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Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.
(Andris Vējāns)

Ziemassvētkos
25. decembrī
15.00 - 18.00
Muzikālā pastaiga
pa Pušmucovas
ciematu!
Izsakiet novēlējumus
līdzcilvēkiem, nosūtot
tos uz e-pasta adresi:
inta.domarka@inbox.lv
vai pa tālruni 26199502.

Ciblas novada pašvaldības
vārdā novēlu
gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus!
Laimīgu, veselīgu un mīlestības pilnu Jauno gadu!
Juris Dombrovskis,
domes priekšsēdētājs

Godināti balvu ieguvēji
Konkursā „Ciblas novada gada cilvēks‖
šogad apbalvošanai tika pieteikti pretendenti visās nominācijās. Visiem piešķirti
pašvaldības apbalvojumi.
Godināšanas pasākumi notika 18. decembrī Ciblas un Pušmucovas Tautas
namā. Ceremonijās piedalījās tikai balvu
saņēmēji, domes priekšsēdētājs, pagastu
pārvalžu un TN vadītāji, daži sveicēji.
Ciblas TN tika godināti:
pensionētā Ciblas vidusskolas pedagoģe Bernardita ADIJĀNE, kas saņēma
balvu „Mūža ieguldījums‖;
Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis
Jānis KALVĀNS, kas saņēma balvu
„Gada jaunietis”.

Pušmucovas TN tika godināti:
Pušmucovas feldšerpunkta vadītāja
Tatiana SKRULE, kas saņēma balvu
„Mūža ieguldījums”;
Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilga BAZIĻEVIČA, kas saņēma balvu
„Gada cilvēks”;
Ciblas vidusskolas 12. klases audzēkne
Madara DOMARKA, kas saņēma balvu
„Gada jaunietis”.
Svinīgajiem pasākumiem bija skaisti
noformētas telpas, pārdomāts muzikālais
noformējums. Domes priekšsēdētājs teica
īsu uzrunu, pateicoties godalgu saņēmējiem par ieguldījumu novada dzīvē.
Tika nolasīti apraksti, kas par apbalvošanai pieteiktajiem
cilvēkiem iesniegti
pašvaldībā. Ikviens
no balvas saņēmējiem
teica īsu uzrunu,
Madara bija sagatavojusi videopateicību,
kas tika demonstrēta
uz lielā ekrāna.

Balvas gatavoja SIA “RA Drukātava”

(Turpinājums 4. lpp.)

Foto apsveikumā — no interneta resursiem.
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Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētkos brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati, un svētība mums visiem būs!
Laiks, kurā dzīvojam, ir spraigs un sarežģīts. Tas nesis daudz pārmaiņu un atkāpju no ierastajām dzīves gaitām.
Paldies visiem novada ļaudīm par ieguldīto darbu savas saimniecības
izaugsmē, novada attīstībā, par piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē un par
atsaucību! Paldies pašvaldības darbiniekiem par sapratni, izturību un
atbalstu šajā visiem ne tik vieglajā laikā!
Lai Ziemassvētku baltais miers nes gaišu prieku jūsu mājās, lai saticība un mīlestība valda jūsu ģimenēs!
Lai Jaunais gads nāk ar labu, stipru veselību, radošiem darbiem, nepagurstošu soli un jaunām iespējām!
Ināra SPRUDZĀNE,
Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore

Vērīgām acīm skatoties, pat
decembrī daba dāvā pārsteigumus.
Irēnas Lipskas foto

Lai Ziemassvētku prieks
Valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda
Ikvienu, ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata to gaišumu,
Kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms mūsos.
(I. Ziedonis)

Pie Jaunā gada sliekšņa stāvot,
Vēl nebijušas dienas sveic
Caur pusnakts zvaigžņu gaismu blāvo.
Pie Jaunā gada sliekšņa stāvot,
Dun krūtīs sirds un spēki strāvo:
Tik daudz, tik daudz būs jāpaveic!
Pie Jaunā gada sliekšņa stāvot,
Vēl nedzīvotās dienas sveic.

Ziemassvētkos cilvēcei piedzimst gaisma, kas nes
ticību, cerību un mīlestību! Ticība padara visu iespējamu, cerība liek visām lietām darboties, bet mīlestība
to visu izdaiļo.
Lai Jaunajā gadā izdodas atrast ticības un cerības
staru, kas ikdienu piepildītu ar prieku, veiksmi un
izdošanos! Lai spēks, veselība un enerģija īstenot visus savus sapņus un ieceres!
Gaišus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu Jauno gadu!
PUŠMUCOVAS pagasta pārvalde

(Z. Purvs)

Lai skaisti, mierīgi un priecīgi katrā mājā
ir Ziemassvētki!
2020. gadā esam iemācījušies augstāk vērtēt
cilvēciskās saskarsmes nozīmi un savā ikdienā pašsaprotamas lietas. Ticu, ka gadu mijā spējam ar lielāku
iejūtību un mīlestību skatīt līdzcilvēkus. Centīsimies
saglabāt šo gaišo sajūtu visa nākamā gada garumā!
Būsim viens otram atbalsts arī dienās, kad nespējam
satikties!
Jaunajā gadā ikvienam novēlu stipru veselību,
veiksmi un laimi!
Ciblas un Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs
Miervaldis TRUKŠĀNS

Atkal klāt ir laiks, kad dvēselē virmo īpašas sajūtas,
kad gribas būt mīļiem, sirsnīgiem, izpalīdzīgiem.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir tāds laiks, kad noliekam ikdienas steigu un rūpes, mēģinām sakārtot
savas domas, izkristalizēt vērtības un saprast, kas tad
mūsu dzīvē ir svarīgākais.
Novēlu visiem būt veseliem, pacietīgiem, iecietīgiem,
pieciest neērtības šajā grūtajā pandēmijas laikā, lai
vēlāk nenāktos ciest sāpes.
Lai Kristus piedzimšanas svētki nāk ar skaistām
domām, ar cerību, ka rīt viss labāk būs!
Sirdsmieru un veselību Jaunajā gadā!
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja
Valentīna RUCIŅA
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Aizejošais gads bija īpašs
Noslēdzas 2020. gads. Vēsturē tas
ienāk kā lietu pārvērtēšanas laiks.
Mums tas atmiņā paliks ar neparasto
ziemu gada sākumā, ar pēkšņo un straujo Covid-19 vīrusa izplatību un tam
sekojošajiem ierobežojumiem, kā arī ar
pretrunīgi vērtētās administratīvi teritoriālās reformas sākumu.
Latvijā noteiktās ārkārtas situācijas
dēļ kopš pavasara pašvaldības ikdienas
darbs un visu cilvēku dzīve rit saspringtā noskaņā, pieņemot dažādus ierobežojumus. Tie būtiski ietekmējuši izglītības un kultūras jomu.
Tomēr saimnieciskā darbība pašvaldībā nav apstājusies, visos Ciblas novada
pagastos paveikti dažādi darbi.
Ciblā ir nomainīta grīda Tautas nama
zālē, rit Kapukalna estrādes rekonstrukcija.
Dažādi remonti veikti visās izglītības
iestādēs: Blontu pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) saremontēti gaiteņi, Ciblas
PII nomainīts katls kurtuvē un veikts
iekštelpu remonts; Ciblas vidusskolā
nomainīts katlumājas jumts un gaidāma
dūmvada nomaiņa; Pušmucovas pamatskolā veikts ēdnīcas korpusa jumta remonts.
Šogad lielāki labiekārtošanas darbi
noritēja pagastu kapsētās – tika izzāģēti
bīstamie koki, uzstādītas norādes un
informācijas stendi, nomainīts žogs ap
lielākajām kapsētām Seļekovā, Franapolē un Pušmucovā.
Līdumnieku ciematā visbeidzot izdevās novākt vecos būvpaneļu krāvumus,
nolīdzināt zemi, sakārtojot bijušā būvlaukuma teritoriju.
Dažādi darbi paveikti ciematu dzīvojamā fonda uzturēšanā. Piemēram,
Blontu ciematā uzstādītas jaunas lokālās attīrīšanas iekārtas. Citos ciematos
veikti būtiski ūdensapgādes sistēmas
remonti, uzstādot jaunas atdzelžošanas

iekārtas, filtrēšanas elementus, kompresorus. Tādējādi panākts, ka ūdens kvalitāte atbilst mūsdienu prasībām. Šogad
nav mainīti jumti daudzdzīvokļu namiem, bet pašvaldības dzīvojamajā fondā (īpaši mājās Felicianovas ciematā)
nomainīti logi, durvis, veikti nelieli
remonti.
Gada sākumā izdevās iegādāties kvalitatīvu lietoto autobusu, kas bija ļoti
nepieciešams skolēnu pārvadāšanai.
Tagad pašvaldības rīcībā ir rezerves
autobuss gadījumā, ja kāds no ikdienā
ekspluatējamajiem ir jāremontē.
Aizvadītajā ziemā, kas bija bez sniega
un sala, izdevās ietaupīt līdzekļus, kas
budžetā bija ieplānoti ceļu uzturēšanai.
Līdz ar to pašvaldība varēja sakārtot
vairākus ceļa posmus: izzāģēti krūmi
gar pagastu ceļiem, iztīrītas caurtekas,
uzbērta biezāka grants kārta, veikti bedrīšu remonti.
Esam gandarīti, ka veiksmīgi izdevies
piesaistīt ES finansējumu ceļu pārbūvei
Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā,
kā arī valsts atbalstu Ciblas – Felicianovas ceļa pārbūvei.
Visumā saimnieciskā ziņā gadu noslēdzam cerīgi, visus darbus izdevies
veikt, nepārsniedzot plānotā budžeta
apjomu. Turklāt viss, ko izdevies ietaupīt šogad (netika rīkoti daudzi kultūras
pasākumi, mazākas bija izmaksas izglītības iestāžu uzturēšanai u.tml.), nonāks
nākamā gada pašvaldības budžetā. Tas
ir ļoti būtiski, jo 2021. gads finansiāli
būs sarežģīts pašvaldībām – piedzīvosim būtisku samazinājumu savos budžetos un vienlaikus papildus izdevumus,
kas saistīti gan ar izmaiņām sociālo
pabalstu apmēros (Garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšana un Mājokļu pabalsta celšana u.c.), gan ar
strauju minimālās algas celšanu.
Latvijas Saeima šovasar pieņēma Ad-

Izveidoti pamati tūrisma takām
Sveicināti, novadnieki! Vasaras sākumā aicināju vērīgāk
ieskatīties dabā, vietās, kas varētu būt saistošas arī citiem. Nu
gribu pateikties visiem, kas atsaucās un sadarbojās.
Paldies Irēnai Lipskai, Veronikai Mikažānei, Vijas Karveles ģimenei, Marinai Barkānei, Jolantai Pridānei, Līgai Kondrātei, Ingūnai Raudai. Kopīgi, daloties atmiņām, izzinot,
izpētot, izejot radīšanas procesam, izveidoti pamati vairākām
pastaigu, nūjošanas vai velo takām.
Pašlaik pastaigu takas var norādīt tikai pa ceļiem. Diem-

ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Pēc vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Ciblas novads iekļausies jaunveidojamā Ludzas novada sastāvā, kurā
būs arī līdzšinējie Kārsavas, Ludzas un
Zilupes novadi. Esam kopīgi uzsākuši
izstrādāt apvienošanās procesam nepieciešamos plānus un projektus. Un šis
darbs turpināsies līdz pat 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.
Jaunveidojamās Ludzas novada pašvaldības budžetā tiks apvienoti visu
četru līdzšinējo pašvaldību budžeti. Un
šim jaunajam budžetam jābūt labi sabalansētam, lai izdotos visiem iedzīvotājiem nodrošināt pakalpojumus tikpat
pieejamā un labā līmenī kā līdz šim.
Svarīgi, lai nepasliktinātos situācija
pagastu pārvaldēs un visās pašvaldības
iestādēs.
Ciblas novadā ilgi ir izdevies noturēt
situāciju, kad nebija reģistrēts neviens
Covid-19 slimnieks. Par to paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ir ievērojuši
epidemioloģiskās drošības prasības. Arī
pašvaldība darījusi visu iespējamo, lai
novērstu cilvēku pulcēšanos plašākos
pasākumos.
Pašvaldības speciālistu darbā bija
jūtama spriedze, cenšoties iespējami
kvalitatīvi un operatīvi palīdzēt iedzīvotājiem ārkārtas situācijā. Pateicos par
pašaizliedzīgu darbu pagastu pārvalžu
vadītājiem, Sociālā dienesta speciālistiem, feldšerēm, pedagogiem un visiem
pašvaldības darbiniekiem.
Ar cerībām gaidīsim 2021. gadu! Pavasarī un vasarā, domājams, varēsim
atgriezties ikdienas ritmā, sabiedriskās
aktivitātēs un priecāties par dzīvi savā
novadā!
Juris DOMBROVSKIS,
Ciblas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

žēl... Priekšā vēl liels darbs – iecerēto taku atļaujas saskaņošana ar zemes īpašniekiem, sakopšana, marķēšana, labiekārtošana. Tomēr ļoti ticu, ka īpašnieki būs atsaucīgi un kopīgiem spēkiem izdosies ieceres īstenot. Ieceru un iespēju ir
ļoti daudz. Mums patiešām ir daudz skaistu, interesantu un
vēsturiski bagātu vietu!
Lai visiem ir sapņi, uz kuriem tiekties, un lai izdodas tos
īstenot!
Ināra MIEZĪTE, pašvaldības tūrisma speciāliste
P.S. Taku maršrutu kartes jau var skatīt
interneta mājas lapā visitludza.lv
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„Ciblas novada gada cilvēks 2020”
Bernardita ADIJĀNE, bijusī Ciblas vidusskolas pedagoģe, – „Mūža ieguldījums”.
Viņu apbalvošanai izvirzīja Ciblas vidusskolas direktore S. Leščinska. Citāti no pieteikuma: – Bernardita Adijāne Ciblas apkaimē ir labi pazīstama personība, un viņas devums sabiedrības dzīvē ir īpaši nozīmīgs. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas 1961. gadā B. Adijāne sāka strādāt Ciblas vidusskolā, tā ir skolotājas pirmā un vienīgā darba vieta. Darba mūžs te ilga 48 gadu garumā. B. Adijāne ieņēma dažādus amatus, katrs viņai bija svarīgs un atbildīgs. Viņa mīlēja skolēnus un darbu skolā. Skolēniem
patika viņas vadītās bioloģijas stundas, patika daudzie ārpusskolas pasākumi, kuru organizēšanā skolotāja prata ielikt aizrautību un izraisīt interesi. Skolotājas darbs tika atzīts
un novērtēts ar rajona un valsts apbalvojumiem. B. Adijāne ir sabiedriski aktīva.
Tatiana SKRULE, Pušmucovas feldšerpunkta vadītāja, – „Mūža ieguldījums”.
Viņu apbalvošanai izvirzīja Pušmucovas iedzīvotāju grupa. Fragmenti no pieteikuma: –
Par feldšeri Tatiana Skrule strādā kopš 1975. gada, sākumā Zvirgzdenē un Mērdzenē,
bet kopš 1985. gada vada Pušmucovas feldšeru – vecmāšu punktu. Kopš 2008. gada viņa
ir arī ģimenes ārsta palīgs. Pateicoties Tatianas rūpēm, medpunkts aprīkots ar nepieciešamo aparatūru, kas nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Feldšere ir pirmā, kam pacienti sūdzas par savām kaitēm, lūdz padomu un palīdzību. Pacienti uzticas savai feldšerei kā pieredzējušam medicīnas darbiniekam. Tatiana prasmīgi,
taktiski prot katram atrast vārdus, lai uzmundrinātu un sniegtu nepieciešamo palīdzību.
Viņa ir „ģimenes ārsts‖, jo pazīst savus pacientus trīs, pat četrās paaudzēs.
Ilga BAZIĻEVIČA, Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja, – „Gada cilvēks”.
Viņu apbalvošanai izvirzīja pamatskolas kolektīvs. No pieteikuma: – Darba ikdienā priecājamies, ka mūsu mazajā Latgalē ir lauku bibliotekāre, mūsu skolas absolvente, pagasta
labais gariņš, kura vienmēr steidz palīgā, nekad nav vienaldzīga, prot uzklausīt, sniegt
padomu, ieteikt saistošu lasāmvielu. 2010. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta
biedrības konkursā Ilgai piešķirts tituls „Gaismas nesējs‖. Ir pagājuši 10 gadi, bet Ilgas
darba gaismas starojums ir kļuvis visaptverošs sava novada cilvēku labā. Ilga ļoti aktīvi
piedalās profesionālajā apmācībā. Viņa rīko izglītojošus pasākumus pagasta iedzīvotājiem. Var apbrīnot Ilgas sabiedrisko darbu, kas neietilpst bibliotekāres pienākumos: svētceļojumu, talku u.c. organizēšanu, darbošanos etnogrāfiskajā ansamblī ―Olūti‖.
Madara DOMARKA, Ciblas vidusskolas 12. klases audzēkne, – „Gada jaunietis”.
Viņu apbalvošanai izvirzīja Pušmucovas pamatskolas kolektīvs. Pieteikumā rakstīts: –
Madara ir pabeigusi Pušmucovas pamatskolu, šobrīd mācās Ciblas vidusskolā. Vidējā
atzīme ir 9,18 balles. Jau no sākumskolas klasēm Madara veiksmīgi pārstāvēja skolu gan
olimpiādēs, gan konkursos. Madarai ir raksturīga augsta atbildības sajūta. Viņa aktīvi un
radoši piedalās sabiedriskajā dzīvē. Viņas aizraušanās ir mūzika un deja. Viņa ir pabeigusi Kārsavas mūzikas un mākslas skolu, labprāt spēlē vijoli un dzied etnogrāfiskajā
ansamblī „Olūti‖, folkloras kopās „Olūteņi‖ un „Ilžeņa‖, dejo deju kolektīvā „Māra‖.
Kopš 2014. gada Madara piedalās nacionālā un Baltijas mēroga folkloras pasākumos.
Novada pasākumos viņa piedalās kopš agras bērnības. Viņa ir mūsu lepnums un prieks.
Jānis KALVĀNS, Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis, – „Gada jaunietis”.
Viņu apbalvošanai izvirzīja Ciblas vidusskolas skolotāji, kuri pieteikumā raksta: – Kopš
bērnības Jānis aizraujas ar saimniekošanu ģimenes lauku sētā, izveidojies par zinošu un
prasmīgu saimnieku. Jānis ar lielu interesi darbojas mazpulkos, viņa projekti ieguvuši
augstāko novērtējumu Latvijas mērogā. Viņam prātā vienmēr ir kāda ideja, ko ar aizraušanos īsteno, un tam seko gandarījums. Jānis ir īsts latgalietis. Viņa valoda ir viegli uztverama un saistoša. Ar labiem panākumiem Jānis piedalās skatuves runas konkursos, ir
novērtēts Latgales un Latvijas mērogā. Gatavojoties konkursiem, ir ļoti mērķtiecīgs, patstāvīgs un atbildīgs. Kā stāstnieks piedalās novada pasākumos. Publiku viņš vienmēr
uzrunā ar savu patiesumu, latgaliskumu un humoru. Jānis ir katoļu draudzes ministrants.
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Dāvanas vientuļajiem pensionāriem un vissmagāk slimajiem iedzīvotājiem
Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests aizvadītajā
nedēļā visiem novada teritorijā dzīvojošajiem vientuļajiem
pensionāriem un cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti (I grupa)
pasniedza Ziemassvētku dāvanas.
Sociālā dienesta vadītāja Inta SENKĀNE informē, ka sagatavotas 86 dāvanas. Tajās ir konfektes, vafeļu torte un melnā
tēja, kā arī īpašā dāvana – Ciblas novada pašvaldības kalendārs 2021. gadam un apsveikuma kartiņa. Tradīcija gadu mijā
sveikt vientuļos pensionārus un vissmagāk slimos cilvēkus
Ciblas novadā pastāv kopš tā izveidošanas 2009. gadā.
Saistošajos noteikumos nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem
Ciblas novadā‖ paredzēts, ka vientuļo pensionāru un I grupas
invalīdu vienreizējā pabalsta - dāvanas Ziemassvētkos apmērs ir 5 eiro, neizvērtējot materiālo situāciju.

Šīs personas ir
tiesīgas vienreiz
gadā saņemt arī
130 eiro lielu pabalstu malkas
iegādei, kā arī
citus pabalstus, ja
tādi pienākas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
par pašvaldības
un par sociālās
palīdzības pabalstiem.

Kārtējā domes sēdē lemtais
Š.g. 26. novembrī notika Ciblas novada pašvaldības kārtējā domes sēde. Tajā
tika skatīti astoņi jautājumi.
Domes sēdē tika nolemts sadarbībā ar
Ludzas, Kārsavas un Zilupes novadu
pašvaldībām uzsākt Ludzas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. 2027. gadam izstrādi un Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādi.
Par atbildīgo darbinieku šai izstrādei
noteikta Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena. Vadības grupā apstiprināti līdzšinējie četru pašvaldību domju priekšsēdētāji. Darba grupā
iekļauti kopumā 15 visu iesaistīto pašvaldību speciālisti.
Apstiprināti grozījumi nolikumā „Par
atlīdzību un sociālajām garantijām Ciblas novada pašvaldībā‖. Precizēts
4.punkts, nosakot, ka Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ar Domes lēmumu saskaņā ar likumu „Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums‖. Precizēta VII nodaļa „Naudas balvas‖.

Pašvaldība neiesaistīsies projektā
Domes sēdē nolemts neplānot
„vidējās jūdzes” pieslēguma izbūvi Ciblas vidusskolā. Ir palielināts Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējums

elektroniskās sakaru infrastruktūras
pieejamībai lauku teritorijās, lai izbūvētu „vidējās jūdzes‖ optiskā tīkla infrastruktūru. Ministrijas ir vienojušās, ka
šis finansējums būs pieejams vispārējās
izglītības iestādēm, lai tās nodrošinātu
ar jaudīgu un stabilu interneta pieslēgumu. Bet… „vidējās jūdzes‖ pieslēgums
nenodrošina interneta pieslēgumu gala
lietotājiem – Ciblas vidusskolai, un
pašvaldībai jānodrošina finansējums
„pēdējās jūdzes” infrastruktūrai.
Ciblas novada pašvaldības speciālisti
ir izvērtējuši, ka izmaksas šim mērķim
ir nesamērīgi augstas. Bez tam – pašlaik
interneta pieslēguma jauda Ciblas vidusskolā ir pietiekami laba. Līdz ar to
pašvaldībai nav lietderīgi iesaistīties ar
savu finansējumu minētā projekta realizēšanā.

Īpašumu jautājumi
Pašvaldības devusi atļauju no diviem
nekustamajiem īpašumiem, pēc to īpašnieku lūguma, atdalīt zemes vienības un
izveidot jaunus nekustamos īpašumus,
tiem piešķirti nosaukumi un zemes lietošanas mērķis 0201 (mežsaimniecība):
Pušmucovas pagastā no nek.īp.
„Orhideja” atdalīta 2,9 ha liela zemes
vienība, Zvirgzdenes pagastā no nek.īp.
„MINKO” atdalītas zemes vienības 2,6

No 21. decembra – izmaiņas pašvaldības darbā
Visā Latvijā līdz 2021. gada 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija. No 21. decembra visā valstī ieviesti stingrāki
drošības pasākumi. Epidemioloģiskās drošības nolūkā Ciblas
novada pašvaldības speciālisti strādās attālināti.
Būs slēgtas visas bibliotēkas.
Apmeklētājiem būs iespēja darba dienās no plkst. 9.00 līdz
13.00 apmeklēt Klientu apkalpošanas centru un kasi Blontos.

ha un 6,1 ha platībā, izveidojot jaunu
īpašumu.
Izskatot īpašnieka lūgumu, atzīts par
nepieciešamu
nekustamā
īpašuma
„Zemzari” (Ciblas pag.) sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu. Atdalīta
zemes vienība, kam piešķirts jauns kadastra apzīmējums, nosaukums un mērķis (mežsaimniecība). Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiks saskaņots ar
LR likumdošanā noteiktajām institūcijām.
Balstoties uz tiesas lēmumu par īpašuma tiesību atzīšanu, pārtrauktas Z.K.
zemes nomas tiesības uz trim zemes
vienībām 2,9 ha, 0,36 ha un 1,1 ha platībā.
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes
biroja informāciju, domes sēdē 21 zemes vienībai noteikts zemes lietošanas
mērķis – 0301 – Publiskie ūdeņi.
Domes sēdē nolemts neiznomāt privātpersonai A.T. pašvaldības nekustamo īpašumu – ēku Muižas ielā 9A Ciblā, jo ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā var sabrukt jebkurā brīdī,
nav paredzēta ekspluatācijai un apsaimniekošanai.
Nākamā domes sēde notiks
š.g. 22. decembrī.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas
fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Zvanīt
uz: 65700834 vai rakstīt parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lv
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz epastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes
nams‖, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai
atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē Ciblas novada pašvaldības domes ēkas 1.stāvā.
KAC tālrunis: 66954814. Izpilddirektore: 29711939.
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Svētku laiks Blontu bērnudārzā

Blontu
pirmsskolas
izglītības iestāde (PII), pateiLai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
coties aktīvai
Un zemei pāri baltu mieru lej,
skolotāju un
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
vecāku sadarUn visās sirdīs mīlestību sēj.
bībai, ir skaisti
saposta
(J. Tabūne)
Ziemassvētku
Cien. skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki,
noskaņās.
Pie
katras
visi Ciblas novada iedzīvotāji!
ieejas ir izvieLai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru toti paštaisīti Ziemassvētkiem bērni kopā ar ģimenēm sagatavo
visās sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, raksturīgi rotājumi. Paldies mam- Ziemassvētku dāvanas pašvaldīizdošanos un daudz gaišu notikumu mām un tētiem, kuri veltīja savu bas veco ļaužu mājas iedzīvotālaiku, izdomu un darbu, lai bēr- jiem. Dāvanas tiks nogādātas ad2021.gadā!
Ciblas vidusskolas direktore niem sarūpētu svētku noskaņu resātiem pirms Ziemassvētkiem.
Diemžēl, šogad izpaliks bērnu
Sarmīte Leščinska Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
Ziemassvētku pasākumi grupi- sarūpētais koncerts.
ņās notika 17. decembrī. Paldies
Blontu PII kolektīva vārdā
Ciblas vidusskolas audzēkņu panākumi ikgadējiem pasākumu atbalstītā- vēlos novēlēt gaišus, labām dojiem SIA Blonti par piešķirtiem mām piepildītus Ziemassvētkus
26. novembrī notika Ludzas, Ciblas, Kārsavas un naudas līdzekļiem dāvanu iegādei
Zilupes novadu apvienības bioloģijas olimpiāde, katram Blontu pirmsskolas izglītī- un veselīgu, darbīgu un skaisuz kuru bija izvirzītas arī četras Ciblas vidusskolas bas iestādes bērnam. Priecājamies tiem notikumiem bagātu Jauno
pedagoģes Rūtas Trukšānes audzēknes: no 9. kl. par gadu gaitā izveidojušos jauko gadu visiem novada ļaudīm un
Inta SEIMUŠKINA un Antra TOPORKOVA, no sadarbību, kas Ziemassvētku laikā Blontu pirmsskolas izglītības
audzēkņu ģimenēm!
11. kl. – Elīza Paula IVANOVA, no 12. kl. – Ma- sniedz prieku bērniem.
dara DOMARKA. Atzinību saņēma Elīza Paula un
Blontu PII vadītāja
Arī šogad tiek turpināta tradīciMadara. Savukārt Antra, iegūstot 102 punktus no ja, labdarības akcija, kuras laikā
Gunta STOLERE
iespējamajiem 129, izcīnīja 1. vietu un ir uzaicināta uz valsts olimpiādi!
Svētku gaidīšana Ciblas PII “Ezītis”
Jāpiebilst, ka bijusī Ciblas vidusskolas audzēkne
Svētku gaidīšanas laiks mūsu nāt uz svētku pasākumu vecākus,
Sanda AUGUSTOVA, kas šogad mācās Ludzas
iestādē sākās ar svecītes iedegšanu tomēr ceram, ka katrā ģimenē Ziepilsētas ģimnāzijas 10. klasē, šajā bioloģijas olimAdventes vainagā katrā grupiņā. massvētki būs sirsnīgi un mīļi, un
piādē izcīnīja 2.vietu.
Bērnu sirsniņas priecēja uzsnigu- bērni ar dziesmām un dzejoļiem
šais sniedziņš, kas ļāva baudīt priecēs visus.
Ciblas vidusskolas skolniece Antra TOPORKOziemas priekus un uzcelt sniegavī- Līdz svētkiem mazajiem rūķīVA ir izturējusi Latvijas mēroga konkursu un
ru dārziņa pagalmā. Šajā pirms- šiem vēl jāpaspēj izcept piparkūveiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra
svētku laikā ikviens no mums va- kas un pagatavot dāvaniņu vecāsadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
rēja justies kā čaklais Rūķītis, ku- kiem, bet visiem novada ļaudīm
īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes
ram jāpaveic kāds darbiņš, lai ra- vēlējums no bērniem:
programmā Future Heroes. Galvenais programmas
dītu īpašu svētku gaisotni, kas Lai visi būtu laimīgi kā
mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un
iepriecinātu ikvienu.
Ziemassvētku rūķīši,
pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu,
Bērni gatavojās svētku pasāku- Lai katram staro eglīte kā
empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepiemam, kas notika 17. decembrī.
Ziemassvētku zvaigznīte,
ciešamās prasmes. Dalībnieces laikā no oktobra
Kopā ar skolotājām viņi rotāja Lai visiem jaukas dāvanas,
līdz 2021. gada februārim katru otro sestdienu tiešgrupas telpu. Tika saposta arī eglīkas iepriecina sirsniņas!
saistē
tiekas
tematiskās
darbnīcās
te pie iestādes.
Lai laimīgs un radošs
(Tech&Entrepreneurship, Digital Impact&Media
Kaut arī šogad nevarējām uzaiciJaunais gads!
literacy, Voice&Will u.c.), kurās iedvesmojošu
personību, zinošu profesionāļu vadībā, gūst zināšaCiblas PII „Ezītis” kolektīvs visiem iedzīvotājiem novēl:
nas un prasmes, lai nākotnē varētu veidot zinošāku
Lai aizejošā gada labākais, kas ar mums ir noticis, ir pamats
un varošāku sabiedrību, kā arī paralēli mentoru
vadībā komandas veido sociālos/biznesa projektus, nākamā gada laimes brīžiem! Mīlestību pret sevi un mīlestību
kas sacenšas par balvām dažādās kategorijās. pret pasauli aiz loga!
Programma notiek angļu valodā.
Vadītājas p. i. Velta Seimuškina

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 14 (178)

7. lappuse

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Pušmucovas pamatskolā
Ziemassvētki ienāca arī Pušmucovas pamatskolā, kur decembrī mācījās tikai 19 sākumskolas klašu bērni. Ļoti īpaša
diena skolēniem bija 16. decembris, kad viņi skolas zālē
rotāja eglīti un kad interneta vietnē skatījās tieši viņiem demonstrēto Rēzeknes teātra „Joriks‖ izrādi „Ziemas māja‖.
Programmas „Skolas soma‖ piedāvājumā šim laikam ir
samērā daudz pasākumu, ko var baudīt attālināti. „Jorika‖
izrāde izvēlēta, lai to varētu noskatīties kopā visi pašlaik
skolu apmeklējošie bērni. Turklāt „Ziemas mājā‖ skolēni
varēja līdzdarboties, veidojot no papīra savas lidmašīnas un
ar tām spēlējoties.

Visi skolēni ar nepacietību gaidīja svētkus un brīvdienas.
Bērni mācījās dzejoļus un dziesmas. Skolas Teātra pulciņa
dalībnieki, gaidot Ziemassvētkus, gatavoja priekšnesumus
svētku pasākumiem klašu kolektīvos. Tie, ievērojot visus
piesardzības noteikumus, skolā norisinājās 18. decembrī,
pirms garajām ziemas brīvdienām.
Šajā dienā visi skolēni pie saviem klašu audzinātājiem
saņēma arī liecības.
Skolas pedagogi priecājas par visiem tiem skolēniem, kuri
centīgi mācās arī apstākļos, kad stundas notiek attālināti.
Viņi savlaicīgi iesniedz skolotājiem vērtēšanai savus darbus,
un nopietns darbs tiek labi novērtēts. Iespējas mācīties attālināti ir visiem skolēniem, bet, ja kādam pēkšņi sabojājas telefons vai cita ierīce, kas nepieciešama mācībām, vecāki sazinās ar skolu un tiek rasts risinājums.
Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu – vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
Sirsnīgus un mīļus šos Ziemassvētkus!
Sniega baltuma patiesību, saules mirdzumu
un egles kluso cerību
katrai Jaunā gada dienai!
Pušmucovas pamatskolas direktores p.i.
Aija JONIKĀNE

Foto: Pušmucovas pamatskolas logi tumšākajā gadalaikā

21 skolēns darbojas projektā „Pumpurs”
ES projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
realizācija Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā.

2020./2021.māc.g. sākumā Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola uzsāka darbību ES projektā „Pumpurs‖, lai
sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ir nepieciešamas papildus
konsultācijas mācību priekšmetos, lai uzlabotu savus sasniegumus mācībās, kā arī lai nodrošinātu atbalsta personāla
palīdzību. Projektā tika iesaistīti 5 skolēni no Pušmucovas
pamatskolas un 16 skolēni no Ciblas vidusskolas, kopumā
projektā tika iesaistīti 12 pedagogi, 5 pedagogi no Pušmucovas pamatskolas un 7 pedagogi no Ciblas vidusskolas.
2020./2021.mācību gada 1.semestra noslēgumā skolēniem,
kuri tika iesaistīti projektā „Pumpurs‖, tika piedāvāts aizpildīt aptauju par projektu, lai izvērtētu projekta efektivitāti un
lietderīgumu. Apkopojot aptaujas rezultātus, tika secināts, ka
18 bērni konsultācijas apmeklēja ar prieku, bet 3 skolēniem
konsultāciju apmeklēšana bija atkarīga no garastāvokļa.

17 skolēni atzina, ka pēc konsultāciju
apmeklēšanas semestra beigās sekmes ir
uzlabojušās, bet 4 skolēni atzina, ka
iepriekš minētie faktori daļēji uzlabojās.
Pēc aptaujāto skolēnu domām vajadzētu
paplašināt pieejamo konsultāciju sarakstu ar sekojošām konsultācijām: matemātikā, ķīmijā, fizikā, angļu un krievu valodā, vēsturē. Daži
skolēni uzskata, ka būtu nepieciešamas papildus konsultācijas pie sociālā pedagoga un psihologa.
Darbošanās projektā ir iespēja papildus strādāt ar skolēnu
individuāli. Iespēja skolotājam pašam veidot konsultāciju
saturu, lai palīdzētu bērnam apgūt mācību priekšmeta pamatus. Skolotājs uzreiz var saņemt atgriezenisko saiti. Strādājot
individuāli, skolēnu ir vieglāk iedrošināt, motivēt darbam,
uzklausot viņa problēmas un palīdzot tās kopīgi risināt.
Pēc skolotāju un skolēnu domām, projekts ir lieliska iespēja, lai uzlabotu savus sasniegumus mācībās, uzlabot savu
pašsajūtu un emocionālo stāvokli. Gan skolēni, gan skolotāji
uzsver, ka ir ļoti svarīgi projektā darboties arī turpmāk.
Projekta „Pumpurs”
sociālais pedagogs Antra BUFALA

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 14 (178)

2020. g. 21. decembris

8. lappuse

Amatiermākslas kolektīvi darbojas arī 2020. gadā!
vietes‖ Mērdzenes TN.
Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis
„Olūti” 21. jūnijā ikvienu aicināja uz
Vasaras saulgriežu svinēšanu Nūraugu
pļavās. Bet jūlijā, kad bija atcelti visstingrākie pulcēšanās ierobežojumi, ar
lielu prieku piedalījās savu draugu jubilejās: 24. jūlijā uzstājās Mērdzenes etnogrāfiskā ansambļa „Mārga‖ 55 gadu
jubilejas koncertā, 26. jūlijā – Bozovas
etnogrāfiskā ansambļa 40 gadu jubilejas
koncertā „Dzied, moseņa, tu pret mani‖.
Un septembra beigās „Olūti” vēl paPušmucovieši – dejo un dzied!
Ciblas TN „EversS” dejo!
spēja
uzstāties tradicionālajos StarpnoPušmucovas TN deju kolektīvs
Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska
vadu
XVII Tautas muzikantu svētkos
informē, ka februārī Andas SPRŪŽAS „Māra”, kuru vada Inese MIKASKINA,
Pušmucovas
Tautas namā.
vadītā kolektīva dejotājas piedalījās gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu
un
deju
svētCiblas un Līdumnieku pašdarbnieku
Sveču dienas koncerts "No visas sirds" kiem. 30. janvārī LuCiblas TN, kā arī Starpnovadu deju dzā notika visu tuvējo
kopu koncertā "Deju karuselis" Sīļukal- skolēnu deju kolektīvu
sadancis, kurā piedalīna TN.
Bija plāni arī uz pavasari, bet atnāca jās arī pušmucovieši.
12. marts ar ierobežojumiem… Tomēr 22. februāri „Māra”
līdz ar citiem Latvijas pašdarbniekiem uzstājās deju koncertā
4. maijā „EversS” piedalījās virtuālajā „Jedritvai kociņ, deju
tautu tērpu gājienā "Uzvelc tautu tērpu mīlam!‖, kas notika
Malnavas koledžā. Un
par godu Latvijai".
12. septembrī „EversS” ar prieku pie- 6. martā Ludzā notika
dalījās tradicionālajā Sieviešu deju ko- skate, žūrijas priekšā
pu festivālā "Spīganu dejas ezera at- stājās arī „Māra‖.
spulgā", kas šogad bija organizēts Maz- Diemžēl XII Latvijas
„Olūti” sveic Mērdzenes “Mārgu”.
skolu jaunatnes dziessalacas novada Sēļu muižā.
Vēl arī oktobra sākumā dejotājas pa- mu un deju svētki šogad nenotika.
Ināras DOVGIALLO vadītie pašdarspēja iepriecināt skatītājus Rudens tirMuzicēja arī Zvirgzdenes
bības kolektīvi dziedāja augu gadu!
dziņā, kas 4. oktobrī notika Ciblā.
lauku kapela
24. februārī Pušmucovas TN vecāZvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītākajai paaudzei bija ja Valentīna RUCIŅA atzīst, ka pašdarorganizēts Aizga- bības kolektīviem šogad diemžēl nesavēņu
pasākums, nāca piepildīt savas ieceres:
seniorus ar savu
– Daudz no tā, ko bijām plānojuši,
uzstāšanos ieprieci- izpalika visiem zināma iemesla dēļ –
nāja bērnu folklo- pandēmija. Tomēr mazliet izbaudījām
ras kopa „Olūteņi‖. koncertēšanas prieku.
„Pušmucovas puišu
Zvirgzdenes lauku kapela 15. februārī
apvienība‖ dziedā- piedalījās XVIII Ziņģētāju un stāstnieku
ja koncertā „Deju vakarā Viļānos, 24. jūlijā – Kārsavas
karuselis‖, kas 8. novada Mērdzenes etnogrāfiskā ansamfebruārī
notika bļa ―Mārga‖ 55 gadu jubilejas koncertā,
Sīļukalna TN, un 7. 1. augustā –Tautas muzikantu svētkos
martā – koncertā Madonas novada Barkavā un 26. sep„Pavasaris un sie- tembrī – Rudens večerinkā Pušmucovā.
„EversS” ar projektā darinātiem tērpiem.

2017. gadā Ciblas novada pašvaldība LAD atbalstīta projekta ietvaros deviņiem
novada amatiermākslas kolektīviem darināja skatuves tērpus. Šī projekta kopējās
izmaksas – 38 430,58 eiro.
2020. gads kultūras jomā ir ļoti smags. Dažādu ierobežojumu dēļ, kas ieviesti ar
mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību, arī Ciblas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem maz bija iespēju pulcēties mēģinājumos, uzstāties koncertos
un citos pasākumos. Tomēr katra vismazākā iespēja tika izmantota!
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