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30. decembrī pl. 20.00
Blontu TN –
GADA NOSLĒGUMA
PASĀKUMS.
Programmā:
* atskats uz svarīgākajiem gada notikumiem,
* konkursa “Ziemassvētki Ciblas novadā”
dalībnieku godināšana,
* koncerts (Ciblas un
Ludzas novadu amatiermākslas kolektīvi) .
* BALLE - muzicēs
Ēriks Gruzniņš.
Ieejas maksa - 2,50 €.

Foto autors Ēriks Pavlovs
Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet,
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēs’lēs smelt.
(Vēsma Kokle – Līviņa)
Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību
katrā sirdī!
Lai Jaunais gads mums visiem – bagāts gaišām domām,
labiem vārdiem un krietniem darbiem!
Ciblas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Aicinām piedalīties Ziemassvētku sarīkojumos 25. decembrī
Ciblas TN
plkst. 21.00 – Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Rauši” (pie galdiņiem).
Pušmucovas TN
plkst. 19.00 – svētku koncerts „Mūsu Ziemassvētki...”;
plkst. 21.00 – svētku balle kopā ar Ināru Dovgiallo.
Līdumnieku parkā
plkst. 12.00 – pasākums „Ai, bagāti Ziemassvētki”.
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2. lappuse

Ciblas novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos uz vakanto
darba aizsardzības speciālista amatu
Amata pienākumi
 Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
prasību uzraudzība pašvaldības iestādēs;
 Darba vides risku novērtēšana un pasākumu plānu sagatavošana;
 Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
instrukciju izstrādāšana un aktualizēšana;
 Darbinieku instruktāža, apmācība un konsultēšana darba
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos.
Fotokonkursa “Ciblas novads 2016” darbs “Pirmais sals”.
Autore – Ināra Sprudzāne.

Gadumijas pārdomas

Paldies, ka esat Ciblas novadā!
Atkal viens gads tuvojas noslēgumam. Tas bijis tik dažāds –
ar priekiem un bēdām, smiekliem un asarām, ikdienas trauksmi un maziem laimes brīžiem. Atskatoties uz aizvadīto gadu
mūsu novadā, gribas teikt paldies visiem novada ļaudīm vienkārši par to, ka Jūs esat šeit Ciblas novadā šodien.
Paldies novada zemniekiem un uzņēmējiem par zemju sakopšanu un savu uzņēmumu attīstīšanu, jo tas ceļ arī novada
labklājību!
Paldies gados vecākajai un vidējai paaudzei – Jūs esat mūsu
spēks, lepnums, padomdevēji un vēstures liecinieki!
Paldies mūsu bērniem un jauniešiem – Jūs esat mūsu novada nākotne!
Vēlos teikt lielu paldies visiem darbiniekiem par sniegto
ieguldījumu ikvienā novada iestādē, par atbalstu un sapratni
dažādu jautājumu risināšanā!
Lai visiem izdodas vēl atlikušajās gada dienās padarīt to,
kas ir iecerēts, lai svētku laikā varētu būt kopā ar sev tuviem
un mīļiem cilvēkiem, atpūsties un uzkrāt spēkus jauniem darbiem Jaunajā 2017.gadā!
Ināra SPRUDZĀNE,
pašvaldības izpilddirektore

Sākusies pretendentu pieteikšana Latgaliešu kultūras
gada balvai “Boņuks 2016” par sasniegumiem un
padarīto latgaliešu kultūrā 2016. gadā.
2016. gada balvai pretendentu pieteikumi tiek pieņemti 18
nominācijās, kas skar sabiedrisko aktivitāšu, mūzikas un literatūras sfēras. Aizpildītas pieteikuma anketas balvai “Boņuks
2016” elektroniskā formātā, pa pastu vai aizpildītas tiešsaistes
pieteikuma veidā Latgales vēstniecība GORS gaidīs līdz
2017. gada 11. janvārim. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs
kompetenta žūrija savu jomu profesionāļu sastāvā.
Tiešsaistē anketas aizpildāmas: http://ej.uz/Bonuks2016.
Saziņai un jautājumiem: bonuks@rezekne.lv
Nolikums un plašāka informācija: http://latgalesgors.lv/lv/
latgaliesu-kulturas-gada-balva-bonuks

Pretendentam izvirzītās prasības:
* Augstākā izglītība darba aizsardzības jomā;
* Apgūtas profesionālās pilnveides izglītības programmas
darba aizsardzībā un ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā;
* Darba tiesību un darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
* Biroja datorprogrammu lietošana (MS Office – Word,
Excel, PowerPoint, Outlook);
* labas komunikācijas prasmes un spēja vadīt apmācības
darba aizsardzības jomā;
* Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Darba alga 420 EUR.
Darbu jāuzsāk ar 01.02.2017.
Pieteikumu termiņš līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12.00.
Iesniedzamie dokumenti:
- motivācijas vēstule;
- CV;
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi “Konkursam uz darba aizsardzības
speciālista amatu” jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu uz
adresi: “Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Tālr. uzziņām: 65700894.

Konkurss „Ziemassvētki Ciblas novadā”
Ciblas novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu
„Ziemassvētki Ciblas novadā”.
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.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Mums jācenšas būt vienotiem, darot labus darbus
Gadumijas pārdomas
Atskatoties uz aizgājušo gadu, priecē
tas, ka patīkamā ir bijis krietni vairāk
nekā sarūgtinājumu.
Pirmkārt, prieks par pagasta ļaudīm,
kuri strādāja sabiedriskajos darbos. Pateicoties viņu centībai, vēlmei savu pagastu darīt pievilcīgu pašiem un apkārtējiem, esam daudz strādājuši pie teritorijas sakopšanas. Izveidojām atpūtas laukumu Lucmuižas ciemā, kurā tika iestādītas 20 liepas, ievu dzīvžogs, daudzi
košumkrūmi, soliņi. Laukumu nosaucām
par „Liepu laukumu”. Piepildījās sen
lolotais sapnis – tika iztīrīts Zvirgzdenes
muižas dīķis. Dīķa vidū saglabāta saliņa,
kā tas bija pirmsākumā. Ar Leontija
Pavlova un viņa palīgu prasmīgajām
rokām, līdz saliņai uzbūvēts tilts.
Pienācās dzirdēt arī tādas replikas:
„Začem eto nada” (Kam tas vajadzīgs).
Žēl šo ļautiņu, jo viņi nejūtas piederīgi
mūsu vienīgajām mājām – Latvijai. Pienācās dzirdēt arī nicinājuma pilnus telefona zvanus par, manā skatījumā, labi un
pareizi izdarītu darbu. Šis sarūgtinājums
lai paliek Vecajam gadam. Paldies visiem pozitīvajiem ļaudīm.
Ļoti aktīvi esam darbojušies kultūras
dzīvē. Piedalījušies visos novada svētkos. Zvirgzdenes lauku kapela piedalījās
XIX Latvijas tautas mūzikas svētkos
Valkā, Lietuvas un Latvijas lauku muziValsts policija ir ieviesusi vienotus uzticības
tālruņa numurus un e-pastu visā Latvijā,
vairs nedalot dažādus numurus pa
reģioniem un noziegumu veidiem.
Anonīmi ziņot par iespējamiem noziegumiem un tos izdarījušām personām
iespējams, zvanot pa tālruni 67075444.
Savukārt Valsts policijas Iekšējā kontroles biroja uzticības tālrunis ir paredzēts informācijas sniegšanai par Valsts
policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību – 67075456.
Noklausoties automātiskā atbildētāja
atbildi un sagaidot skaņas signālu, iedzīvotāji var atstāt savu ziņojumu.
Informāciju var sniegt arī
pa e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.
Ir pieejams arī informatīvais tālrunis
ceļu satiksmes jautājumos 67208108.
Zvanot pa to, var noskaidrot jautājumus
par piemērotajiem administratīvajiem
sodiem, kā arī informāciju, kas aktuāla
autopārvadātājiem.

kantu un kapelu festivālā Šauļos. Esam
muzicējuši Viļānos, Viļakas novada
Medņevas pagastā, Ludzas novada Ņukšu pagastā. Paldies visiem maniem mīļajiem kolektīvu dalībniekiem.
Jauno gadu gaidu ar lielu cerību izdarīt
daudz labu darbu. Vai tas izdosies, atkarīgs no finansēm. Iespēju robežās vēlos
palīdzēt cilvēkiem risināt viņu problēmas. Lielākā vēlme radīt cilvēkā sajūtu,
ka viņš ir vajadzīgs savam pagastam,
savam novadam, lai cilvēki netiktu šķiroti „labajos” un „sliktajos”. Mums,
pašvaldības darbiniekiem, nav tiesību
lemt viņu likteni, bet ir pienākums palīdzēt.
Lai mēs būtu stipri un varoši, visiem
novada pagastiem jācenšas būt vienotiem. Katrs atsevišķi maz ko varēsim
panākt.
Lai mums visiem kopā viss izdodas!
Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt.
Visiem novada ļaudīm novēlu klusus, mīļus Ziemassvētkus, veselību, saticību, panākumus un saulainas dienas
Jaunajā gadā!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes
vadītāja Valentīna RUCIŅA

Nr.21 (108)

3. lappuse

Tā gaisma, ko izstaro svece
Tas gaišums, kas liesmā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas dzīvo cilvēkā
Un siltums, ko izstaro sirds
Tas nezūd, tas paliek!
Lai Ziemassvētku mirdzums
ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās,
dāvājot veiksmi, izdošanos un
daudz gaišu notikumu Jaunajā
gadā!
Ciblas pagasta pārvaldes
vadītājs Miervaldis Trukšāns
Cien. Pušmucovas pagasta
iedzīvotāji!
Baltu domāt,
Baltu sapņot...
Baltās domās nav dusmu,
nav melu, nav skaudības.
Baltās domās ir miers un
patiesība.
Gaišu domājot un labu vēlot
mēs ejam baltu ceļu.
Lai Ziemassvētku gaišais miers
un klusums dod spēku visu cerību
un domu piepildījumam Jaunajā
gadā!
Pušmucovas pagasta pārvalde

Izsolē pārdots viens īpašums Līdumniekos
30. novembrī notika
pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckaktiņi” nedzīvojamās
ēkas Līdumniekos
izsole. Tajā bija viens
pretendents – biedrība
„Darba un kultūras
centrs Līdumnieki”,
kas iegādājās bijušo
kolhoza kantora ēku
par 770 eiro.
Izsoles rezultāti tika
apstiprināti 7. decembrī ar Ciblas novada
pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumu.
Atsavināšanu septembrī rosināja biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”.
Pašvaldība ar 28. septembra domes sēdes lēmumu nolēma uzsākt atsavināšanas procesu, rīkojot izsoli.
Telpas biedrībai vajadzīgas savas darbības paplašināšanai. Atcerēsimies, ka 2012.
gada vasarā pēc renovācijas tika atklātas biedrības telpas, kurās notiek dažādi sabiedriskie un kultūras pasākumi, te darbojas pašdarbības kolektīvi un arī amatnieku
darbnīcas. Jauniegūtā ēka atrodas cieši līdzās biedrības namam.
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Dieva svētītus Ziemassvētkus
un gaišu ceļu Jaunajā gadā!
Lai gaisma no tālās Betlēmes
zvaigznes staro pāri Jūsu dzīvei
un izgaismo nākamā gada ceļus,
domas, darbus un sapņus!
Ciblas novada
sporta organizatore
Ineta MIKLUCĀNE
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Ziemassvētki ir laiks,
kad cilvēka sirds ir atvērta visam labajam,
ir lielo novēlējumu laiks, dāvināšanas un saņemšanas prieks.
Iziesim cits citam pretī, pasniegsim roku laba vēlējumam,
uzmundrināsim viens otru ar smaidu un labestību.
Ziemassvētku laikā katrs savās plaukstās sveci ieliksim,
lai var saredzēt ceļu uz gadumiju.
Ielaidīsim mājās Jauno gadu – pār baltu, tīru slieksni.
Dzīvosim Jaunajā gadā,
labus darbus darot,
gaišas domas domājot,
pasauli un sevi mīlot!
Līdumnieku pagasta pārvaldes darbinieki

Vi e n kā r š a s l i e t as d o d l a i me s s a j ū t u
Gadumijas pārdomas
Ērikam PAVLOVAM nu jau aizvadītā 2016. gada spilgtākie
notikumi saistās ar priecīgiem notikumiem ģimenē – meitiņas
Agijas pirmo dzīves gadu: kristības aprīlī Aizpūres katoļu
baznīcā (kristībās dots vecvecmammas vārds Anna), Agijas
pirmie soļi un vārdiņi. Šīs un citas norises mājas dzīvē, iespējams, bija tik spilgtas, ka pārējais licies visai ikdienišķs. Tomēr…
Ērikam ir divi lielāki hobiji – fotografēšana un kolekcionēšana. Viņa kolekcijā ir daudzas eiro monētas, kas sagrupētas
pa gadiem, pa valstīm u.tml.. Kopš bērnības Ēriks krāj metāla
korķus alus pudelēm, kolekcijā ir ap 1100 atšķirīgu korķu.
Nekas īpašs šogad kolekcijās klāt nav nācis. Toties fotografēšanas azarts devis ļoti pozitīvas emocijas. Nereti kādu kadru
nākas „medīt” vairākas dienas. Tā bijis, piemēram, ar Ciblas
novada fotokonkursam iesniegto darbu „Dižraibais dzenis –
Latvijas gada putns 2016”, kurā redzamais dzenis iemūžināts
Līdumnieku ciema nomalē – ceļā no vecā veikala ēkas līdz
bijušās skolas teritorijai. Pa šo ceļu jaunā ģimene nereti pastaigās vedusi mazo Agiju. Ēriks atkal un atkal ievērojis dzeni.
Bij’ vien jāmēģina iemūžināt skaisto putnu. Cilpots tam līdzi
no koka līdz kokam… Izdevās!
Runājot par dažādām sabiedriskām norisēm Līdumniekos,
Ēriks kā spilgtākos min maija vidū notikušos Ciblas novada
Ģimenes dienu ar atraktīvām sacensībām, ievārījumu degustāciju un bukstiņputru. Ģimeņu diena ir kļuvusi par skaistu tradīciju, tā Līdumniekos norisinās ļoti brīvā un sirsnīgā atmosfērā, un tauta uz svētkiem nav īpaši jāaicina – sabrauc ģimenes ar lieliem un maziem bērniem arī no tuvākajiem pagastiem.
Kā tūrisma organizators Ēriks piedalījies jauna velotūrisma
maršruta izstrādāšanā. Un nākamgad ceļotājiem tiks piedāvāts
jauns apļa maršruts Kārsava – Līdumnieki – Zilupe – Dagda –
Ludza – Kārsava. Tas būs savienots ar šogad jau atzinīgi novērtēto velomaršrutu „Ripoj vasals”, kas iet par vairāku Lat-

gales pašvaldību teritoriju. Velotūrisms kļūst arvien populārāks. Kārsavieši un ludzānieši jau sajutuši velotūristu plūsmas
pieaugumu un turpinās attīstīt šo nozari. Latgales pierobežas
(arī Ciblas novada) pašvaldībām ir izdevies vienoties kopīgam darbam, jaunais velomaršruts jau pilnībā saplānots un
saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, ceļš būs īpaši marķēts, taps informatīvs buklets, kurā būs tūristiem nepieciešamās ziņas par interesantiem apskates objektiem, naktsmītnēm
u.tml..
Līdumniekos jau šovasar iegriezās velotūristu grupa, kurā
bija 10 -12 dažāda vecuma cilvēki, un kuru triju dienu braucienam bija noorganizējis Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs un Latvijas Zaļās
partijas līdzpriekšsēdētājs. Viņu mērķis bija Zilezers. No rīta
izbraukuši no Goliševas, viņi nokļuva Līdumniekos, kur pavadīja pusi dienas, baudot vietējo dzīvi, iepērkot ceļojumam
nepieciešamos produktus autoveikalā. Veloceļotājiem dzīve
tālā pierobežas ciemā ļoti interesējusi, gūtas lieliskas emocijas un iespaidi. Arī Ērikam šis notikums palicis prātā ar pozitīvo noskaņu.

Arī šogad Latvijas iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja doties uz AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajiem mežiem un
pārnest mājās savu Ziemassvētku eglīti. Eglīti bezmaksas drīkst cirst tikai LVM apsaimniekotajā mežā, aizliegts – publiskajos dabas parkos
un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona, kā arī jāuzmanās, vai taka nav ievedusi citu īpašnieku mežā. Dodoties uz mežu, jāievēro, ka eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 centimetriem, kas parasti atbilst divus līdz trīs
metru garai eglei. LVM meža robežas var atpazīt pēc ceļu malās izvietotajām dzeltenajām zīmēm, kā arī visa robeža ir iezīmēta ar dzeltenām svītrām uz koku stumbriem. To apliecina arī uz kvartālstigu krustpunktiem izvietotās plāksnītes ar AS “Latvijas valsts meži" uzrakstu.
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Dzīve nepārtraukti „piespēlē” ko jaunu
Gadumijas pārdomas
Ir paskrējis vēl viens gads. Tajā bijuši
gan jauki un patīkami notikumi, gan
pārdomu pilni brīži, gan šaubu un neziņas momenti. Tāda ir dzīve. Mums liekas, sasniegšu šo mērķi un viss! Varēšu
dzīvot mierīgi! Taču tā nav. Dzīve
„piespēlē” jaunus notikumus, jaunas
problēmas, jāuzstāda atkal citi mērķi. Un
tā – nepārtraukti, un tā visu laiku.
Cilvēks nav „vientuļa sala”, viņam
apkārt ir citi cilvēki, kuri var palīdzēt.
Man daudz palīdzējuši mani kolēģi. Gribu pateikties par sadarbību Zvirgzdenes
pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai
Ruciņai, kasierei Skaidrītei Gailei, šoferim Jānim Kivrānam, kā arī pateicos
saviem kolēģiem – sociālā darba speciālistiem citos pagastos – Intai Vonogai,
Valentīnai Trukšānei, Antoņinai Hindoginai, Olitai Kilupei. Atsevišķu paldies
gribu pateikt Zentai Tutinai, Inārai Čodorei un Aijai Čeverei par brīvprātīgā
darba veikšanu, Jeļenai Truhanovai par

ekskursijām, kurās mūsu novada trūcīgo
ģimeņu bērni vairākus gadus pēc kārtas
apmeklēja pasākumus pie jūras un saņēma dāvanas!
Saviem klientiem gribu novēlēt – vienmēr meklējiet izeju no vissarežģītākās
dzīves situācijas! Nav neatrisināmu
problēmu! Ir tikai cilvēka nevēlēšanās
un slinkums kaut ko mainīt. Katra krīze
ir jauna iespēja kaut ko izmainīt savā
dzīvē!
Gribu ieteikt – neuztraucieties par to,
ko mēs nevaram ietekmēt! Taču to, ko
izmainīt ir mūsu spēkos, noteikti vajag
darīt!
Visiem novēlu – labu domāt, labu runāt, labu darīt!
Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu
dvēselēs!
Lai Jaunais gads ienes pozitīvas pārmaiņas Jūsu dzīvē!

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne.
Balts un kluss
Šis laiks,
Balts un kluss…
(S. Kubile)
Lai Ziemassvētku miers un
gaišums dod spēku visu cerību un
domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Lai nākamajā gadā katrā mājā un
namā valda SATICĪBA, MĪLESTĪBA
un SAVSTARPĒJĀ SAPRATNE!
PALDIES visiem labajiem
cilvēkiem par sadarbību un atbalstu!

Ciblas novada sociālā darbiniece
ģimenēm ar bērniem Aija ZLIDNE

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.
(I. Ziedonis)
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, ar baltām domām un labiem darbiem piepildītu Jauno gadu!
Lai īstenojas klusākās cerības, kvēlākie sapņi un
tālākie mērķi!
Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte LEŠČINSKA

5. lappuse

Blontu pagasta bibliotēkas
vadītāja Inta VONOGA

Man ir acis, lai redzētu gaismu, pavasara zaļumu,
sniega baltumu, pelēkos mākoņus un debess zilumu,
zvaigznes naktī un to neticamo brīnumu,
ka man apkārt ir tik daudz brīnišķīgu cilvēku.
/J. Bosmanis/
Gribu pateikt paldies visiem bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem, par jūsu klātbūtni bibliotēkas ikdienā, PII audzinātājām un
kolēģēm novada bibliotēkās par sadarbību un atsaucību, visiem
tiem, kuri atsaucās un atnesa uz bibliotēku fotogrāfijas par skolas
laika dzīvi.
Īpašs paldies, Irēnai Okuņevai par daudzām vecām fotogr āfijām un atmiņu stāstiem par skolas dzīvi un novada vēstures pētniekam Valentīnam Edmundam Klešņikam, par viņa atsūtīto bagātīgo
materiālu klāstu un fotogrāfijām, kuru vākšanā ir ieguldīts daudzu
gadu darbs un entuziasms.
Lai svētku brīnums caur labām domām ienāk ikkatrā no mums.
Stipru veselību, veiksmi un cerību piepildījumu Jaunajā gadā!
Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita TRUKŠĀNE

Lai kluss un mierīgs, sirsnības un labo
domu caurstrāvots katrā ģimenē atnāk
Kristus dzimšanas laiks!
2017. gads lai nāk ar veselību, ticību,
izturību, apņemšanos un mīlestību!
21. decembrī plkst.11.00
Pušmucovas TN
Ziemassvētku vecītis gaidīs
skolēnus un skolēnu vecākus
uz Pušmucovas pamatskolas eglīti.
Skolas direktore Alla LOČMELE

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ!
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.
Sirds siltus, gaišus, mīļus
Ziemassvētkus un
cerību piepildījumu
Jaunajā 2017. gadā!
Ezersalas internātpamatskolas
direktors Andrejs TEREŠKO
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6. lappuse

Ar baltu sniegu atnāks gaišas domas,
Un Ziemassvētku prieks Jūs sasildīs!
jaunāko presi, paņemtu lasīšanai grāmaLai Jaunā gadā veiksme, laba oma
Gadumijas pārdomas
tu, iegūtu nepieciešamo informāciju vai
Jūsu sapņus piepildīs.
Mans veiksmes stāsts – ir brīnišķīgi un vienkārši parunātos.
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam
atsaucīgi cilvēki man apkārt. PušmucoEs ikdienā nevaru aprobežoties tikai ar
MIERVALDIM
TRUKŠĀNAM sakām lielu
vas „gaismas aplis” – skola, kultūras
saviem tiešajiem bibliotekārajiem pienāpaldies
par
atsaucību,
palīdzību, sirsnību.
nams, bibliotēka, baznīca, pagasts – mūs kumiem, tāpēc bieži uzņemos dažādus
Lai
gaisma
no
tālās
Betlēmes
zvaigvisus vieno.
papildus pienākumus vietējās sabiedrīznes
staro
par
Jūsu
dzīvi
un
izgaismo
Tikai kopā mēs esam spēks un ciešā
bas interesēs. Tas bagātina manu pieresadarbībā varam realizēt radošas idejas, dzi, veicina bibliotēkas popularitāti, tas
nākamā gada ceļus, domas, darbus un
dzīvot un strādāt pagasta iedzīvotāju
sapņus!
man sagādā prieku un dod gandarījuma
labā, sniegt pagasta un novada iedzīvoGaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauun piepildījuma sajūtu. Es jūtu atgriezetājiem nepieciešamās zināšanas un infor- nisko saiti, kad esi darbojies sabiedrības no gadu!

Mūs vieno Pušmucovas „gaismas aplis”

māciju, organizēt izstādes un kultūras
pasākumus, veicināt sabiedrības kopīgu
attīstību, pilnveidot kultūrvidi pagastā.
Paldies par sadarbību Pušmucovas
pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai
Trukšānei, kultūras nama vadītājai Intai
Domarkai, Pušmucovas pamatskolas
skolotājiem, skolēniem un ikvienam
bibliotēkas apmeklētājam.
Lauku iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt
bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas
tuvāk savai dzīvesvietai. Daudzi iegriežas Pušmucovas bibliotēkā, lai izlasītu

labā: ja cilvēkam esi izdarījis kaut ko
labu, palīdzējis, uzklausījis, tad arī tevi
cienīs un atbalstīs.
Mans dzīves moto atbilst Zentas Mauriņas vārdiem: „Cik no savas sirds tu
spēsi dot, tik tu bagāts būsi dzīvojot!”.
Novēlu mums visiem būt draudzīgiem,
labestīgiem un saticīgiem. Lai biežāk
iespīd saule mūsu logos un sirdīs!
Laipni gaidu ikvienu Pušmucovas bibliotēkā!
Ilga BAZILEVIČA,
bibliotēkas vadītāja

Vija Tabūne
Viņš nāk
Katru gadu Viņš nāk un cer,
Un izgaismo lūgšanu telpu.
Mīlot mūs, domā, ka cilvēkam der,
Šī vārā svecītes elpa.
Katru gadu četras svecītes klauvē
Pie mūsu domām un jūtām,
Katru gadu cenšamies aptvert,
Cenšamies saprast, kādu vēsti tās sūta.
Tā vēsts ir tik vienkārša un laba,
Ka viss mūžs būs jāvelta tam,
Lai piepildītos Viņa doma:
Cilvēks iemācītos paļāvību Dievam.
02.12.2016.
J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēknes Marika Audijāne un Dženeta Gucāne ir kļuvušas par XII
starptautiskā zīmējumu konkursa «СЛАВЯНСКИЙ
РОДНИК 2016” laureātēm, uzvarot 1. kārtā. Viņu
pedagogs ir Inta Terentjeva. Konkursu organizēja
Klaipēdas (Lietuvā) pareizticīgo baznīca. Tas bija
veltīts pareizticīgajiem apgaismotājiem Kirilam un
Mefodijam. Konkursā piedalījās 133 skolas no 24
pasaules valstīm.
Ciblas vidusskolas audzēkne Dženeta Gucāne
radījusi skaitu darbu ar nosaukumu
"Prieka vēsts" (attēlā).

Eversmuižas draudze
Egles uz pauguru altāriem,
Sludinot klusumu svētu,
Sniegbaltām rokām par tālumiem
Cilvēkus svētī un sētu.
(L.Vāczemnieks)
Ērģelnieci ELZU ABRAMĀNI un VISUS
ANSAMBĻA DALĪBNIEKUS sveicam
Ziemassvētkos un vēlam laimi, veselību un
panākumus Jaunajā gadā!
Eversmuižas draudze
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Bioloģijas olimpiādē piedalījās
6 novada skolu audzēkņi
Skolās sākusies mācību priekšmetu olimpiāžu sezona.
25. novembrī notika Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības Bioloģijas olimpiāde 9. – 12. klašu skolēniem. Uzdevumus jaunieši pildīja internetā –
tiešsaistē.
Kopumā bioloģijas olimpiādē piedalījās 58 skolēni, tajā
skaitā 4 no Ciblas vidusskolas un 2 no Pušmucovas pamatskolas. Viņu pedagoģe – Rūta Trukšāne.
Labi veicās abiem Pušmucovas psk. 9. kl. audzēkņiem:
Andis Rimicāns olimpiādē ieguva 3. vietu, Kristiāna
Daukste – Atzinību.
Ciblas vsk. 10. kl. audzēknis Maksims Kairovs –
3.vietu, 11. kl. audz. Arvis Šmats – 2.vietu.
Bioloģijas olimpiādē piedalījās arī Linards Sadovskis
(10. kl.) un Lauris Vonogs (12. kl.).

Vienkāršotas traktortehnikas pārbūves prasības
Zemkopības ministrija sagatavojusi traktortehnikas un
tās piekabju pārbūves noteikumu projektu, ko 13. decembrī apstiprināja Ministru kabinets.
Noteikumi vienkāršo otrās kategorijas jeb individuālās
pārbūves sarežģītos nosacījumus (tehniskā projekta sagatavošanu), kas līdz šim ir atturējuši traktortehnikas vai tās
piekabes īpašniekus no pārbūves oficiālas veikšanas un
reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā
(VTUA). Tādēļ tehniskais projekts tiks aizstāts ar tehnisko dokumentāciju, un tajā nebūs jāatspoguļo sarežģīti
tehniskie rasējumi un aprēķini.
Otrās kategorijas pārbūvē, skarot kādu no pirmās kategorijas pārbūves veidiem, otrās kategorijas pārbūves tehniskās ekspertīzes laikā, ja to vēlas tehnikas īpašnieks
(turētājs), var tikt vērtēti arī pirmās kategorijas pārbūves
elementi, tādejādi atsevišķi nebūs jāveic pirmās kategorijas pārbūves vērtēšana.
Noteikumi noteic arī trešās kategorijas pārbūves kārtību
un prasības. Trešās kategorijas pārbūvi var veikt juridiskā
persona, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojuu.
Noteikumi paplašina otrās un trešās kategorijas pārbūves sarakstu un nozīmīgākās tehniskās prasības vairākiem
pārbūves veidiem, piemēram, traktortehnikas pārbūvei
par kokvedēju, piekabes pārbūvei par platformu vai piekabes tiltu novietojuma maiņa u.c..
* Pārbūves veidus iedala trīs kategorijās:
pirmās kategorijas pārbūve (P1) – traktortehnikas individuāla
pārbūve, ar kuru tiek mainīti traktortehnikas uzskaites tehniskie
dati un konstruktīvie parametri, neiejaucoties tās konstrukcijā,
un automobiļa piekabes pārbūve, nemainot konstruktīvos parametrus.
otrās kategorijas pārbūve (P2) – traktortehnikas vai tās piekabes individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai
tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai
konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija;
trešās kategorijas pārbūve (P3) – traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai
tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai
konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija.
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7. lappuse

Malnavas koledžā
notiek pieteikšanās
profesionālās pilnveides kursiem
BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
Licence Nr. P – 14238 izdota 2016. gada 14. jūlijā
180 stundu apjomā
Mācību sākums: 2017.gada 20. janvārī
Mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.
Norises vieta: Malnava, Kļavu iela 17, Kārsavas novads;
Višķi, Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils novads.
Mācību maksa: 180.00 EUR
Mācību noslēgumā dalībnieki saņems valsts atzītu izglītības dokmentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācībās:
zvanot pa tālruni 65733274 – Malnavā, 65476051 – Višķos;
ierodoties personīgi.
Dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pase.

Iedzīvotāju skaits rudenī samazinājies
Ciblas novada dzimtsarakstu nodaļā tiek apkopotas ziņas
no visiem reģistriem, lai zinātu, kādi novada iedzīvotāju miruši, kādi piedzimuši. Šī gada rudens trijos mēnešos ir miruši 16,
bet piedzimuši 5 cilvēku, kuru dzīvesvieta reģistrēta kādā no
Ciblas novada pagastiem.
Šoruden Ciblas novadā piedzimušas 2 meitenes un 3 zēni:
16. septembrī – Agnese A., Līdumnieku pagastā,
5. oktobrī – Kristaps D., Ciblas pag.,
29. oktobrī – Marks P., Pušmucovas pag.,
31. oktobrī – Viktorija K., Zvirgzdenes pag.,
15. novembrī – Artis R., Ciblas pagastā.
Minētajā periodā miruši 4 Blontu pagasta iedzīvotāji:
1. oktobrī – Anna TROFIMOVA (dzimusi 1925. g. 15. decembrī),
1. oktobrī – Genovefa ŽUKOVA (dzimusi 1933. g. 17. decembrī),
9. oktobrī – Guntars KUDLĀNS (dzimis 1971. g. 22. jūnijā),
18. oktobrī – Vladimirs PROCENKO (dzim.1941.g.15.septembrī);
3 Ciblas pagasta iedzīvotāji:
15. septembrī – Antons NIKOLAJEVS (dz. 1949. g. 6. februārī),
15. novembrī – Juris AĻŠEVSKIS (dz. 1962. g. 19. aprīlī),
28. novembrī – Regīna TRUKŠĀNE (dz.1926. g. 19. aprīlī);
3 Līdumnieku pagasta iedzīvotāji:
17. septembrī – Valentīna STRODE (dz. 1952. g. 4. februārī),
1. novembrī – Igors USAČOVS (dz. 1970. g. 7. decembrī),
25. novembrī – Grigorijs OMEĻKOVIČS (dz.1951.g.3.decembrī);
1 Pušmucovas pagasta iedzīvotājs:
5. oktobrī – Staņislavs SILKĀNS (dz. 1936. g. 16. oktobrī);
5 Zvirgzdenes pagasta iedzīvotāji:
20. oktobrī – Antoņina IVANOVA (dz. 1944. g. 15. septembrī),
31. oktobrī – Modests TERECĀNS (dz. 1948. g. 22. jūlijā),
1. novembrī – Alberts MIKAŽĀNS (dz. 1932. g. 2. septembrī),
18. novembrī – Nadežda TUTENA (dz. 1939. g. 2. oktobrī),
28. novembrī – Pēteris ČERPAKOVSKIS (dz.1944.g. 29.augustā).
Ziņas sniedza V. Ruciņa, dzimtsarakstu nodaļas speciāliste
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8. lappuse

Pagastos - Ziemassvētku eglītes
Tradicionāli novada kultūras darba speciālisti
visiem pirmsskolas vecuma bērniem organizē
īpašu Ziemassvētku eglīti. Iepriekšējo gadu
pieredze liecina, ka bērniem, kas vēl nav
sasnieguši skolas vecumu, ir pagrūti piedalīties
lielos novada mēroga svētkos.
Tāpēc šogad nolemts, ka
Ziemassvētku eglītes mazuļiem
notiks atsevišķi katrā pagastā.
Svētku sarīkojumā katrs
bērns saņem dāvanu no
pašvaldības.
Blontu PII – 23. decembrī
plkst. 12.00.
Ciblas TN – 27. decembrī
plkst. 10.00.
Līdumniekos – 25. decembrī
plkst. 12.00.
Pušmucovas TN – 21. decembrī
plkst. 15.00.
Zvirgzdenes TN – 26. decembrī
plkst. 11.00.

Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām
Ar pamatskolas izglītību (9. kl.) šādas kvalifikācijas:
Būvniecībā
Inženierkomunikāciju montētājs – Daugavpils Būvniecības
tehnikumā.
M a š ī n z i n ī b a s ( a u to )
Autoatslēdznieks – mācības Zilupē organizē Rēzeknes Tehnikums.
L a u ks a i mn i e c ī b ā u n d ā r z ko p ī b ā
Dārzkopis – Malnavas koledžā.
K o me r c z i n ī b a s u n a d m i n i s t r ē š a n a
Ludzā un tuvākajos novados iespējams iegūt profesionāMazumtirdzniecības
veikala pārdevējs – mācības Zilupē orgalās kvalifikācijas vairākās nozarēs.
nizē Rēzeknes Tehnikums.
Ar vidusskolas izglītību (12. kl.) šādas kvalifikācijas:
Mācību ilgums – 1 gads.
Būvniecībā
Dokumentu iesniegšana – līdz 2017. gada 17. februārim.
Apdares darbu tehniķis un Betonēšanas tehniķis – mācības
Mācības sāksies 20. februārī.
Ludzā organizē Daugavpils Būvniecības tehnikums.
Plašāka informācija Nacionālajā izglītības iespēju
L a u ks a i mn i e c ī b ā
datubāzē
(interneta adrese: http://www.niid.lv/JGprofesijas)
Lauksaimniecība tehnikas mehāniķis un Lauku īpašumu apPapildu jautājumu gadījumā sazinieties ar Profesionālās
saimniekotājs – mācības Višķos organizē Malnavas koledža.
izglītības projektu departamenta darbiniekiem (t.: 67854770).
K o me r c z i n ī b a s u n a d m i n i s t r ē š a n a
Finanšu darbinieks – Malnavas koledžā.
Mācību ilgums – 1,5 gadi.
Dokumentu iesniegšana – līdz 2017. gada
6. janvārim.
Mācības sāksies 9. janvārī.
Kā iegūt jaunu profesiju gada vai pusotra gada laikā?
Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju! Ja esi 17
līdz 29 gadus vecs, izvēlies kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām, piesakies profesionālās izglītības iestādēs
visā Latvijā! Saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi pie darba devēja.
Izvēlies kādu no piedāvātajām profesijām un seko norādītajai saitei, kur atradīsi sīkāku informāciju un kontaktus profesionālās izglītības iestādē, lai iesniegtu dokumentus.
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