7 dalībniekiem, kurās jaunākajiem sportistiem ir vismaz 15 gadi. Turklāt nepilngadīgie spēlētāji sacensībās drīkstēs piedalīties tikai ar ārsta un vecāku
rakstiskām atļaujām.
Spēles notiks saskaņā ar Starptautiskās Florbola Federācijas
( IFF ) florbola spēles noteikumiem ar saīsinātu spēles laiku 2 x 10 min. Būs priekšsacīkstes un izslēgšanas spēles.
Florbola turnīru organizē Ciblas pašvaldība un tās sporta
organizators, Ciblas novada jauniešu centrs ”Impulss” un
biedrība „Strauts”.
Atklātais Ciblas novada turnīrs florbolā „Jaungada kauss –
2017”, cerams, veicinās bērnu un jauniešu interesi par sportu
un vienu no mūsdienīgākajām komandu spēlēm – florbolu.
Turnīra „Jaungada kauss – 2017”
Nolikums un Pieteikuma anketa publicēta pašvaldības
mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).

2017. g. 20. decembrī

8. lappuse

25. decembrī plkst. 21.00 Pušmucovas TN –
ZIEMASSVĒTKU BALLE, spēlēs A. Lipskis.
Galdiņu rezervēšana: tālr. 26 199 502.
Ieejas maksa – 2,50 eiro.
29. decembrī plkst. 21.00 Ciblas TN –
BALLE kopā ar grupu „RAUŠI”.
Galdiņu rezervēšana: tālr. 29 285 284.
Ieejas maksa – 2,50 eiro.

30. decembrī plkst. 20.00 Blontu TN –
2017. GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS:
pašdarbības kolektīvu koncerts,
balle ar grupu „ZENĪTS”.
Nāciet karnevāla kostīmā un saņemiet balvu!
Galdiņu rezervēšana - līdz 28.12.2017 (t.29 285 284)
Ieejas maksa – 2,50 eiro.

Balti brīnumi
Snieg baltas pārslas…
Diez vai tās ir garšīgas?
Kuras iekrīt bļodiņā,
Par ūdentiņu pārvēršas.
Sēž mincītis uz sliekšņa,
Domā, vēro, galvu groza.
No kurienes tā pēkšņi
Pūkas birst, gar acīm grozās?
Paskaties tu, kur vien gribi,
Visur balti paladziņi.
Arī suņa būda balta.
Varbūt acis slikti rāda?
Mincīts berzē acis stipri,
Nolaiza no ķepas sniegu,
Pārlec citā vietā ņipri,
Tas vēl vairo viņa prieku.
Cik viss skaists un balts!
Apsegti ir tumšie dubļi.
Arī celiņš ledū kalts,
Prātīgi būs jāliek soļi!
Vija Tabūne
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.

