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Šis laiks pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim
kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš,
sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod…
/K.Skalbe/
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Izsolēs nodoti īpašumi “Granti” un
“Muižkungi”
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Gadu mijas svētkos novēlam: lai katrā sirdī ielīst Ziemassvētku miers!
Lai Jaunajā gadā ikviena diena tiek piepildīta ar labām domām un labiem
darbiem!
Ciblas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

Florbola sacensībās 8
uzvar “Līdumnieki”

ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMI
24. decembris.
Ganiņu sv. Mise
12.00 – Aizpūrē,
17.00 – Pušmucovā,
20.00 – Eversmuižā,
18.00 – Ludzā.
25. decembris.
Kristus dzimšanas svētki
10.00 – Ludzā,
11.00 – Eversmuižā,
15.00 – Pušmucovā.
26. decembris.
Otrie Ziemassvētki
10.00 – Ludzā,
11.00 – Eversmuižā.
27. decembris.
Sv. Ģimenes svētki
9.00 – Aizpūrē,
11.00 – Eversmuižā,
14.00 – Pušmucovā,
9.00 un 11.00 – Ludzā.

Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, pie
Ciblas novada pašvaldības Domes ēkas Blontos 16. decembrī tika iedegta svētku egle. Uz
svinīgo brīdi pulcējās Blontu bērnudārza
audzēkņi un pedagogi, ciemata iedzīvotāji,
pašvaldības iestāžu vadītāji, pagastu pārvalžu
un domes vadība.
Skanēja dziesmas, bērni ar vecākiem gāja
rotaļās. Svētku noskaņu uzturēja folkloras
kopas „Madara” dziedātāji. Eglē katras pagasta pārvaldes vadītājs un arī darbinieki
iekāra kādu rotājumu. Pašdarinātus balta
papīra eņģelīšus vēju locītas egles zaros centās iekabināt arī bērnudārza mazuļi.
Ciblas novadā Kristus dzimšanas svētku

gaidīšana iesākās ar Adventa dievkalpojumiem visās trijās katoļu baznīcās. Adventa
pirmā svētdiena bija īsti ziemīga – krita
sniegs, bija neliels sals. Aizpūres baznīciņā,
kas dievlūdzējus gaida tik vienreiz mēnesī,
pulcējās neparasti daudz cilvēku, jo koncertu
sniedza Isnaudas Tautas nama sieviešu ansamblis. Prāvests Antons Justs, uzrunājot
draudzi, aicināja saglabāt labas savstarpējas
attiecības un padomāt par mūžīgām vērtībām.
Svētku dienās novada baznīcās būs sv. Mises, Tautas namos – dažādi sarīkojumi. Svinēsim svētkus ne vien mājās, bet arī dievnamos, sveicot Dieva Dēlu, un kultūras pasākumos!
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LVC sadarbojas ar pašvaldību

Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu
„Granti”, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 16,78 ha
kopplatībā ar kadastra Nr. 6890 003 0109 uz kura atrodas
smilts-grants un smilts karjers ar 810,71 tūkst. m³ smiltsgrants krāju un 790,04 tūkst m³ smilts krāju.
Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR 270 000.
Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas
maksu – EUR 20 un nodrošinājuma naudu – EUR 27 000
pašvaldības kontā:LV57PARX0012469710001.
Izsole notiks 20.01.2016. plkst. 10 00 Ciblas novada
domes administratīvās ēkas zālē (1. stāvs).
Ciblas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu
„Muižkungi”, kadastra Nr. 6848-004-0212, kurš sastāv no
zemes gabala 1,62 ha ar kadastra apzīmējumu 6848-0040212 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6848004-0212-001.
Izsolāmā objekta nosacītā cena – EUR 8 000.
Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā reģistrācijas
maksu – EUR 20, nodrošinājuma naudu – EUR 800
pašvaldības kontā:LV57PARX0012469710001.
Izsole notiks 20.01.2016. plkst. 12 00 Ciblas novada
domes administratīvās ēkas zālē (1.stāvs).
Pieteikumu reģistrācija abu šo īpašumu (“Granti” un
“Muižkungi”) izsolēm tiek veikta Ciblas novada pašvaldība
ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā
līdz 2016. gada 19. janvārim plkst.15:00 darba dienās no
plkst.9:00 līdz 15:00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes
kancelejā darba dienās no plkst. 9.00. līdz 15.00 un
mājaslapā: www.ciblasnovads.lv

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Adrese:
Domes nams, c. Blonti, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks:
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
Tālrunis: 29613699.
Informācijai — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Latgales reģiona Ludzas
nodaļa regulāri veic dažādus darbus uz valsts ceļiem, izpildot
Ciblas novada pašvaldības domes lūgumus. Aizvadītā gada
laikā tika novērsta izskalojumu veidošanās Pušmucovas ciematā; tika atjaunotas ceļu malas (izgriezti koki, iztīrītas grāvmalas) Blontu pagastā, uz ceļa Malzūbi – Istalsna – Perekļi (V
506); rudenī tika nogriezti lielie un bīstamie koki Ezersalā un
Lucmuižā (skat. fotogrāfijā).
Lielākā daļa no šiem darbiem veikti, jo uz to nepieciešamību norādīja pagastu iedzīvotāji, kas apmeklēja gada sākumā
notikušās domes rīkotās sapulces.
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska saka paldies LVC Ludzas nodaļas komandai
par atsaucību – visi domes lūgumi ir uzklausīti.
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes
lēmumu nr.14 (prot. Nr.14, 18.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 12
„Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 45 .panta 5. daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Ciblas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu
2.Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vieta ir Ciblas novada domes informatīvais izdevums ‘’Ciblas
novada ziņas’’
Novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
No Paskaidrojuma raksta minētajiem noteikumiem:
Projekta nepieciešamības pamatojums:
06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. Grozījumi likumā
"Par pašvaldībām", kur 3.punktā ir teikts, ka izdarīti grozījumi
likuma 45.pantā. Norādītā panta piektajā un sestajā daļā
noteikts, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros
nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta,
publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
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Notika iedzīvotāju sanāksmes
Bija iepriecinoši, ka
pušmucovieši pateicās
Komunālā dienesta
darbiniekiem par viņu
darbu, veicot ciemata
ūdensapgādes sistēmas
problēmu novēršanu.
Uz tām tika norādīts
gada sākumā notikušajā sapulcē.
Savukārt CIBLAS
ciema iedzīvotājiem,
kas dzīvo līvānietēs,
dome ir sagatavojusi
priekšlikumu, lai šīs
Uz sanāksmi Zvirgzdenē pulcējās arī tālāko ciemu,
19 privātmājas varētu
Lucmuižas un Ezersalas ciematu iedzīvotāji.
pieslēgties centrālajai
kanalizācijai. Saskaņā
Sanāksmēs iedzīvotāji tika informēti
ar izstrādāto tāmi, izmaksas sasniedz
par ceļu uzturēšanu un remontiem. Sūvairāk kā 52 tūkstošus eiro kanalizācijas
dzības bija par to, kā tiek uzturēti valsts
centrālā vada izbūvei līdz ciema kopēceļi. Piemēram, situācija uz Djatlovkas
jam vadam. Lai veiktu autonomas kanakalna un ap to. Domes speciālisti pēc
lizācijas sistēmas izbūvi pie līvānietēm,
sanāksmes atkārtoti sazinājās ar
summa ir vēl lielāka. Par šī projekta
„Latvijas Valsts ceļu” pārstāvjiem, muiespējamo realizāciju ir
dinot vēl rūpīgāk uzturēt tos ceļu posjālemj kopā ar šo māju
mus, pa kuriem tiek veikti pasažieru
iedzīvotājiem.
pārvadājumi. Šī uzņēmuma speciālisti
Jāpiebilst, ka uz tikšanupat ir pabeiguši novada iedzīvotāju
nos ar domes un pasanāksmēs rosināto darbu: izgriezuši
gasta pārvaldes vadību
lielos kokus un to zarus gar valsts ceļiem
ieradās tikai 4 Ciblas
Felicianovas un Lucmuižas ciematos.
iedzīvotāji, kā arī doVisos pagastos ir viena kopīga problēmes deputāti A. Tihovma: daudzdzīvokļu mājas ciematos. Pusskis un A. Ivanovs.
tukšas, slikti apsaimniekotas, brūkoTikšanās, pēc deputātu
šas… Lai arī to uzturēšana nav pašvaldīierosinājuma, bija rības prioritāte, jo dzīvokļiem lielākoties
kota nevis darbdienā,
ir īpašnieki, arvien budžetā tiek ieplānoti
bet sestdien, 5. decemvisai iespaidīgi līdzekļi komunālās saimSanāksmē Pušmucovā atkal tika runāts par ciemata brī, cerībā, ka strādājo- niecības vajadzībām. Dzīvokļos, kas
centra sakārtošanu. šie cilvēki apmeklēs pieder pašvaldībai un ir izīrēti, tiek maisanāksmi. Diemžēl…
nīti logi, vairākām mājā pēdējo gadu
Dalībnieku
skaita
antirekords sasniegt
Savukārt LĪDUMNIEKOS ir jānovāc
laikā ir nomainīti vai saremontēti jumti.
ciemata centrā kopš padomju gadiem BLONTOS, kur uz tikšanos neviens Šogad īpaši daudz ir maksāts par ūdenspēc daudzdzīvokļu mājas demontāžas neieradās. Bet to var izskaidrot ar ap- apgādes sistēmas sakārtošanu Felicianosakrautie bloki. Pagasta pārvaldes vadī- stākli, ka Blontu iedzīvotāji uz domi var vā un Pušmucovā. Bet… Iedzīvotāju
tāja Andra Klešnika bija sazinājusies ar nākt katru darbdienu (tā arī notiek), lai parāds par komunālajiem pakalpojufirmām, kas nodarbojas ar šādu objektu risinātu lielākas vai mazākas problēmas. miem kopumā nesamazinās. Gada sākudemontāžu, un tika nolemts aicināt spe- Varētu vien piebilst, ka gada sākuma mā tika slēgtas vienošanās par parādu
ciālistus izvērtēt darba apjomu un saga- tikšanās reizē Antona Lubāna (c. M. nomaksu, maksāšanas grafiki tiek pildīti,
tavot tāmi. Bet tas nebija jādara, jo nāka- Mediševa) izteikto priekšlikumu par bet rodas jauni parādnieki. 2016. gadā
majā dienā pieteicās vietējais uzņēmējs, autostāvvietas ierīkošanu pie Seļekovas nāksies uzsākt parādu piedziņu. Lai līdz
kapsētas dome sākusi realizēt – tiek
kurš blokus izmantos.
tai nenonāktu, dome atkal un atkal aicina
Tikšanās ar iedzīvotājiem ir lietderī- izpirkta zeme pie kapsētas.
iedzīvotājus sākt norēķināties par saZVIRGZDENES pagastā lielākās raigas, jo tajās cilvēki izsakās ne vien par
ņemtajiem komunālajiem pakalpojunacionālā līmeņa un globālām problē- zes ir ar Lucmuižas un Ezersalas ciema- miem: dzīvokļu īri, ūdens un kanalizācimām, bet arī par tādiem jautājumiem, ko tu daudzdzīvokļu māju uzturēšanu, kārtī- jas pakalpojumiem.
ir spējīga risināt vietējā pašvaldība. Sa- bu pašos ciematos un kapsētu uzturēšaDomes sanāksmes ar iedzīvotājiem
pulcēs iedzīvotāju izteiktās domas un nu. Nevienā citā novada pagastā nav tik rīkoja pirms nākamā gada budžeta sastāpriekšlikumi tiek pierakstīti ar mērķi daudz kapsētu kā Zvirgzdenē – 13 lielā- dīšanas, lai tajā varētu iestrādāt finansēkas un mazākas kapsētas.
risināt radušās problēmas.
jumu arī tautas rosinātiem mērķiem.
Decembrī visos piecos mūsu novada
pagastos notika pašvaldības domes
rīkotās iedzīvotāju sanāksmes. Tajās
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un izpilddirektore Ināra Sprudzāne sniedza informāciju par šī brīža
aktualitātēm un darbiem, kas paveikti
gada laikā. Sanāksmēs iedzīvotāji vērsa uzmanību uz problēmām, kuras vēl
jārisina.
Tā PUŠMUCOVĀ aktuāla ir ciemata
sakopšana – nodegušo privātmāju novākšana, dīķa apkārtnes sakārtošana un
tā aizbēršana, nesakoptā teritorija pie
īpašuma „Apsītes”, kā arī dažādām drazām pilnie daudzdzīvokļu māju pagrabi,
ko iedzīvotāji nevēlas uzkopt. Dzīvokļu
īpašnieki interesējās par iespējamiem
remontiem. Domes vadība ir gatava kopā ar juristu ierasties uz daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāju sanāksmi, lai izskaidrotu iespējas veidot dzīvokļu īpašnieku
biedrību, slēgt mājas apsaimniekošanas
līgumu un plānot mājas remontu.
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Lai ir kā pārsla
Katra baltā doma,
Kas, debess atsūtīta,
Neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilna joma,
Kur katra sirds
Sev dzintargraudu gūst!
(K. Apškrūma)
Lai Ziemassvētku brīnums sasilda
katru sirdi, nes prieku, mīlestību un
gaismu, dāvā veiksmi, izdošanos un
daudz gaišu notikumu Jaunajā 2016.
gadā!
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība
radīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus
sapņus, īstenot savus mērķus!
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Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas rodas darot tikai labu,
Lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos!
Godājamie Ciblas pagasta iedzīvotāji !
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru jūsu sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi
un izdošanos! Lai labiem nodomiem un darbiem bagāts Jaunais gads !
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns
Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam,
Katru dienu pa prieka brītiņam
Ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā.
(Krūmiņa)
Lai Ziemassvētki sirdī nes prieku un
Jaunais gads ir veiksmīgs un radošs!

Ciblas vidusskolas direktore
Sarmīte Leščinska

Ciblas novada
Jauniešu centrs

Kad cilvēks cilvēcību izstaro un dala
Un bieži palīdzīgu roku citiem sniedz,
Tad top viņš ļoti stiprs savā garā
Un labās dienas krāj kā pērles vienuviet.
(S. Zviedre)
Pateicamies Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam
Miervaldim Trukšānam
par atsaucību, labestību, sadarbību un prieku palīdzēt citiem.
Lai klusi un balti Ziemassvētki Jūsu mājās un ražens,
pilns jaunu ieceru 2016.gads!
Eversmuižas draudze

Lai allaž kāds prieks kā eņģeļa mats
Sien dvēseli zvaigznes starā,
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi,
To citiem dāvināt varam.
(K. Apškrūma)
Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu
Jauno gadu!
Biedrība “Strauts”

Sveču liesmās egle stalta,
Skan dvēselītē dziesma balta.
Caur tumsu atnāk gaismas stars,
Lai atkal sauli satikt var.
Sirsnīgi pateicamies Eversmuižas draudzes ērģelniecei
Elzai Abramānei un dziedātājiem
par skaistiem dziedājumiem mūsu baznīcā!
Baltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Lai Dieva svētība ienāk katrā mājā!
Eversmuižas draudze

Sirdsiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!
(Ā. Freimane/)
Lai Ziemassvētki ienāk jūsu sirdīs ar
gaišām jūtām un cerībām! Lai Jaunais
gads atnes dzīvesprieku un veselību,
atstājot vecajam, rūpes un bēdas!
Ciblas bibliotēkas vadītāja
Rita Trukšāne

Tici sapnim — tas piepildīsies!
Ceri uz brīnumu — un tas atnāks!
Mīli! Un pasaule smaidīs tev pretī
daudz sirsnīgāk.
(V. Mora)
Priecīgus Ziemassvētkus un
veselību, gaišas domas, radošas ieceres
un izdošanos Jaunajā gadā vēlu
novada amatiermākslas kolektīvu
dalībniekiem un to vadītājiem, kolēģiem – Valentīnai, Intai, Janai, Ērikam, un visiem kultūras pasākumu
apmeklētājiem!

Ar gaišu laimi, spožām zvaigznēm,
Ar labu domu, mīļu dziesmu,
Ar zaļu, kuplu egles zaru,
Lai katram atnāk svētku prieks!
Lai Ziemassvētku miers un
2016.gads sniedz prieku, laimi, veselību
Litai Zujevai,
Annai un Salimonam Ķipļukiem,
Jānim Miklucānam!
Pēteris Mičerevskis

Lai gaiši sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās.
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais atdzīvojas īsts!

Sandra Beļavska

Lai gaišām domām pildīti Ziemassvētki, un Jaunais 2016. gads lai atnes
daudz pozitīvu emociju!
Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte Romanovska

Vien zelta stars no zvaigžņu spieta
mums katram tieši sirdī krīt,
jo tieši sirds it tā vieta,
kur Ziemassvētku brīnums mīt.
(L. Vāczemnieks)
Paldies visiem mazajiem un lielajiem Blontu bibliotēkas lasītājiem un
apmeklētājiem par atsaucību, sadarbību
un idejām!
Lai katrā mājā tiek posta Ziemassvētku eglīte, smaržo piparkūkas un ir brīnišķīgs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Jaunajā gadā ikkatrā ģimenē lai mājo
SATICĪBA, MĪLESTĪBA un VESELĪBA!
Blontu pagasta bibliotēkas
vadītāja Inta Vonoga
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Kad egles zaros sveces degs
Un svētku mirdzums sāpes segs,
Lai visās acīs gaišums mirdz
Un rūgtos brīžus aizmirst sirds.
(J. Poruks)
Lai katrā mājā gaiši mirdz Kristus zvaigzne un aicina ikvienu staigāt gaismas ceļu!
Paldies visiem mīļajiem, labajiem cilvēkiem par sadarbību
un atbalstu.
Priecīgus, veselīgus un mīlestības pilnus Kristus dzimšanas
svētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes
vadītāja Valentīna Ruciņa
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Tad kad nav sniega vai saules,
meklēsim gaišumu sevī,
jo uz šīs sirmās zemes
vienīgi mēs to spējam:
ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi...
(M. Svīķe)
Lai Ziemassvētku laiks ved pretī sapratnei un cilvēcībai,
lai dvēseles spēka pietiek visam Jaunajam 2016. gadam!
Sveicu svētkos visus Ciblas novada un īpaši Blontu
pagasta ļaudis!
Ciblas novada izpilddirektore
Ināra Sprudzāne

Svētku brīdis – kā apstāšanās,
Kā atelpa pirms turpinājuma.
Gaišums, domājot par tuviem cilvēkiem,
darāmo darbu, labu vēlot un uzklausot –
Lai tādi brīži Jums dod spēku.
( K. Apškrūma)
Godājamie Pušmucovas pagasta iedzīvotāji!
Lai Ziemassvētku miers, gaišums un prieks ienāk Jūsu mājās!
Baltām domām un labiem darbiem svētītu Jauno 2016. gadu!
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne

Liec, Laimīte, ko likdama,
Ziemassvētkos, 2016. gadā ieejot,
Noliec prieku, noliec laimi,
Noliec labu veselību.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Ar veselību, dzīvesprieku, laimi un
saticību ģimenēs lai atnāk Jaunais gads!
Pušmucovas pamatskolas direktore
Alla Ločmele

Laika ritums Ezersalas internātpamatkolā — pretī Ziemassvētkiem
Ezersalas internātpamatskolā ir
aizvadīts rudens, ātriem soļiem tuvojas Ziemassvētki. Mācību gada sākums bija radošs, dažādu notikumu
un pasākumu pārpilns.
Septembrī tika svinēti ražas svētki Miķeļi. Izglītojamie devās arī pārgājienos, lai varētu iepazīt un novērot dabas
krāšņumu rudenī.
Oktobris sākās ar skolotāju sumināšanu. Skolotāju dienā izglītojamie priecēja savus pedagogus ar jauku koncertu.
Interesanti un radoši pagāja skolā nedēļa, veltīta veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Visas nedēļas garumā izglītojamie kopā ar skolotājiem piedalījās dažādās aktivitātēs: „Zinu tautas dziesmas,”
„Mini mīklu,” „Putras karalis Profesors
Grauds,” „Sporta aktivitātes,” „Mēs
esam putras meistari.” Izglītojamie lasīja tautasdziesmas, minēja mīklas par
maizi, putrām, graudiem, katru dienu
sportoja, paši gatavoja putras un tās degustēja. Izglītojamie piedalījās arī „Labo
darbu nedēļā.” Tika sakopta Franapoles
kapličas apkārtne, bijušo skolotāju kapu
kopiņas, autobusu pieturā sagrābtas nobirušās koku lapas. Bet pats jaukākais
notikums oktobrī bija ekskursijas. Sā-

kumskolas izglītojamie apmeklēja mini
zoodārzu „Rozīte,” pamatskolas un profesionālās pamatizglītības klašu izglītojamie devās uz Līgatnes dabas takām,
apmeklēja Siguldas bobsleja trasi, varēja
vērot Siguldas apkārtnes dabu rudenī.
Novembris izglītības iestādē bija
veltīts Latvijai. Izglītības iestādē tika
novadītas tematiskās nodarbības, notika
pasākums, veltīts Lāčplēša dienai, kā arī
nebija aizmirsti Mārtiņi. Lielākais pasākums – tematiskā nedēļa par Latviju
„Latvju zīmes,” kas noslēdzās ar svinīgo
pasākumu „Veltījums tev, Latvija!” Novembra pēdējā dienā tika iedegta kopīga
pirmā Adventes svece vainagā.
Taču ne jau tikai izglītības iestādes
pasākumos izglītojamie parāda savas
prasmes un spējas. Viņi piedalās arī dažādos ārpusskolas pasākumos. Oktobrī
izglītojamie piedalījās Latgales zonas
speciālo skolu sacensībās Aleksandrovas
internātpamatskolā „Drošie un veiklie,”
novembrī Sveķu internātpamatskolas
florbola sacensībās. Divi mūsu skolas
izglītojamie 20. un 21. novembrī pārstāvēja Ludzas sporta skolu Latvijas čempionātā svarcelšanā Saldū. Viens izglītojamais ieguva 2 bronzas medaļas, bet

otrs – 2 sudraba medaļas. Sākumskolas
izglītojamie
piedalījās
biedrības
„Latvijas lauku forums” rīkotajā konkursā „Laiks laukiem,” kā arī Ludzas
pilsētas bibliotēkās organizētajā pasākumā. Profesionālās pamatizglītības un
pirmsskolas grupiņas izglītojamie šobrīd
piedalās radošo darbu no izlietotā iepakojuma materiāliem izstādē „Mēs par
tīru vidi!,” ko organizē SIA ALAAS.
Tagad visi pedagogi un izglītojamie
gatavojas Ziemassvētkiem un Vecāku
dienai – gatavo priekšnesumus, cep piparkūkas izstādei, rotā telpas.
Dažādi pasākumi, svētku svinēšana
palīdz veidot izglītības iestādē pozitīvu
vidi, saliedē izglītojamos, pedagogus,
paaugstina izglītojamo interesi un motivāciju mācīties, apmeklēt skolu. Mūsu
izglītojamiem svarīgākais ir dažādu zināšanu praktiskais pielietojums, sasaiste
ar reālo dzīvi, tāpēc ar pasākumu, konkursu, svētku palīdzību skolas pedagogi
sagatavo izglītojamos patstāvīgai dzīvei,
māca domāt, sapņot, rīkoties, būt atbildīgiem un mērķtiecīgiem.
Ezersalas internātpamatskolas
direktors Andrejs TEREŠKO
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Bioloģijas olimpiādē – 2.vietas un Atzinības
30. novembrī notika Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes
novadu apvienības bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem. Tā pulcināja 54 dalībniekus, Ciblas novadu pārstāvēja
5 pedagoģes Rūtas TRUKŠĀNES audzēkņi no Pušmucovas
pamatskolas un Ciblas vidusskolas. Olimpiāde notika pārraudzītā tiešsaites režīmā, tāpēc iegūto punktu skaitu noteica
vienota žūrija Rīgā.
Augstākie sasniegumi (pēc iegūtā punktu skaita) mūsējiem
ir šādi: 9. klašu skolēnu vidū Atzinību ieguva Maksims KAIROVS un Agnese LEITĀNE no Pušmucovas pamatskolas; 2.
vietu ieguvuši Ciblas vidusskolas audzēkņi Arvis ŠMATS
(10.kl.) un Lauris VONOGS (11.kl.).
Uz valsts olimpiādi Rīgā uzaicināti piedalīties Zilupes vidusskolas skolēni Laine Greta Grahoļska (10.kl.) un Gļebs
Grigorjevs (9.kl.).

9. decembrī Pušmucovas pamatskola uzņēma viesus – divu
novadu skolu direktorus. Tas ir sadarbības un sadraudzības
pasākums, kas notiek reizi mēnesi Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu skolās.
Pušmucovā diena sākās ar svētbrīdi vietējā baznīcā, kur skanēja Adventa laika dziesmas. Direktori apskatīja ar skolas muzeja ekspozīciju un izstādi Tautas namā, kur viņiem skanēja arī
neliels koncerts.
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis, demonstrējot prezentācijas materiālus, pastāstīja par Ciblas novadu.
Skolu direktori aizrautīgi piedalījās mērdzeniešu Zelču vadītajās radošajās darbnīcās – lēja vaska sveces un darināja krīta
glezniņas.

ASV vēstniecības darbinieku vizīte
Ciblas vidusskolā
ASV vēstniecība Rīgā kalpo divpusējo attiecību starp ASV
un Latviju uzturēšanai. Tās darbinieki skaidro ASV politiku,
veicina kultūras sakarus starp valstīm, palīdz uzņēmējiem,
rīko pasākumus sadarbībā ar partneriem visā Latvijā.
Šī gada 10. decembrī ASV vēstniecības darbinieki apmeklēja Ciblas vidusskolu un tikās ar 9. – 12. klašu skolēniem.
Šīs tikšanās pirmās daļas
temats bija „ Personiskais zīmols” (Personal branding).
ASV kultūras atašejs Mets
Tompsons un ekonomikas
atašejs Kevins Bergvinkls
jauniešiem saprotamā formā
stāstīja, kā veidot savu zīmolu un būt veiksmīgiem darba
tirgū.
Jaunieši strādāja grupās un
tad izteica savu viedokli, kā
izvēlēties savus vaļaspriekus,
intereses, noteikt prioritātes,
satikt pareizos cilvēkus karjeras veidošanai, cik svarīgs
pirmais iespaids un kā efektīvi prezentēt sevi globālajā
tīmeklī.
Tikšanās otrajā daļā tika
izklāstīti praktiski soļi, kā

izvēlēties un veidot karjeru.
ASV vēstniecība piedāvā
divu dienu apmācību programmu ‘Start Strong’, kur
iespējams praktiski apgūt
tādas darba tirgum nepieciešamas prasmes, kā pareizi
uzrakstīt CV, sagatavoties
darba intervijai, sākt uzņēmējdarbību.
Esam pateicīgi vēstniecības
darbiniekiem par sniegtajām
zināšanām un prasmēm.
Ceram arī turpmāk izmantot iespējas piedalīties ASV
izglītības programmās un
organizētajos kultūras pasākumos.
Irēna SKUTELE,
Ciblas vsk. skolotāja

„Ilžeņas” stāstnieki augstu novērtēti
Bērnu un jauniešu
folkloras kustības
„Pulkā eimu, pulkā
teku” XIX stāstnieku konkursā „Teci,
teci, valodiņa” piedalījās arī Ciblas
vidusskolas folkloras kopas „Ilžeņa”
dalībnieki.
Šī gada tēma—
”Zirgs un zirgošanās”. Tāpēc stāstnieki savā stāstu pūrā
meklēja kādu pasaku vai nostāstu,
anekdoti un atgadījumu no dzīves saistībā ar zirgiem.

Fotogrāfijā iemūžināts mirklis pēc
konkursa Ziemeļlatgales posma

5. decembrī notika konkursa fināls. Bet pirms tam 24. novembrī Lendžos risinājās Ziemeļlatgales novada konkurss.
Lendžos„Ilžeņu” pārstāvēja trīs Ciblas vidusskolas stāstnieki. Viņu panākumi:
Jānis Kalvāns (7. kl., skolotāja Dz. Toporkova) – 1. pakāpe;
Lauma Kuzņecova (2.kl., skolotāja I. Kuzņecova) – 2. pak.;
Dairis Smirnovs (12. kl., skolotāja I.Kuzņecova) – 2. pak..
Uz finālu Rīgā tika izvirzīti Jānis Kalvāns un Dairis Smirnovs.
Konkursa fināls 5. decembrī Rīgas latviešu biedrības namā
notika 3 grupās. Jānis un Dairis cīnījās vecākajā grupā (7.-12.
kl.). Konkurence bija liela — 97 stāstnieki no visas Latvijas
stāstīja tiešām augstā līmenī. Un man ir liels prieks un gandarījums, ka arī Jānis un Dairis bija ļoti līdzvērtīgi un spēcīgi
stāstnieki.
Gan Jānis, gan Dairis konkursa finālā ieguva godam
nopelnīto 2. pakāpi!
Paldies Laumai, Jānim un Dairim par ieguldīto darbu!
Paldies skolotājai Inārai Kuzņecovai par sadarbību!
Paldies Ciblas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu!
Dzintra TOPORKOVA, kopas “Ilžeņa” vadītāja
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LAD pieņems projektu iesniegumus
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļa informē, ka Lauku
atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākumam
“Ieguldījumi materiālajos
aktīvos” apakšpasākumos
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.
Plašāku informāciju par pasākuma nosacījumiem var
saņemt SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” LUDZAS NODAĻĀ, Ludzā, Raiņa ielā 16a,
20. kab. vai, sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultanti
Beāti NARNICKU (mob. tālrunis: 25459538, e-pasts:
beate.narnicka@llkc.lv).
MALNAVAS KOLEDŽA
2016./2017. mācību gadā uzņems izglītojamos
projekta Jauniešu Garantijas programmās
Projekts līdzfinansēts Jaunatnes
Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros
IP “Banku zinības un finanses” kvalifikācija - finanšu darbinieks (uzņems decembrī un janvāra sākumā)- ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu
vecumam, mācību ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115 EUR
mēnesī). Mācības uzsāks 2016. gada 11. janvārī.
IP “Dārzkopība” kvalifikācija - dārzkopis (uzņems janvārīfebruārī) ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo
vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums
- 1 gads, stipendija 115 EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016.
gada 22. februārī.
Izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi
IP “Lauksaimniecība” kvalifikācija - lauku īpašuma apsaimniekotājs (uzņems decembrī un janvāra sākumā) ar
vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz
29 gadu vecumam, mācību ilgums - 1,5 gadi, stipendija 115
EUR mēnesī). Mācības uzsāks 2016. gada 11. janvārī.
Iestājoties jāiesniedz: izglītības dokuments, iesniegums,
3fotokartiņas, apliecinājums, medicīnas izziņa.
Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.
Mūsu adrese:
Kārsavas novads, Malnava, LV 5750
e- pasts: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv
kontakttelefons:.65733274, fakss 65733100
Višķi:25476051; 26585845
mājas lapa: www.malnava.lv
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VID: Ieteikums neaktīvajiem saimnieciskās
darbības veicējiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
atgādina, ka arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru
aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis no 2015. gada saimnieciskās
darbības ienākuma ir mazāks nekā 50 EUR, 2016. gadā būs
pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 EUR apmērā.
Tādēļ, lai izvairītos no nelietderīgiem izdevumiem nodokļu
nomaksas jomā, VID aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri pēdējo gadu laikā ar to vairs aktīvi nenodarbojas
un ir pieņēmuši lēmumu to arī vairs neatsākt, savlaicīgi - līdz
šī gada beigām - informēt VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu.

Meža cūkas drīkst medīt
visā valsts teritorijā
Ar mērķi sekmīgāk apkarot
Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
izplatību, spēkā stājušies
grozījumi Medību likumā, lai
nodrošinātu vienmērīgu medību slodzi visās medību
platībās un veicinātu intensīvākas meža cūku medības.
Tie paredz pienākumu
medīt meža cūkas iepriekš
reģistrētos medību iecirkņos, sākot ar 200 ha
platību, kā arī Valsts meža
dienestam (VMD) dod tiesības lemt par medību
tiesību piekritību platībās,
kurās līdz šim mežacūku
medības nebija atļautas –
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, medību platības,
kurās
medību
tiesības
izmanto pats zemes īpašnieks
un kuras nav reģistrētas
medību iecirkņa sastāvā
u.tml.
Šie grozījumi Medību li-

kumā ir spēkā līdz brīdim,
kad meža cūku populācijas
blīvums tiks samazināts līdz
1 mežacūkai uz 200 ha, bet
ne ilgāk kā līdz 2020. gada
31. martam.
Līdz šo grozījumu pieņemšanai mežacūku medības
varēja notikt 76 % valsts teritorijas, bet atlikušos 24 %
veidoja platības, kur nav
reģistrēts attiecīgas platības
medību iecirknis un kur to
aizliedza citi normatīvie akti
(dabas liegumi, militārie
objekti, u.tml.). Platības,
kurās līdz šim meža cūku
medības nebija atļautas,
kalpoja par patvērumu meža
cūkām, mazinot medību sekmes blakus esošajās medību
platībās un palielinot ĀCM
tālākas izplatības riskus.
Informē Zemkopības
ministrija

POLICIJA BRĪDINA: UZDARBOJAS KRĀPNIECE!!!
Š. g. 3. decembrī Daugavpilī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka gados vecu cilvēku mājās ieradās nepazīstama
sieviete, kura uzdevās par „Latvenergo” darbinieci un nozaga
4000 euro.
Krāpnieces pazīmes: aptuveni 35 - 40 gadi, augums175 185 cm, vidēja miesas uzbūve, runāja krievu valodā. Sieviete
pārvietojās ar automašīnu tumši pelēkā krāsā.
Lūdzam mūsu iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem. Gadījumā, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija saistībā ar
minēto, lūdzam nekavējoties zvanīt pa tālruni 110 vai
27894783.
Informē: Jeļena RUTKOVSKA, Valsts policijas LRP
Ludzas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore
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Laukos šādi cilvēki ir zelta vērti
Mūsu feldšere Ļubova Maļavkina
Zvirgzdenes pagastā strādā jau 30
gadus, jo 1985. gadā pārcēlās dzīvot
uz Lucmuižu. Uz Latgali viņa atnāca 1972. gadā pēc medicīnas skolas
beigšanas, bija norīkota darbā Pureņu pagastā. Ļoti jauniņā rīdziniece
ātri iejutās lauku vidē. Iedzīvotāju
toreiz bija daudz, arī bērnu dzima
daudz. Šodien mēs nevaram iedomāties, kādos apstākļos bija jāstrādā, kad nebija vienreizējo šļirču,
nebija mobilo sakaru, nebija transporta. Pie pacientiem bija jātiek un
palīdzība jāsniedz. Brauca gan ar
pajūgu, gan ar riteni, ļoti bieži gāja
kājām, gan pa dienu, gan pa nakti,
arī aukstumā un dziļā sniegā. Nolūkoja viņu vietējais puisis, izveidojās
ģimene. Ilgus gadus bija jākopj dārzi, siens un lopi. Vajadzēja paspēt
apkopt savu saimniecību un tikt galā
ar feldšeres pienākumiem, bieži
naktīs doties izsaukumā pie slimiem
bērniem. Sūroties nebija laika.
Kopā izaudzinātas divas meitas un
dēls. Tagad Ļubova un Ivans priecājas par četriem mazbērniem.
Par to, kas pieredzēts garajā darba

Dzimtsarakstu ziņas
Novembrī Ciblas novada
pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā veikti 7 ieraksti.
Miruši četri iedzīvotāji:
5. novembrī – Antonija
PIROGA no Zvirgzdenes
pag. (dz.1944. g. 7. maijā);
10. novembrī – Vladislavs
RIVČS no Ciblas pag.
(dz.1921. g. 1. novembrī);
20. novembrī – Petronellija
KASPARĀNE no Zvirgzdenes pag. (dz. 1930.g. 8.jūlijā);
30. novembrī – Valentīna
BULE no Ciblas pag.
(dz.1939. g. 9.f ebruārī).
Reģistrēti trīs jaundzimušie:
8. novembrī – Jēkabs K.
Zvirgzdenes pag.,
13. novembrī – Antons D.
Blontu pag.,
23.novembrī – Dominiks F.
Ciblas pagastā.

dzīvē, varētu uzrakstīt veselu romānu. Un tajā būtu daudz smieklīgu
un kuriozu gadījumu, protams, vaigu vaigā skatīta arī cilvēku aiziešana.
Pavērtējot cilvēku attieksmi pret
savu darbu mūsu dienās, varam izdarīt tikai vienu secinājumu: mums
ir ļoti paveicies, jo Ļuba ir mediķis
pēc aicinājuma, ar lielu atbildību, ar
pienākuma apziņu, nesavtīga un
zinoša. Bieži vien mēs ejam pie viņas ar savu likstu un saņemam precīzu atbildi, ko darīt tālāk. Laukos
tāds mediķis ir zelta vērts, jo dzīvo
cilvēkiem „sasniedzamā” attālumā
un vienmēr gatavs steigties palīgā.
Esmu pārliecināta, ka šajā klusajā
pirmssvētku laikā, kad katrs pārdomājam nodzīvoto laiku, izvērtējam
veiksmes un neveiksmes un domās
nospraužam mērķus nākamajam
gadam, mēs, Zvirgzdenes pagasta
iedzīvotāji, katrs gribam pateikt
lielu paldies mūsu Ļubai par atsaucību un sirsnību. Visu vārdā novēlu
viņai veiksmi, labu veselību, prieku
un izturību.
Vija TABŪNE

8. lappuse

SVĒTKU SARĪKOJUMI
24. decembrī Pušmucovas baznīcā
pēc Ganiņu sv. Mises (sākums pl.17.00) —
Ziemassvētku koncerts.
25. decembrī Līdumnieku biedrības
namā: pl. 13.00 — Ziemassvētku koncerts; pl. 22.00 — balle.
26. decembrī Blontu TN :
pl. 11.00 — Ziemassvētku sarīkojums
novada pirmsskolas vecuma bērniem;
pl.14.00 — Ziemassvētku koncerts.
26. decembrī, pl. 21.00 Ciblas TN —
ikgadējā balle ar grupu “Rauši”.
30. decembrī, pl. 20.00 Blontu TN —
Blontu Tautas nama 5 gadu dzimšanas dienas svinības. Pēc koncerta – balle ar grupu
„Patrioti.lg”.
1. janvārī, pl. 22.00 Ciblas TN —
Jaungada karnevāls.

Florbola sacensībās uzvar „Līdumnieki”
12. decembrī Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā pirmo reizi notika
sacensības florbolā „Ziema
2015”, kas varētu kļūt par
tradicionālām. Sacensībās
piedalījās četras komandas
no Ciblas novada, katrā bija
četri spēlētāji, ieskaitot
vārtsargu.
Cīņa ritēja par ceļojošo kausu. Īpaši spraiga atmosfēra
laukumā valdīja, kad komandas „Līdumnieki” un „Cibla”
cīnījās par uzvaru.
I vietu izcīnīja komanda
„Līdumnieki”, kurā spēlēja
Mārtiņš Pavlovs, Raivis Kozlovskis, Verners Valters,
Alens Kalvāns.
II vieta – komandai „Cibla”,
kurā spēlēja Andris Duncāns,
Endijs Romanovs, Renārs
Romanovs un Intars Donskis.

III vieta – komandai
„Aleksandra „Šuriks””,
kurā spēlēja Kristaps
Tereško, Vairis Sprūžs,
Edijs Budrevičs, Edgars
Mizāns.
4. vieta – komandai
„LVU-21”, kurā spēlēja
Kristiāns Punculs, Lenards Laganovskis, Gustavs Aleksandrovs un
Jevģēnijs Kairovs.
Balvas saņēma visi:
godalgoto vietu ieguvējiem – kausi, medaļas un
d ip lo mi. Ko mand ai
„LVU-21” – maziņais
kauss kā mierinājuma
CJC „Impulss”, Felicianovas
balva.
Sacensībās tika izmantots Sporta komplekss un Ciblas
sporta kompleksa inventārs – novada pašvaldība.
florbola nūjas un bumbiņas.
Informē Ciblas novada
Sacensību rīkotāji: Ciblas
sporta organizatore
jauniešu biedrība „Strauts”,
Ineta MIKLUCĀNE
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