CIBLAS NOVADA
Blonti Cibla Līdumnieki Pušmucova Zvirgzdene
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Šai naktī zvaigznes snieg –
Balts zvaigžņu sniegputenis.
Tās zvaigžņu sējējs zemes tumsā kaisa,
Lai visiem tiek –
Lai katram sava zvaigzne.
/E. Ķezbere/

Gaišus, miera un labestības
piepildītus Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un
panākumiem bagātu
2020. gadu!

Ciblas vidusskolas 4
aktualitātes
Esam starp ģimenēm draudzīgajām
pašvaldībām

2019. gada 19.decembris

Juris Dombrovskis,
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

5

6
Svētkus gaida
skolās Pušmucovā
un Ezersalā

Skeču parādē —
dzīvē noskatīti
kuriozi

7

Baznīcās - Kristus
dzimšanas svētki

8

30. decembrī
plkst. 20:00
Blontu TN Ciblas novada
iedzīvotāju
gada noslēguma
BALLE kopā ar
KASPARU PUDNIKU
un
EDGARU ČIŽEVSKI.
Biļetes - tikai
iepriekšpārdošanā
līdz 27.12.2019.
Cena - 3 eiro.
Zvaniet 29285284.

Ikdienā mēs mēdzam apsnigt
un reizēm rokas kā zari nokarājas.
Ziemassvētkos vajag visu šo
sniegu nopurināt un izjust
svētku prieku un laimi!
Šobrīd cilvēku sirdis atvērtas labajam, jo ir lielais novēlējumu laiks, dāvanu došanas un saņemšanas laiks. Aizdegsim sveces Ziemassvētku eglītē, lai ikviens var
saskatīt ceļu uz mājām, kur pīrāgi smaržo, savējie pulcējas, kur mīlestība mīt! Ielaidīsim pār slieksni, tik tīru un baltu, pie sevis Jauno gadu, solot labus darbus
darīt, gaišas domas domāt, sevi pasaulē un pasauli sevī mīlēt!
Vēlu gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2020.gadu visiem Ciblas
novada ļaudīm un īpaši laba vēlējumi Blontu pagasta iedzīvotājiem!
Ināra SPRUDZĀNE, Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore

25. decembrī plkst. 21:00
Pušmucovas TN -

Ziemassvētku balle
kopā ar grupu „Projekts M”.
Tālr. galdiņu rezervēšanai: 26199502.

28. decembrī plkst. 21:00
Ciblas TN ikgadējā SVĒTKU BALLE
ar grupu RAUŠI un viņu draugiem.
Tālr. galdiņu rezervēšanai: 29285284.

Pašvaldības darba laika izmaiņas Ziemassvētkos un gadu mijā
23. decembris – darba diena 08:00 – 15:00
24., 25., 26. decembris – brīvdienas.
27. decembris – darba diena 08:00 - 15:00
30. decembris – darba diena 08:00 - 15:00
31. decembris un 1. janvāris – brīvdienas.
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2019. g. 19. decembrī

2. lappuse

Iedzīvotāji aktīvi piedalījās Veselības dienā
Pasākums „Veselības diena – Onkoloģisko slimību
profilakses pasākumi” Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/067 “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvarā
notika 2019. gada 29. novembrī Ciblas novada
sporta centrā Felicianovā.
Iesākās diena ar ārstes internistes Vitas Vestmanes lekciju “Onkoloģisko
slimību profilakse, agrīnie simptomi,
ārstēšanas iespējas” par riskiem, kas var
veicināt saslimšanu, skrīningu, par
psiholoģiskajiem aspektiem, un atbalstu
onkoloģijas slimniekiem un viņu tuviniekiem. 6 klausītāji izmantoja iespēju
saņemt ekspreskonsultāciju ar dakteri
personīgi.
Pēc dakteres lekcijas sekoja uztura
zinātnes speciālistes Daces Meijas lekcija-diskusija par veselību veicinošu
uzturu ikdienā un onkoloģisko slimību
profilaksi un gatavošanas meistarklase.
Nodarbības laikā tika runāts par uztura
principiem, produktiem, kas būtu vēlami onkoloģijas terapijas laikā, pēc terapijas, kā arī par profilaksi veselīgam
dzīvesveidam un uzturam. Interese un
jautājumi bija par produktu izvēli, kur
labāk pirkt, ko mainīt gatavošanas paradumos, lai būtu veselīgs ēdiens, un par
ūdens lietošanu, kā iemācīties dzert
nepieciešamo daudzumu. Praktiskajā
daļā tika gatavota tomātu biezzupa,
notika degustācija un diskusija par dažādām biezzupām, to gatavošanu.

Bija jautājumi
par veģetāriem
ēdieniem, medījuma gaļu, dzīvnieku
valsts un augu
valsts olbaltumvielām u.c..
Bioimpedances
Liela interese bija par uztura jautājumiem.
svaru mērījumus
ārstniecības personas Ata Priedes
vadībā veica 21
pasākuma dalībnieks. Diemžēl
liekā svara problēma, muskuļu masas un tauku masas
disbalanss, ūdens
daudzuma nepietiekamība konstatēts vairāk nekā 60
% mērījuma veicējiem. Katram mērījumu veicējam tika
izsniegta informāSportoja trīs komandas. Uzvarēja visi!
cija ar mērījuma
rādījumiem. Vadoties pēc šo mērījumu aktivitātēs piedalījās gan bērni, gan
rezultātiem, speciālisti sniedza ekspres- pieaugušie, tās bija aizrautīgas un interesantas stafetes, atjautības un komandu
konsultācijas un rekomendācijas par
spēles, kam sekoja apbalvošana un paveselības uzlabošanu, veselīgu uzturu
un fizisko aktivitāšu uzsākšanu ikdienā. teicību pasniegšana.
Veselības veicināšanas aktivitātēs
Slimību profilakses aktivitātēs kopā
kopā
piedalījās 49 cilvēki.
piedalījās 51 cilvēks.
Pēc
tam dalībnieki baudīja veselīgas
Veselības veicināšanas aktivitātēs
uzkodas
un dzēra zāļu tēju.
sporta pedagogu Inetas Miklucānes un
Svetlana RIMŠA,
Solvitas Narnickas vadībā notika iesilCiblas
novada
pašvaldības
dīšanās vingrinājumu komplekss mūziAttīstības nodaļas vadītāja
kas pavadījumā, radošas, aktīvas, inteFOTO: Ērika Bondarenko,
resantas komandu sacensības. Sporta
Individuālās konsultācijas.
sabiedrisko attiecību speciāliste
Projekts „Veselības
veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/
I/067) norisinās darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Bioimpedances svaru mērījumi.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
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Domes sēdē lemtie jautājumi
27. novembrī notika kārtējā Ciblas
novada pašvaldības domes sēde. Tās
darba kārtībā bija iekļauti 10 jautājumi.
Ar domes lēmumu tika veikti grozījumi šī gada pašvaldības budžetā.
Budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova
deputātus informēja, ka grozījumi jāveic ieņēmumos, jo saņemtas valsts
budžeta dotācijas gandrīz 28 tūkstošu
eiro apmērā, no tiem – ap 16 tūkst. eiro
– transferti no valsts budžeta (8 tūkst.
eiro – asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 4 tūkst. eiro – mērķdotācija pagaidu sabiedriskajiem darbiem, 1225 €
– programmas „Latvijas skolas soma”
aktivitātēm, 2730 € – VISC finansējums
izglītības projektam, 800 € – no LAD
ceļu projektam u.c.). Bez tam ir saņemti
10 000 eiro kā pašvaldību transferti.
Budžetā ieņēmumi nedaudz pieaug pašvaldības (pašu līdzekļu) ieņēmumu sadaļā: par 1000 € – pašvaldības nenodokļu ieņēmumi, 240 € – iekasētie naudas sodi. Grozījumi pamatbudžeta izdevumu sadaļā pamatā saistīti ar mērķdotāciju un transfertu novirzīšanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi apstiprināti 3 439 128
eiro, izdevumi – 3294134 eiro.
Veicot grozījumus Speciālajā budžetā,
tas nav palielināts un joprojām sastāda
172 993 eiro. Grozījumi 6300 € apmērā
veikti, pārdalot izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām: par 5000
€ pieauguši izdevumi par pakalpojumiem un samazināti transferti u.tml..

Piešķirtas Ziemassvētku
dāvanas
Sēdē tika nolemts piešķirt naudas līdzekļus 2019. gada Ziemassvētku dāvanu iegādei.
Četrām iedzīvotāju kategorijām tiks
pasniegtas dāvanas: pirmsskolas vecuma bērniem, vientuļajiem pensionāriem
un personām ar 1. grupas invaliditāti
(deklarētā dzīvesvieta – Ciblas novada
pašvaldības teritorijā), kā arī visiem
pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas). Vienas dāvanas vērtība – 5 eiro.

Lemts par naudas balvām
pašvaldības iestāžu darbiniekiem
Domes sēdē tika nolemts jaunā redakcijā apstiprināt 24.09.2015. Nolikumu
„Par atlīdzību un sociālajām garantijām
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3. lappuse

19.06.2018. gada noteikumiem nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un
Ciblas novada pašvaldībā”. Domes iz- apbūves tiesības noteikumi”.
pilddirektore sēdē deputātiem skaidroja,
Deklarētās dzīvesvietas anulēšana
kāpēc nepieciešams veikt izmaiņas miSēdē tika lemts par deklarētās dzīvesnētajā Nolikumā. Tajā turpmāk nebūs
vietas anulēšanu divām personām pēc
termina „Prēmija”, kas aizstāts ar termidzīvesvietu īpašnieku lūguma.
nu „Naudas balva”. Nolikumā noteikts,
Anulēta J. K. deklarētā dzīvesvieta
ka Naudas balvu var piešķirt amatperLīdumnieku pagastā, jo, gatavojot lēsonai (darbiniekam), kurš Ciblas novamumu, netika konstatēts, ka J. K. ir
da pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā 6
ieguvis īpašuma lietošanas tiesības uz
mēnešus (līdz šim – 1 gadu). Balvas
laulības, radniecības vai cita likumiska
piešķiršanas izvērtēšanai ar domes lēvai līgumiska pamata, kas dotu tiesības
mumu jāizveido komisija trīs cilvēku
apmesties uz dzīvi konkrētajā nekustasastāvā.
majā īpašumā.
Nolikuma sadaļā par pabalstiem preAnulēta U. R. deklarētā dzīvesvieta
cizēts 39. punkts, nosakot vienreizēju
Blontos, jo sakarā ar laulības šķiršanu
pabalstu, uz ko amatpersona un darbiar dzīvokļa īrnieci viņam zudušas minēnieks var pretendēt radinieku nāves
tā īpašuma lietošanas tiesības.
gadījumā: vecāku, laulātā vai bērna
Pašvaldība ierakstītās vēstulēs brīdināves gadījumā – valstī noteiktās vienas
nāja, ka tiek gatavots lēmums par dekminimālās algas apmērā; vecvecāku,
larētās dzīvesvietas anulēšanu, un aicibrāļa, māsas vai mazbērna nāves gadīnāja J. K. un U. R. izteikt savu viedokli
jumā – 150 eiro apmērā.
vai argumentus. Neviens šo iespēju
Domes sēdē 27. novembrī tika noneizmantoja. Lēmums stājas spēkā APL
lemts izveidot Naudas balvas izvērtēšanoteiktajā kārtībā un ir pārsūdzams vienas komisiju šādā sastāvā: Ināra Spruna mēneša laikā Administratīvajā rajona
dzāne – pašvaldības domes izpilddirektiesā Rēzeknes tiesu namā.
tore; Zinaīda Pavlova – budžeta ekonoNekustamo īpašumu lietas
miste; Inese Zvariča – galvenās grāmat*
Privātpersonai
atļauts atdalīt no nevedes vietniece.
kustamā
īpašuma
Līdumnieku pagastā
Sēdē tika nolemts piešķirt naudas balzemes
vienību
3,1
ha platībā un izveivas ne vairāk kā vienas minimālās mēdot
jaunu
nekust.
īpašumu, kam pieneša darba algas apmērā – Ciblas novada pašvaldības domes un pašvaldības šķirts nosaukums un noteikts zemes
iestāžu darbiniekiem (izņemot skolu lietošanas mērķis – mežsaimniecība.
* Precizēts 27.03.2014. Ciblas novada
pedagogus, Ezersalas internātpamatskolas pedagogus un darbiniekus), propor- pašvaldības domes sēdes lēmums „Par
nekustamā īpašuma pārņemšanu”, jo
cionāli darbinieka amata likmei.
Valsts meža dienests ir sakārtojis nek.
Iznomāta zemes vienība
īpaš. „Čiekurkalte” dokumentāciju, tā
Tika izskatīts privātpersonas A.I. iesastāvam ir pievienotas trīs būves.
sniegums par pašvaldībai piekritīgas
2014. gada pašvaldības lēmums lūgt LR
zemes vienības piešķiršanu nomā. ZeMinistru kabinetu nodot Ciblas novada
mes vienība 0,45 ha kopplatībā atrodas
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības
Ciblas pagastā.
nek.īpaš. „Čiekurkalni” precizēts, ieDeputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt
kļaujot tajā šīs trīs būves. Īpašums atropersonai nomā šo lauksaimniecībā izdas Zvirgzdenes pagasta Banonejā, pašmantojamo zemi ar 2019. gada 1. devaldība gatava to pārņemt, jo tas nepiecembri bez apbūves tiesībām uz sešiem
ciešams pašvaldības funkciju nodrošigadiem. Par to nolemts noslēgt līgumu,
nāšanai – palīdzības sniegšanai dzīvoknosakot nomas maksu 21,50 eiro gadā
ļa jautājumu risināšanā novada iedzīvoun PVN (atbilstoši neatkarīgā vērtētāja
tājiem.
vērtējumam). Lēmumā noteikts, ka A. I.
* Nolemts atdalīt no pašvaldībai piekompensē Ciblas novada pašvaldībai
kritīgas zemes vienības Blontu pagastā
pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzīzemes vienību 6.0 ha platībā ar kadastra
bas summu 99,99 eiro. Gadījumā, ja
apzīmējumu 6844-004-0472 un atdalīnomas līgums nav parakstīts mēneša
tajai zemes vienībai noteikt zemes lietolaikā no lēmuma pieņemšanas datuma,
šanas mērķi – 0501 – Dabas pamatnes,
šis lēmums tiek atzīts par spēkā neesoparki, zaļās zonas un citas rekreācijas
šu. Lēmums sagatavots saskaņā ar MK
nozīmes objektu teritorijas.
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Ciblas vidusskolas audzēknes –
TV spēlē „Gudrs vēl gudrāks”
Raidījumam „Gudrs vēl gudrāks” rit jau 7. sezona.
Arī šajā sezonā ciblāniete Antra TOPORKOVA, kura mācās nu jau 8. klasē, sekmīgi piedalās viktorīnā. Viņas dalība
pusfinālā TV ekrānos bija redzama 13. decembrī. Antra iekļuva finālā, kurā piedalās 6 jaunieši. Kā viņai veicās? Fināls TV ekrānos būs redzams 20. decembrī.
Savukārt 9. klašu pusfinālā 5. decembrī Latvijas TV studijā piedalījās Sanda AUGUSTOVA. 9-klasnieku spēli TV
demonstrēs 2020. gada janvārī, piektdienu vakaros.
Skatīsimies erudīcijas spēli „Gudrs vēl gudrāks” Latvijas
TV 1. kanālā!

2019. g. 19. decembrī

4. lappuse

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI
CIBLAS VIDUSSKOLĀ 20. decembrī
1.-6. kl. skolēniem:
pl. 9.00 – klases stunda,
pl. 10.30 – Ziemassvētku pasākums „Pie eglītes”,
pl. 12.30 – autobusi uz mājām.
7.-12. kl. skolēniem:
pl. 15.00 – klases stunda,
pl. 16.00 – Ziemassvētku Masku diskoballe,
pl. 21.00 – autobusi uz mājām.

Arī šogad – konkursa Mūsu mazais pārgājiens laureāti!

Kluss eņģelis iededz zvaigznes egļu
zaļajos zaros Katrai gada dienai pa vienai.
Trīs simti sešdesmit piecas.
Košas, mirdzošas, spožas debesu
sveces.
Tās izgaismo zemes plašumus
Un sirdī ielej malku
No Debesu Avota.
Kad, gadam apmetot loku,
Jauns uzplaukst Laiks,
Lai ikvienam dvēselē pietiek Gaismas,
Ko citiem dāvāt,
Gaismas, ko mēs, cilvēki,
Saucam par Mīlestību!
(Inta Nagla)
Lai Ziemassvētki nes mīlestību,
mieru un gaišumu!

Ciblas vidusskolas 10. klases audzēkņi un viņu audzinātāja Renāte MIKASKINA nopelnīja 430 eiro lielu balvu, ko
varēs izmantot ekskursijai.
Tāds ir kopējā darba rezultāts, piedaloties Zemkopības ministrijas organizētajā tradicionālajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Šī gada tēma – bērzs.
Konkursa moto – „Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā”.
Par to, kāds bija ciblāniešu pārgājiens,
izpēte un uzvara, stāsta Renāte Mikaskina:
– Septembra otrajā sestdienā mēs devāmies ciemos uz Zilupes novada
„Bitēm” pie tāšu meistara Jurija Ivanova, kur iepazinām šo unikālo bērza izmantošanas iespēju. Konkursa darbā
apkopojām tāšu meistara sniegto informāciju, aprakstījām izgatavošanas demonstrējumus un izveidojām fotoreportāžu par redzēto tāšu darbnīcā. Tā bija
pētnieciskā darba daļa.

Lai Jaunais gads nāk ar jaunām
Kopumā konkursa darbā atspoguļo- iecerēm, labiem darbiem un ticību,
jām ļoti daudzas bērza izmantošanas ka visi sapņi piepildīsies!
iespējas: kurināmais, saplāksnis, kokCiblas vidusskolas direktore
materiāls, bērzu sulas, bērza tāss, melSarmīte Leščinska
nās bērza piepes izmantošana, lapu,
pumpuru un zaru izmantošana, kā arī
bērza lomu folklorā.
Un, protams, darbs vainagojās ar pa- Lai Ziemassvētku laiks nes laimi,
nākumiem – ieguvām 2. vietu (1. vieta
mieru un ticību!
mūsu vecuma grupā netika piešķirta) un
naudas balvu ekskursijām 450 EUR. Lai lietišķa un bagāta ir katra
Jāpiebilst, ka 2. vietu un tieši šādu balJaunā gada diena!
vu iegūstam jau 3.reizi (2016., 2018. un
šogad).
Nelielu interviju ar mums apbalvošaPriecīgus Ziemassvētkus
nas pasākumā Latvijas Mežzinātnes
institūtā Salaspilī var atrast LNT raidīun laimīgu Jauno 2020. gadu!
jumā "Dzīvīte brīvdienās" 24. novembra raidījumā (tvplay.lv).
Ciblas un līdumnieku pagasta
Pateicamies Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu braucienā pēc balvas –
pārvaldes vadītājs
14. novembrī uz Latvijas Valsts mežziMiervaldis Trukšāns
nātnes institūtu „Silava”!
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Lai Ziemassvētki iededz Jūsu sirdīs sirdsmieru, mīlestību
un gaišas cerības!
Lai Jaunajā gadā ikvienam no mums savā ikdienā izdodas atrast labo, par ko pateikties dzīvei un līdzcilvēkiem.
Lai saskaņa un saticība ģimenē, dzīvesprieks un laba veselība, kaimiņu, draugu atbalsts un palīdzība vajadzīgā brīdī,
sirdij tīkams darbs un gandarījums par paveikto, veiksme un
izdošanās lielu un mazu ieceru īstenošanā, jauka atpūta un
jauni iespaidi!
Ja gaišas domas pasaulē raidīsim un labus darbus darīsim,
mūsu ikdiena kļūs laimīgāka, saticīgāka un veiksmīgāka !
Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno 2020. gadu!
Pušmucovas pagasta pārvaldes darbinieki
Viss, kas skumdinājis, gaist.
Maigas jūsmas krūtīs kaist.
Sirdi glāsta mīļums liegs.
Dvēselē plaukst laime, prieks.
(Vilis Plūdonis)

Lai Ziemassvētki ienāk katrā mājā ar mīlestību, prieku un
cerību! Mīļus un gaišus Kristus Dzimšanas dienas svētkus!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna Ruciņa
..Tik balts un kluss..
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
(V. Mora)

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu
cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Blontu PII vadītāja Gunta Stolere
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Konkursā balvu saņēma arī
Ciblas novada pašvaldība
Noslēdzies Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotais konkurss
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2019”. 16. decembrī svinīgā pasākumā
Latvijas Mākslas akadēmijā paziņoti
konkursa rezultāti. Galveno balvu un
titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” ieguvusi Līvānu novada pašvaldība, savukārt titulu “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2019” Latgales plānošanas reģionu
pašvaldību grupā ieguvusi Ludzas novada pašvaldība.
Konkursā tika vērtētas visas Latvijas pašvaldības, to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan informācija par pašvaldībām,
gan arī iedzīvotāju balsojuma rezultāti. Otrajā kārtā tika 25
pašvaldības – starp tām arī Ciblas novada pašvaldība, trešajā
kārtā – 10 pašvaldības, ko komisija apmeklēja klātienē.
Konkursa noslēguma pasākumā tika pasniegtas naudas
balvas: Līvānu novada pašvaldībai – 25 000 EUR, uzvarētājas plānošanas reģionu grupā – pa 15 000 EUR. Piešķirtas
arī vairākas citas nominācijas un balvas.
Ciblas novada pašvaldība ieguva bērnu rotaļu laukumu
izgatavotāja SIA “Jūrmalas Mežaparki” dāvanu – atsperšūpoles. Mūsu pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti un dažu
ģimeņu pārstāvji piedalījās apbalvošanas ceremonijā. SIA
„Jūrmalas Mežaparki” pasniedza apliecinājumu par simpātiju balvas piešķiršanu un deva iespēju izvēlēties atsperšūpoles no uzņēmuma kataloga. Pašvaldībā tiks lemts, kur un
kādas šūpoles uzstādīt.

Bērni iepazīstas ar robežsargu un kinologu darbu

Jaunas prasības suņu īpašniekiem

Lai iepazīstinātu bērnus ar robežsargu un kinologu darbu, 4. decembrī Blontu
pirmsskolas izglītības iestādē ciemojās Ludzas robežsardzes pārvaldes robežsargi
un kinologi ar suņiem. Pasākuma laikā tika izspēlētas dažādas spēles, kurās bērni
iejutās gan robežsargu, gan robežas pārkāpēju lomās. Ar lielu interesi bērni vēroja kinologu un suņu demonstrējumus. Suņi paklausīgi izpildīja kinologu komandas, kā arī bērniem tika dota iespēja paglaudīt četrkājainos draugus. Pasākums
izvērtās par lielu piedzīvojumu gan bērniem, gan arī audzinātājām.

Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem, kas stāsies spēkā 2019. gada 24.
decembrī. Turpmāk īpašniekiem savi
suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra
(LDC) mājas (istabas) dzīvnieku datu
bāzē līdz suņu 4 mēnešu vecumam.
Iepriekš – līdz 6 mēn. vecumam.
Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts u.tml.,
tad pirms minētajām darbībām sunim
jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu,
ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai
mājas (istabas) dzīvnieka pasei, un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē.
Veterinārmedicīnas likuma grozījumi
arī paredz, ka suņiem turpmāk būs
tikai viena veida dokuments – mājas
(is-tabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem
jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība.
Informē Zemkopības ministrija

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātes
Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem
Ezersalas speciālās pamatskolas audzēkņiem

2019. gada 29. novembrī Pušmucovas pamatskolas 1.-4.
klašu skolēni piedalījās radošajās darbnīcās Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē.
„Māla pikuča piedzīvojumos” skolēni daudz ko uzzināja
par Latgales bagātību – mālu, iepazinās ar senvārdiem, praktiski veidoja māla bļodiņas. Māla mākslas centrā pasākuma
dalībnieki apskatīja ekspozīciju, vēroja meistardarbus, iepazinās ar Latgales kultūras mantojumu – keramiku.
„Kā top maize” skolēni izpētīja procesu no grauda līdz
maizes kukulītim gan senos laikos, gan mūsdienās, iepazina
vēsturiskos darba rīkus. Pasākuma noslēgumā visi cienājās
ar maizi un tēju. Garšoja brīnišķīgi!
Pēc radošajām darbnīcām skolēni devās nelielā ekskursijā
pa Rēzekni.
Skolotājas Ilona MALAKA un Ināra DOVGIALLO

20. decembrī Pušmucovas pamatskolā
8:45 - 10:30 — klases stunda, pusdienas.
10:30 - 12:00 — A. Grīnieces ludziņa

„Mēnestiņa stāsti”

Pušmucovas Tautas namā.
12:00 — autobuss uz mājām.
“Mēnestiņa stāsti” – Pušmucovas pamatskolas 1.-6.kl.
Teātra pulciņa priekšnesums. Elvīras Rimicānes iestudējums (kostīmi, muzikālais noformējums), Ināras
Dovgiallo dziesmas un rotaļas, koordinē Inta Domarka.

Kluss kā sapnis, mīļš kā glāsts,
Skaists kā bērnu dienu stāsts
Svētku prieks pār zemi nāk…
Sirsnīgus, svētīgus, miera pilnus
Ziemassvētkus!
Rosmi un veiksmi Jaunajā gadā!
Pušmucovas pamatskolas
direktores p.i. Aija Jonikāne

11. decembrī ar iniciatīvas „Latvijas skolas soma” atbalstu
Ezersalas speciālās pamatskolas skolēni apmeklēja Ludzas
Novadpētniecības muzeju un aktīvi līdzdarbojās muzejpedagoģiskajās nodarbībās „Dzīvnieku valstī” un „Meža putni”.
Programmas „Dzīvnieku valstī” laikā bērni iepazina Latgalei raksturīgos biotopus „Cilvēka mājoklis un dārzs”,
„Mežs”, „Pļava” un to raksturīgākos iemītniekus. Nodarbības laikā, izmantojot folkloru un literāros darbus
(tautasdziesmas, mīklas, dzeju), audio ierakstus – putnu balsis un kustību rotaļas, skolēni tika iepazīstināti ar savvaļas
dzīvnieku dzīvesveidu, mācījās atšķirt dažādas putnu sugas
un to balsis. Nodarbību vadīja Meža māte.
„Meža putni” nodarbības laikā skolēniem tika sniegts
priekšstats par meža putnu dzīvesveidu. Programmas norises
laikā tika izmantots liels klāsts uzskates materiālu, tai skaitā
arī putnu izbāzeņi no muzeja krājuma. Programmas dalībnieki iepazina nometnieku un gājputnu ligzdošanas biotopus un
barības avotus.
Skolēniem ļoti patika izzinošās nodarbības un bija prieks
par kopā pavadīto laiku…
Sanita REINIKA,
direktora vietniece audzināšanas jomā

Ziemassvētku gaidīšana Ezersalas skolā
19.12.2019. – ciemošanās pie Ziemassvētku vecīša Rēzeknē
Festivāla parkā un boulinga spēle Boulinga centrā.
20.12.2019. – spēles un rotaļas kopā ar rūķiem un dāvanu
saņemšana.

Lai Ziemassvētku
gaidīšanas laiks nāk
ar mirdzumu acīs!
Lai atliek laiks
zvaigžņu vērošanai
un skaitīšanai!
Lai Ziemassvētku
mirdzums ienes
mieru sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi,
izdošanos un daudz gaišu notikumu 2020. gadā!
Ezersalas speciālās pamatskolas kolektīvs
Dzīve viss tek un mainās. Nebaidies no tā!
Lai Ziemassvētku klusums un miers sirdī dod Tev
spēku, veiksmi un enerģiju jaunajā dzīves ciklā.
Neapstājies! Sper droši soli uz priekšu nezināmajām!
Lai Jums gaiši un priecīgi Ziemassvētki!
Andrejs Tereško,
Ezersalas speciālās pamatskolas direktors

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ciblas dārziņā – Labestības mēnesis
2. decembrī Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē Adventa
vainagā tika iedegta pirmā
svecīte. Ievadot šo periodu, PII
vadītāja Anita Grahoļska teica:
– Labākā dāvana ir kopīgi
pavadīts laiks. Tāpēc šodien
mēs visi, kā viena liela, kupla
ģimene, esam sapulcējušies
pie Adventes vainaga.
Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē decembra mēnesis ir Labestības mēnesis.
Ikkatram no mums ir savs
sargeņģelis, kurš pavada ik
uz soļa. Decembrī gan dāvāPirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu savā sirdī,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces
dara…

sim prieku, gan saņemsim to.
Katru pirmdienu decembrī
sāksim ar kopīgu saiešanu
pie Adventes vainaga.
Būs arī radošās darbnīcas –
rotājumu gatavošana un piparkūku cepšana, veidosim
izstādi „Eglīte un Sniegavīrs”.
17. decembrī dārziņā ar
koncertu „Mūzikas rūķīšu
parāde” uzstājās Ludzas mūzikas pamatskolas audzēkņi.
20. decembrī – Ziemassvētku vecīša sagaidīšana abās
grupiņās.
Ciblas PII izglītojamie,
vecāki un kolēģi!
Mierpilnus un dvēseliskus
Ziemassvētkus!
Panākumiem bagātu
2020. gadu!
Ciblas PII vadītāja
Anita Grahoļska

(S. Vasiļevska)
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Ziemassvētkus gaida arī Blontu PII

Svētku tuvošanās nojaušama jau Blontu bērnudārza teritorijā, kur iestādes darbinieki un bērnu vecāki ir izveidojuši
tematiskus dekorus no koka detaļām un egļu zariem.
12. decembra pievakarē dārziņa audzēkņi ar pedagogiem
piedalījās Blontu pagasta egles iedegšanā. Pasākumā pulcējās Blontu PII audzēkņi un pedagogi, pašvaldības darbinieki
un Blontu ciemata iedzīvotāji.
Bērni eglītes zaros iekāra pašu darinātas rotas un nodziedāja Ziemassvētku dziesmu. Skanot aicinājumam „Iededzies,
eglīt!”, iemirdzējās gaismiņu virtenes. Ikviens tika uzcienāts
ar konfektēm un piparkūkām.
Svētku gaidīšanas kulminācija būs 16. un 19. decembrī,
kad visu četru grupiņu bērni svētku eglītes sarīkojumā deklamēs dzejoļus, ies rotaļās un gaidīs dāvanas.

Skeču parādē – kuriozi no dzīves
Ciblas novada Blontu Tautas nams arī
šoruden – 9. novembrī – notika tradicionālais
amatierteātru
sarīkojums
„Skeču parāde”. Tur to tika uzaicināti
amatierteātri no citiem novadiem. Skatītājiem bija iespēja redzēt piecus skečus, ko demonstrēja aktieri no Ludzas
novada Isnaudas, Pildas un Pureņu Tautas nama, no Ciblas un Blontu Tautas
nama.
Diemžēl dažādu iemeslu dēļ nevarēja
atbraukt amatierteātra grupas no Rēzeknes un Kārsavas novada, kas iepriekšējo
gados ir ļoti iepriecinājuši ar savu humoru.
Toties pirmo reizi uz starpnovadu
skeču parādi Blontos atbrauca amatierteātra „Isnauda” dalībnieki. Viņi izrādīja Ērika Kondrāta aprakstītu gadījumu
no viņa dzīves – tajā bija smieklīgi pārpratumi, kas pieredzēti, meklējot atbalstu labdarības projektam. Arī pārējos
skečos tika atainoti dažādi anekdotiski
atgadījumi jeb smieklīgi kuriozi no dzīves.
Pasākumu kuplināja autordziesmu
izpildītāji Marina Piterāne un Pēteris

Seļezņovs no Ludzas novada Cirmas
pagasta.
Arī šogad skeču parādi vadīja profesionālā aktrise Elvīra Rimicāne. Viņa gan
pati atraktīvi darbojās, gan iesaistīja
skatītājus. Līdz ar to pasākums nebija
vienmuļš – tikai skeči, bet arī bardu

dziesmas un ģitāra, arī Elvīras darbošanās…
Pasākumu organizēja Blontu TN amatierteātra „Aduks” vadītāja Vilhelmīne
Ostrovska. Viņa ir pateicīga par atbalstu
Ciblas novada pašvaldībai, bet jo īpaši
– Inārai Sprudzānei.
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Svētku dievkalpojumi katoļu baznīcās
24. decembrī–
Ziemassvetku Vigīlijas
Sv. Mise.
25. decembrī – Kristus
dzimsanas svetki.
31. decembrī – Pateicības dievkalpojumi.
1. janvārī – Jaunavas
Marijas, Dieva Mates,
svetki.
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SVĒTKU EGLĪTES BĒRNIEM
Pirmsskolas vecuma bērniem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta konkrētā Ciblas novada pagastā un kuri neapmeklē bērnudārzu, pagastos tiek rīkotas Ziemassvētku eglītes:
Pušmucovas Tautas namā – 20. decembrī plkst. 15:00.
Blontu Tautas namā – 23. decembrī plkst. 12:00.
Zvirgzdenes Saietu namā – 26. decembrī plkst. 11:00.
Blontu un Pušmucovas pagastu bērniņus
ar uzvedumu „Mēnestiņa stāsti” priecēs
Pušmucovas pamatskolas teātra pulciņa dalībnieki .

Aizpūrē: 24. decembrī plkst. 12:00.

Ciblā:
24. decembrī 20:00.
25. decembrī 11:00.
31. decembrī 19:00.
1. janvarī 11:00.
Pušmucovā:
24. decembrī 17:00.
25. decembrī 14:00.
31. decembrī 14:00.
1. janvarī 14:00.
Ludzā:
24. decembrī 18:00.
25. decembrī 10:00.
31. decembrī 18:00
1. janvarī 12:00.
Sarkaņos: 25. decembrī 8:00 un 1. janvarī 12:00
Stiglovā: 24. decembrī 15:00.

Jauniešu centrs „Impulss” sadarbībā ar
Ciblas novada sporta organizatori rīko

FLORBOLA SACENSĪBAS
„Jaungada kauss 2019”
sporta kompleksā Felicianovā
28. decembrī plkst. 10:00.

Pušmucovas baznīcā
24. decembrī pl. 17:00 —
Ganiņu Sv. Mise.
Tās noslēgumā —

KONCERTS
“Priecīgi
Ziemassvētki nāk!”

Mazs saules stariņš – šodienai,
un rītdienai – lai arī!
Mazs sirsnīgs smaidiņš – cerībai,
un ticībai – lai arī!
Mazs saules stariņš – dienai šai,
un nākamām – lai arī!
Tik mazs – bet spēcinošs,
lai sirdī drošs un starojošs –
No saules dienai tavai!
/I.Tora/
Ērģelnieci ELZU ABRAMĀNI
sveicam skaistajā 50 gadu dzīves jubilejā!
Vēlam, lai Tavs gadu kamolītis
tinas ziedu un saules gaismā!
Eversmuižas draudze
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