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Projekta „Gaismas
dārzs Ludzai” ietvaros 26. decembrī
Blontu TN notika
Ziemassvētku pasākums „Kekatā, ļekatā…”, kurā visi kopā svinējām Ziemassvētkus ar paaudžu
paaudzēs krātām
tradīcijām.
Ķekatās gāja, zīlēja,
dziedāja,
spēlēja,
dejoja un nākamajam gadam labu vēlēja Ciblas,
Ludzas un Kārsavas novadu amatiermākslas kolektīvi. No Ciblas novada –
Blontu folkloras kopa
„Madara” (vad. I. Sprudzāne), Blontu deju kopa
„Kaprīzes” (vad. D. Jezupovs), Ciblas folkloras ko-

pa „Ilža” (vad. D. Tihovska), Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” (vad. I. Dovgiallo),
Zvirgzdenes folkloras kopa
„Saime” (vad. V. Ruciņa).
Ludzas novadu pārstāvēja
Ludzas TN folkloras kopa
„Dzeipari” (vad. K. Demko
- Senkāne), un

no Kārsavas novada piedalījās
Salnavas
kapela
„Sābreiši” (vad. E. Bleive).
Pasākums noslēdzās ar
kopīgu „Ziemassvētku ēdiena Blontu gaumē” baudīšanu.
Ciblas TN direktore
Sandra BEĻAVSKA

19. janvārī
plkst. 13.00
Blontos,
novada pašvaldības
administratīvajā ēkā,

par Latgales speciālās
ekonomiskās zonas
iespējām informēs
Vladislavs Stankevičs,
Latgales SEZ pārstāvis.

Ciblas novada pašvaldība aicina vietējos
uzņēmējus izmantot
iespēju gūt informāciju,
kas var būt noderīga
tālākajā saimnieciskajā
darbībā.

Noslēdzies konkurss „Ziemassvētki Ciblas novadā”
Ciblas novada pašvaldība aizvadītā gada
nogalē bija izsludinājusi konkursu
„Ziemassvētki Ciblas novadā”. Konkursā
bija noteiktas trīs nominācijas: privātmāju
noformējums; daudzstāvu māju noformējums; uzņēmumu noformējums.
Iedzīvotāju interese bija liela. Tika vērtētas 18 mājas dažādos novada ciematos
un 4 dzīvokļu noformējumi daudzdzīvokļu
mājās. Uzvarētāji tika apbalvoti Ciblas
novada gadu mijas pasākumā 30. decembrī Blontu Tautas namā.
Diploms un balvas nominācijā Privātmāju noformējums piešķirti:
1. vieta – Aivaram Rikumam, māja
„Arāji”;
2. vieta – Aldim Tihovskis, māja „Ķirši”,
3. vieta – Renātei Mikaskinai, māja
„Niedras”,

3. vieta – Irinai Irbītei, māja „Kalnu Medulāji”;
3. vieta – Ilzei Kaniševskai, māja
„Pūrmaļi”.
Diploms un balvas nominācijā
Daudzstāvu māju noformējums:
1. vieta – Lucmuižas ciemata Janīnas Tabūnes ielas nr.6 dzīvokļa īpašniecei Veltai
Seimuškinai;
2. vieta – Felicianovas ciemata mājas
“Putniņi” dzīvokļa īpašniecei Sandrai
Soikānei;
3. vieta – Ciblas ciemata mājas „Acālijas”
dzīvokļa īpašniekiem Sadovsku ģimenei.
Žūrijas simpātijas balva piešķir ta
Augustovu ģimenei, māju
„Skaistupes” (Ciblā) saimniekiem.
Pateicība visiem par piedalīšanos!
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Gadu mijas pārdomas

Juris DOMBROVSKIS,
Ciblas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
2017. gadu pašvaldībā esam iesākuši
ar skaidru budžetu. Parasti domē budžetu kārtējam gadam apstiprinām janvāra
vai pat februāra sēdē, bet šim gadam to
izdevās paveikt vēl decembrī. Tas bija
iespējams, jo savlaicīgi bija zināms finansējums, kāds pašvaldībai būs pieejams no valsts budžeta.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, var teikt
– tas nebija no vieglajiem. Varbūt tāpēc,
ka bija tā sauktais „garais gads”. Un no
skaitļiem, kas raksturo demogrāfisko
situāciju, var secināt – bijis smagu zaudējumu gads (mirstība novadā pārsniegusi dzimstību vairāk nekā 3 reizes!).
Diemžēl nekā iepriecinoša attiecībā uz
nodarbinātību. Joprojām augsts ir bezdarba līmenis, trūkst darbavietu un ilgstošie bezdarbnieki jau arī zaudē apņēmību cīnīties, lai kaut ko mainītu dzīvē.
Zināms iepriecinājums ir zemes tirgus
aktivizēšanās – jūtams, ka pieaug konkurence starp zemnieku saimniecībām
un uzņēmumiem, kas meklē saimniekošanai brīvas zemes. Ciblas novadā ir
nomai sadalītas faktiski visas valstij un
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības.
Jau šogad, ceram, varēs sākties ceļu
posmu rekonstrukcija no Latgales programmas (te ceram uz uzņēmēju atbalstu
darbavietu radīšanā un investīciju piesaistē) un ar Lauku atbalsta dienesta
finansējumu (ceļiem, kas ved uz ražotnēm). Vēl jau rit darbietilpīgā projektu
saskaņošana, bet esam apņēmības pilni
jau šogad LAD iesniegt ceļu rekonstrukcijas projektus.
Kā jau vairākkārtīgi esam uzsvēruši –
lielākā daļa no pašvaldības budžeta tiek
tērēta izglītības jomā: gan skolu ēku un

teritoriju uzturēšanai, gan mācību bāzes
modernizācijai, gan skolēnu pārvadāšanai, brīvpusdienām un citam atbalstam.
2016. gadā Pušmucovas pamatskolā
veikts kosmētiskais remonts sporta zālē,
ko izmanto arī nelieliem sarīkojumiem,
nomainīti logi. Turpinām pēc lielās rekonstrukcijas sakārtot Ciblas vidusskolas apkārtni – ir ierīkoti gājēju celiņi un
teritorija tagad ir attīrīta no bīstamiem
kokiem. Cerams, ka nākamgad vidusskola piedzīvos stadiona rekonstrukciju.
Daudz rūpju un līdzekļu prasa pagastu
autobusu uzturēšana. Tie noveco, pastāvīgi jāremontē. Ir meklētas iespējas par
saprātīgu cenu iegādāties kvalitatīvu
lietotu tehniku, bet neveiksmīgi.
Runājot par izglītību, vēlos uzsvērt –
tuvākajos gados netiek plānots likvidēt
kādu skolu vai bērnudārzu. Arī ja pieaugs spiediens no valsts iestāžu puses,
prasot optimizēt skolu tīklu, pašvaldība
centīsies noturēt katru izglītības iestādi,
jo apzināmies – skolas ir pagastu un
ciematu izdzīvošanas pamats. Ja nav
skolas, nav dzīvības. Un mūsu izglītības
iestādes spēj sniegt kvalitatīvu izglītību.
Komunālajā sfērā tur pinām dar boties ierastajā apjomā. Arī 2016. gadā
veikti dažu pašvaldības dzīvokļu remonti un nomainīts jumts divām ēkām. Šāds
apjoms ieplānots arī 2017. gada budžetā
(35 tūkstoši eiro).
Novada ciematu iedzīvotājiem ļoti
svarīgi bija tas, ka atjaunots daudzu ielu
apgaismojums Pušmucovā, Felicianovā,
Līdumniekos, Ciblā. Šogad noteikti turpināsim darboties šajā virzienā.
Mums nākas lielu vērību veltīt sociālajai sfērai – kā jau novadam, kur ir
augsts bezdarba līmenis (līdz ar to daudzi ir trūcīgi ļaudis) un kur ir daudz
gados vecu cilvēku.
Šogad būs pieejams jauns pabalsts –
veselības uzlabošanai: Sociālais dienests
varēs piešķirt pabalstu 50 eiro apmērā
gada laikā nestrādājošiem pensionāriem,
kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200
eiro (ja nav saņemts pabalsts veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai kā maznodrošinātam).
No šī gada pieejams 300 eiro liels apbedīšanas pabalsts, ja mirusi persona,
kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par
Ciblas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras pēdējā deklarētā
dzīvesvieta ir bijusi Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz
šim apbedīšanas pabalsts bija 200 eiro

2. lappuse

un to piešķīra trūcīgas mirušas personas
tuviniekiem.
Tāpat visām daudzbērnu ģimenēm
pirms mācību gada sākuma tiks piešķirts
īpašs pabalsts, katram bērnam – pa 50
eiro. Papildus no Sociālā budžeta tam
būs nepieciešams 10 tūkstoši eiro.
Esam kaut par 10 eiro cēluši pabalsta
apmēru atsevišķām kategorijām (kara
veterāniem, jubilāriem u.c.).
Par 50 eiro paaugstinājām pabalstu
aizbildņiem par katru aizbildnībā esošu
bērnu, un tagad šī pabalsta apmērs sasniedz 100 eiro gadā.
Daudzbērnu ģimenēm no šī gada būs
pieejams 80 eiro liels pabalsts malkas
iegādei.
Varu uzslavēt Sociālo dienestu par
rūpēm, kas tiek veltītas mūsu sirmgalvjiem. Pirmo reizi aizvadītajā vasarā novada pensionāri devās divās ekskursijās
uz Aglonu, un viņi bija laimīgi satikties
arī īpašos svētkos Pasaules veco ļaužu
dienas priekšvakarā Laučos. Pārliecinājāmies, ka tik vienkāršas lietas, kā tikšanās kopējā braucienā vai sarīkojumā,
sirmgalvjus ļoti iepriecina.
Tuvu sociālajai sfērai ir medicīna. No
pašvaldības budžeta tiek finansēta feldšerpunktu darbība lielākajos ciematos.
Primārie
ārstnieciskie
pakalpojumi
šobrīd ir pieejami, bet bažas ir par mediķu kadriem, jo lielākā daļa no ārstu palīdzēm vai nu sasniegušas pensijas vecumu, vai arī tam tuvojas. Līdz ar to būtu
ļoti nepieciešami jauni speciālisti, pašvaldība gatava maksāt stipendiju topošajiem ārstu palīgiem. Līdzīgi kā stipendijas tiek maksātas Sociālā dienesta darbiniecēm, kas apgūst profesionālo izglītību, kādu prasa viņu darba specifika.
Būtisks ir pašvaldības ieguldījums
kultūras un sporta jomā, kas ar ī nav
pelnošas nozares. Esam atbalstījuši no
budžeta līdzekļiem visdažādākos svētkus
un pasākumus. Bet no 2017. gada pakāpeniski būs jāievieš kaut neliela maksa
par kultūras pasākumiem – koncertiem,
ballēm. Lielākos svētku sarīkojumus
joprojām finansēsim no pašvaldības budžeta, bet ne visus.
***
Kopumā 2016. gadā esam ļoti racionāli
saimniekojuši. Budžeta līdzekļi ir tērēti
apdomīgi un pat taupīgi. Līdz ar to ir
izdevies ieekonomēt apmēram 240 tūkstošus eiro, ko varējām 2017. gadā novirzīt jauniem mērķiem.
Jaunais gads ir sācies. Un ļoti gribētos,
lai valdītu pozitīva noskaņa, savstarpēja
sapratne un izpalīdzība. Lai veiksmīgs
un veselīgs 2017. gads!
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Domes sēdē decembrī pieņemts pašvaldības budžets 2017. gadam
Lemj domes deputāti
Aizvadītā gada 29. decembrī notika
kārtējā Ciblas novada pašvaldības
domes sēde, kurā deputāti skatīja 13
jautājumus. Būtiskākais no tiem – par
pašvaldības 2017. gada budžetu.
Nolemts apstiprināt Ciblas novada
pašvaldības 2016. gada saistošos noteikumus Nr.11 „Ciblas novada pašvaldības domes budžets 2017. gadam”. Pret
balsoja deputāts Aivars Rikums, atturējās Aleksejs Ivanovs.
Ciblas novada budžets 2017. gadam
– 2 715 283 eiro.
Ieņēmumu daļu nosaka mūsu valsts
garantētie ieņēmumi un mērķdotācijas,
kas sastāda 96 % no pašvaldības budžeta.
Izdevumu daļa sadalās:
45 % izglītībai,
14 % vadības dienestiem,
11 % sociālajai aizsardzībai (t.sk. pabalstiem – 117 500 eiro),
10 % komunālajai saimniecībai,
10 % kultūrai.
Speciālais budžets:
232 718 eiro – autoceļu fonds,
10 200 eiro – dabas resursu nodoklis,
10 000 eiro – Zivju fonda nauda.

Skatīti vairāki jautājumi,
kas saistīti ar
zemes īpašumiem
* No kāda īpašuma (6,8 ha) atļauts
atdalīt zemes vienību 3,2 ha platībā,
abiem īpašumiem piešķirti nosaukumi
un noteikti zemes lietošanas mērķi
(mežsaimniecība un lauksaimniecība).
* Lai varētu ierakstīt novada pašvaldības kapsētu teritorijas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, tika izveidoti trīs
jauni īpašumi, kam piešķirti jauni nosaukumi „Zvirgzdenes kapi” (0,97 ha),
„Ražanovas kapi” (0,5 ha) un
„Seļekovas kapi” (0,4 ha), kam noteikti
attiecīgi zemes lietošanas mērķi.
* Pamatojoties uz personas iesniegu-

mu, ar to tika pārtraukts zemes nomas
līgums par pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības (1,7 ha) nomu.
* Izskatīts zemes mērniecības uzņēmuma SIA „A2 grupa” lūgums saskaņot
zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Jaunaudze” (Zvirgzdenes
pag. Seļekovā). Novada dome, iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, nolēma apstiprināt šo projektu,
atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunaudze A” un noteikt tai zemes lietošanas mērķi – 1101 – Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Skatīti dažādi jautājumi
* Pieņemti grozījumi 2016. gada pašvaldības budžetā.
* Nolemts nodot nomā diviem komersantiem (reģistrēti Ludzā) rūpnieciskās
zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar
trīsuļodu kāpuru rāmi Lielajā Ludzas
ezerā līdz 31.12.2019.. iedalītie limiti
2017. gadam – 100 kg (2 rāmji) un 150
kg (3 rāmji).
* Nolemts norakstīt un noņemt no uzskaites komunālo pakalpojumu nedrošo
parādu 1217,82 eiro apmērā.
* Nolemts anulēt kādas personas deklarēto dzīvesvietu adresē Pušmucovas
pagastā.
* 3 deputātiem (Ē. Astičs, A. Rikums
un A. Ivanovs) balsojumā atturoties,
apstiprināta Ciblas novada Ezersalas
internātpamatskolas direktora vietnieka
un direktora mēneša algas likme no
2017. gada 1. janvāra: direktors – EUR
1050; direktora vietnieks izglītības jomā
– EUR 1050. Šis atalgojums noteikts
Ezersalas internātpamatskolas mērķdotācijas komisijas sēdē skolai pieejamās
mērķdotācijas apmērā, ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus.
* Nolemts izdarīt precizējumus saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā (attiecīgie grozījumi Saistošajos noteikumos publicēti šī
izdevuma 4. lappusē).

Lemts par ēdināšanas
izdevumiem izglītības iestādēs
Pieņemts lēmums par ēdināšanas izdevumiem Ciblas novada izglītības iestādēs. Līdz ar šo lēmumu nekas nemainās
līdzšinējā kārtībā attiecībā uz skolēnu
brīvpusdienām – tās arī turpmāk būs
pieejamas visiem Ciblas novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
Skolēnu ēdināšana ir maksas pakalpojums, ko pašvaldība sniedz iedzīvotājiem. Tādēļ tas ir jāatdala no sociālā
budžeta. Tika aprēķināta pakalpojuma
faktiskā pašizmaksa katrā novada izglītības iestādē un, pamatojoties uz to, pieņemts domes lēmums, cik lielu summu
dotē pašvaldība uz vienu porciju katrā
skolā.
Dome nolēma: visiem 1.-4. klašu skolēniem segt faktiskās ēdināšanas izdevumu daļu, kas pārsniedz pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas brīvpusdienu
nodrošināšanai līdzekļu apmēru pilnā
apjomā no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
Nolemts visiem 5. - 12. klašu skolēniem un visiem pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem segt faktiskās ēdināšanas izdevumus pilnā apmērā no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu.
Bez tam nolemts atļaut izglītības iestāžu pedagogiem un apkalpojošajam personālam izmantot iestādes ēdināšanas
pakalpojumus sakarā ar mācību procesa
nepārtrauktību. Apmaksu iekasēt saskaņā ar aprēķināto ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksu. Lēmumam pievienots
šo ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas
aprēķins, kas katrai izglītības iestādei ir
atšķirīgs.
Līdz šim brīvpusdienas tika nodrošinātas no sociālā budžeta (saskaņā ar attiecīgiem Saistošajiem noteikumiem kā
pašvaldības pabalsts). Tagad brīvpusdienas tiks nodrošinātas no izglītības budžeta. Tātad atslogots sociālais budžets.

Atkritumu konteineru izvešana – mēneša 2. un 4. pirmdienā
SIA „ALAAS”, kas Ciblas novada pašvaldībā nodrošina atkritumu konteineru izvešanu, informē par datumiem,
kad 2017. gadā notiks par atkritumu konteinera (u) izvešana pagastos.
Pušmucovā, Līdumniekos, Ciblā, Felicianovā, Blontos, Lucmuižā, Zvirgzdenē, Ezersalā no „ALAAS” nomāto
konteineru izvešana notiks divas reizes mēnesī – otrajā un ceturtajā pirmdienā.
Grafiks publicēts pašvaldības mājas lapā.
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Saistošie noteikumi Nr. 8
“Grozījumi Ciblas novada domes 2015. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.14
“Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā””
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2015. gada
28. decembra saistošajos noteikumos nr.14 “Par pašvaldības
pabalstiem Ciblas novadā’’:
1. Saistošo noteikumu 5. punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1. vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18. Novembra svētkos;
5.2. Otrā pasaules kara veterāniem (maija mēnesī);
5.3. pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;
5.4. vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu;
5.5. jubilejas pabalsts – dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā;
5.6. pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
5.7. vienreizējs pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem;
5.8. vienreizējs pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem;
5.9. vienreizējs pabalsts malkas iegādei;
5.10. veselības aprūpes pabalsts;
5.11. Ziemassvētku dāvanu pabalsts;
5.12. vienreizējs pabalsts aizbildnim;
5.13. Veselības uzlabošanas pabalsts;
5.14. Apbedīšanas pabalsts;
5.15. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm.’’
2. Saistošo noteikumu 6. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6. Pabalstu politiski represētām personām 30,00 EUR apmērā
piešķir vienu reizi gadā – novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.”
3. Saistošo noteikumu 8. punktu izteikt šādā redakcijā:
“8.Pabalstu Otrā pasaules kara veterāniem 30,00 EUR apmēr ā
piešķir vienu reizi gadā – maija mēnesī.”
4.Saistošo noteikumu 15. punktu izteikt šādā redakcijā:
“15. Pabalsts 30.00 EUR tiek piešķirts dāvanas iegādei Ciblas
novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95
gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, sastādot sar akstu pēc
pašvaldības iedzīvotāju reģistra.”
5.Saistošo noteikumu 23. punktu izteikt šādā redakcijā:
“23. Pabalstu Afganistānas kara dalībniekiem 30,00 EUR apmērā
piešķir vienu reizi gadā – Ziemassvētkos.”
6. Saistošo noteikumu 25. punktu papildināt ar
apakšpunktu 25.7. un izteikt to šādā redakcijā:
“25.7. Daudzbērnu ģimenēm – 80.00 EUR apmērā.”
7. Svītrot saistošo noteikumu VII nodaļu
8. Saistošo noteikumu 31. punktu izteikt šādā redakcijā:
“31. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ciblas
novada bāriņtiesa, tiek piešķirts 100.00 EUR apmērā kalendārajā
gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu.”
9. Saistošos noteikumus papildināt ar XIV1 XIV² un
XIV³nodaļu un izteikt tās šādā redakcijā:

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 2016. gada 7. decembra sēdes lēmumu
nr.12 (protokols Nr.12, 3.§) un precizējumiem, kas veikti ar
29.12.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 10.§)

“XIV1.Veselības uzlabošanas pabalsts
32 Veselības uzlabošanas pabalstu var saņemt nestrādājošas
pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
EUR 200,00 un kuras nav saņēmušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā maznodrošinātās un trūcīgās
personas/ģimenes. Pabalsta apmērs ir EUR 50,00 gadā.
322. Veselības uzlabošanas pabalsts tiek piešķirts ārstniecības
iestāžu sniegto stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu,
speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju, izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, zobu protezēšanas pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.
32³. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz personas iesniegumu,
kam pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas
no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čekam par medikamentu iegādi klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu
recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir
jābūt norādītiem personas datiem.
XIV². Apbedīšanas pabalsts
324. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz
valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par
Ciblas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
325. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 300 euro.
326. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Ciblas novada Sociālajā
dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
326.1. iesniegumu;
326.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
326.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par
apbedīšanas pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.
327. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta
apmēru.
XIV³. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm
329. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuras
uz pabalsta pieprasīšanas brīdi audzina 3 vai vairāk bērnus.
3210..Pabalstu piešķir 50,00 EUR par katru bērnu. Pabalsts tiek
piešķirts bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas uz pieprasītāja iesnieguma pamata vienu reizi gadā
pirms mācību gada sākuma.”
1.

Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Ciblas novada domes 2015. gada 28. decembra saistošajos noteikumos nr.14
“Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai grozītu Ciblas novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot
lielāku finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai ap-mierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā..
2. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi paredz mainīt Ciblas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, kā arī saistošie noteikumi paredz jaunus pabalstu veidus.
3. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu. Plānotās izmaiņas pašvaldības domes budžetu būtiski neietekmē. Lai
nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.
4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais
akts tiks publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā, Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Saistošie noteikumi Nr. 9
“Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr. 1 ”Par
sociālās palīdzības pabalstiem””
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2016. gada 7. decembra sēdes
lēmumu nr.12 (prot. Nr.12, 4.§.)

Izdarīt šādus grozījumus Ciblas
novada domes 2014. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem ”:
1. Svītrot saistošo noteikumu 18.
punktu.
2.Saistošo noteikumu 38. punktu
izteikt šādā redakcijā:
„38.Apbedīšanas pabalsta apmērs ir
EUR 300,00”;
3. Svītrot saistošo noteikumu VIII.
nodaļu.
Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi
Ciblas novada domes 2014. gada 23.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saistošie noteikumi izstr ādāti, pamatojoties uz
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo ceturto un piekto daļu. Saistošie
noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Ciblas novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, nodrošinot finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī citām ģimenēm
(personām), kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir
tiesīgas to saņemt, lai ap-mierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz izmaiņas Ciblas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstu veidos un apmēros.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības domes
budžetu būtiski neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināms..
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. J aunas institūcijas netiks r adītas un
esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.Normatīvais akts tiks publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā
internetā, Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā
‘’Ciblas novada ziņas’’
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.
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5. lappuse

Zemes tirgus administrēšanas komisijai
dokumenti jāiesniedz līdz 15. datumam
Kopš 2014. gada novembra, izpildot
likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” jaunās prasības, Ciblas pašvaldībā tika izveidotas Zemes tirgus administrēšanas komisija, kam jāskata privātās zemes pirkšanas – pārdošanas darījumi, lai zeme nonāktu tādas personas
rokās, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Ciblas novada pašvaldības
Zemes tirgus administrēšanas komisiju
vada deputāts Ēriks Astičs.
Komisijas sekretāre Mārīte ROMANOVSKA informē, ka komisijā kopš
2014. gada novembra ir saņemti un izskatīti 43 iesniegumi. Valsts nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības, visi noslēgtie darījumi tika akceptēti.

Pašvaldībā ir reģistrēti 29 fizisko personu savstarpējie īpašumu nomas līgumi. Par šiem līgumiem Valsts ieņēmumu
dienestam divas reizes gadā tiek sniegtas
atskaites.
Sākot ar 2017. gadu, iesniegumus un
darījuma dokumentus komisijai jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam. Tad tie
tiks izskatīti kārtējā mēnesī, jo, sākot ar
janvāri, zemes tirgus administrēšanas
komisija iesniegumus izskatīs vienu
reizi mēnesī – pēdējā mēneša nedēļā.
Plašāka informācija –
www.ciblasnovads.lv >> Novads >>
Lauksaimniecība >>
Darījumi ar zemes īpašumiem

Palielinās valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm un
apgādnieku zaudējušiem bērniem
Šogad tiks paaugstināts
ģimenes valsts pabalsts par
ceturto un nākamajiem bērniem ģimenē – to no 2017.
gada 1. aprīļa paredzēts noteikt 50,07 eiro mēnesī.
To paredz grozījumi Valsts
sociālo pabalstu likumā, kas
2016. gada 23. novembrī atbalstīts Saeimas ārkārtas sēdē,
lemjot par 2017. gada valsts
budžetu. Kā norāda likumprojekta autori, daudzbērnu ģimenes ir viena no sabiedrības grupām, kas pakļauta visaugstākajam nabadzības riskam, un nepieciešams radīt
ekonomiski labvēlīgākus apstākļus bērnu dzīves kvalitātei un attīstībai.
Pēc Labklājības ministrijas aplēsēm,
ģimenes valsts pabalstu par ceturto un
nākamajiem bērniem piešķir par nepilniem 20 tūkstošiem bērnu, kas veido
aptuveni sešus procentu no visiem ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem.
Šī
valsts pabalsta palielināšanai ik gadu
plānots piešķirt 3,5 miljonus eiro.
Patlaban ģimenes valsts pabalsts par
pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par
otro – 22,76 eiro, bet par trešo un nākamajiem – 34,14 eiro mēnesī.

Šogad plānots palielināt arī valsts
atbalstu apgādnieku zaudējušiem
bērniem, tuvinot to minimālo uzturlīdzekļu apmēram.

No 2017. gada 1. aprīļa minimālais
valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem
bērniem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai plānots 92,5 eiro apmērā
(bērnam ar invaliditāti kopš bērnības –
106,72 eiro mēnesī). Savukārt bērnam
pēc septiņu gadu vecuma sasniegšanas
tie būs 111 eiro.
Likums paredz, ka par katru no mirušajiem vecākiem tiek piešķirta sava apgādnieka zaudējuma pensija.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apgādnieka zaudējuma gadījumā jaunajā
apmērā piešķirs no 2017. gada 1. aprīļa,
starpību starp veco un jauno pabalsta
apmēru izmaksājot ne vēlāk kā līdz
2017. gada 30. septembrim.
Lai palielinātu atbalstu apgādnieku
zaudējušiem bērniem, gadā papildus tiek
plānoti 4 miljoni eiro.
Informē Saeimas Preses dienests
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6. lappuse

Putnu gripa ir netālu, mājputnu turētājiem jāievēro biodrošība
Eiropā turpina izplatīties augsti patogēnās putnu gripas (APPG) H5N8
vīruss. Lai gan tas konstatēts savvaļas ūdensputniem salīdzinoši netālajās
Zviedrijā un Somijā, Latvijā pagaidām lielam satraukumam nav pamata.
Tomēr Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina putnu turētājus būt
modriem, stingri ievērot biodrošības prasības un nekavējoties ziņot veterinārārstam vai PVD par mājputnu saslimšanas vai nāves gadījumiem vai par
vienkopus atrastiem vairākiem (3-5) mirušiem savvaļas putniem.

Svarīga ir sabiedrības līdzdarbošanās
Zemkopības ministrija lūdz līdzdarboties savvaļas putnu vērotājus, medniekus un visu Latvijas sabiedrību,
sniedzot informāciju PVD par neraksturīgām parādībām savvaļas putnu
populācijā.
Zemkopības ministrija vērš iedzīvotāju
uzmanību, ka esošā epidemioloģiskā
situācija Eiropā un tas, ka šo vīrusu vairumā gadījumu pārnes migrējošie savvaļas putni, rada risku ievazāt slimību mājputnu populācijā Latvijā. Lai slimība
netiktu ievazāta mājputnu ražošanas
saimniecībās, kā arī zoodārzā un cirkā,
svarīgi ir nodrošināt sabiedrības apzinīgu līdzdarbošanos risku mazināšanā.
Ņemot vērā šīs slimības spēju strauji
izplatīties, jānodrošina cieša sadarbība
gan visiem mājputnu sektorā nodarbinātajiem, gan arī sadarbība ar ornitologiem
un veterinārajiem epidemiologiem, lai
varētu operatīvi reaģēt dažādās slimības
uzliesmojuma situācijās.

Zemkopības ministrija aicina ieviest
un ievērot biodrošības pasākumus fermās un visos mājputnu un olu ražošanas
posmos, tādējādi samazinot risku infekcijas izplatībai.
Mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu
īpašniekiem un turētājiem ir pienākums
nekavējoties ziņot PVD attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai:
* par barības un ūdens patēriņa samazināšanos putnu ganāmpulkā vairāk nekā par 20 procentiem;
* par dējības samazināšanos vairāk
nekā par 5 procentiem, ja to ganāmpulkā
novēro ilgāk par divām dienām;
* ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu
putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3
procentus;
* ja mājputniem vai citiem nebrīvē
turētiem putniem parādās jebkādas klīniskās pazīmes vai pēc to nāves konstatē
audu bojājumus, kas rada aizdomas par
saslimšanu ar putnu gripu.

PVD noteiktie biodrošības pasākumi
 Nedrīkst pieļaut mājputnu tiešu un netiešu (piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu mājputnu barībā,
ūdenī) kontaktu ar savvaļas putniem;
 Norobežot mājputnu piekļuvi atklātām ūdenstilpnēm –
dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši tādām ūdenstilpnēm,
kurām var piekļūt savvaļas putni, jo tie ir biežākie putnu
gripas izplatītāji. Neļaut mājputniem dzert no dīķiem, peļķēm;
 Iespēju robežās mājputnus turēt atsevišķi no citiem mājdzīvniekiem;
 Nepieļaut mīļdzīvnieku piekļūšanu mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt putnu gripas pārnesēji, jo
īpaši medību suņi, kuri ir bijuši ūdensputnu medībās;
 Kūtī jālieto tikai šim mērķim paredzēts apģērbs un apavi,
kurus nomaina pirms un pēc katra kūts apmeklējuma;
 Pirms un pēc katra kūts apmeklējuma jāievēro personīgā
higiēna, jāmazgā rokas;
 No silēm regulāri jāizvāc barības pārpalikumi, neļaujot pie
tiem piekļūt savvaļas putniem, dzīvniekiem, arī grauzējiem;
 Barība un pakaiši jāuzglabā vietās, kur tiem nevar piekļūt
savvaļas putni un dzīvnieki, grauzēji, kā arī suņi, kaķi, kas
var būt putnu gripas pārnesēji;

Slimībai izšķir divas formas –
zemi patogēna putnu gripa (ZPPG), kas
norit ar vispārīgām saslimšanas pazīmēm, kuras ne vienmēr liecina par saslimšanu ar putnu gripu, un
augsti patogēna putnu gripa (APPG),
kas putnu audzētājiem rada milzīgus
zaudējumus, kas saistīti ar putnu likvidēšanu.
Slimības simptomi ZPPG putniem ir
šķaudīšana, acu asarošana, iesnas,
depresija un dējības pasliktināšanās.
APPG – pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, depresija un atteikšanās
no barības, izspūrušas spalvas, drudzis,
izmainīta gaita, zilgana ādas krāsa un
masveida putnu nobeigšanās.
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni,
kam slimība var noritēt subklīniski –
bez raksturīgajām pazīmēm.
Mājputni var inficēties, nonākot tiešā
kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju
ar inficētu barību vai ūdeni.

 Regulāri jāveic grauzēju apkarošanas pasākumi;
 Nepirkt mājputnus un inkubācijai vai perēšanai paredzētās
olas no nezināmiem putnu tirgotājiem (visaktīvākā tirdzniecība ar mājputniem parasti noris tieši pavasarī, kad novēro
arī vislielākos putnu gripas draudus, jo notiek savvaļas putnu migrācija);
 Pirms mājputnu pirkšanas rūpīgi jānovērtē mājputnu veselības stāvoklis, jānoskaidro, kādas slimības ir bijušas novērotas izcelsmes novietnē, kādas vakcinācijas veiktas mājputniem un pret ko;
 Pirms pievienošanas pārējiem mājputniem, no jauna nopirktos putnus vismaz trīs, četras nedēļas ieteicams turēt
citā - norobežotā telpā – karantīnā, tā pasargājot savus putnus no iespējamās saslimšanas;
 Nepieļaut nepiederošu personu un apmeklētāju piekļūšanu
mājputniem;
 Ja tomēr ir nepieciešams apmeklēt mājputnus svešai personai, tad to nodrošināt ar vienreizlietojamo maiņas apģērbu;
 Līdz minimumam samazināt transporta kustību novietnes
teritorijā;
 Jāapzinās, ka vīruss aktīvi izplatās savvaļas putnu populācijā (īpaši - ūdensputnu populācijā), tādēļ ar aprīkojumu,
transportu, apģērbu un apaviem to var ienest mājputnu novietnē.
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Bibliotēkās pamatā abonē žurnālus
Ciblas novada pagastos ir 6 publiskās bibliotēkas.
Katrā no tām ir atšķirīgs abonētās preses klāsts.
Preses izdevumi tika abonēti, ņemot vērā bibliotēkas apmeklētāju vēlmes.
Informējam par bibliotēkās 2017. gadā pieejamajiem izdevumiem:
BLONTU bibliotēkā:
Ieva, Ievas māja, Ievas veselība, Ievas stāsti, 100 labi
padomi, A12 – ceļš uz Latgali, Praktiskais latvietis, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Mājas viesis, Ludzas Zeme,
Ilustrētā Junioriem, Zintnieks, Tautas veselības avīze,
Золотые рецепты наших читателей (kulinārijas žurnāls).
CIBLAS bibliotēkā:
Ludzas Zeme; Praktiskais Latvietis; A12-ceļš uz Latgali; Ieva; Ievas Stāsti; Ievas Veselība; Ilustrētā Junioriem; Ilustrētā Pasaules Vēsture; Ilustrētā Zinātne;
Lata Romāns; Leģendas; Santa.
FELICIANOVAS bibliotēkā:
Ludzas Zeme, Ievas Padomu Avīze, 7 суперсекретов.
Žurnāli: Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība,
Ir, Cosmopolitan, Omītes Zālītes, Praktiskais Latvietis,
Leģendas, A – 12 ceļš uz Latgali, Santa.
PUŠMUCOVAS bibliotēkā:
Ludzas Zeme, Žurnāls A12, Ilustrētā Zinātne, Zintnieks, 100 Labi Padomi, Patiesā Dzīve, Ieva, Ievas Stāsti, Mājas Viesis, IR.
LĪDUMNIEKU bibliotēkā:
Ievas Veselība; Ievas Dārzs; Ievas Mājas; Ievas Stāsti;
Ieva; Ievas Padomu Avīze; Ilustrētā Zinātne; Dārza Pasaule; A-12;Citāda Pasaule; 100 labi padomi; Praktiskais Latvietis; Mājas Viesis; Mazajam Floristam; Praktiskie Rokdarbi; Privātā Dzīve; Leģendas; Pie galda;
Dzīvespriekam.
ZVIRGZDENES pagasta bibliotēkā (Lucmuižā):
Ievas Māja, Ievas stāsti, A 12 – ceļš uz Latgali, Ludzas
Zeme, Praktiskais latvietis, Ko ārsti tev nestāsta, 100
labi padomi, Avene, О чем врачи не говорят, Люблю,
Семеро с ложкой, Толока. Садовод и огородник, Толока. Сваты на кухне, Караван историй, Толока.
Сваты заготовки.

Lasiet presi arī news.lv!
Visās publiskajās bibliotēkās pieejama bezmaksas
Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv. Tas ir portāls, kas
saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 100
dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus.
Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem
jaunu rakstu gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm, kā arī var meklēt rakstus pēc vēlamajiem
parametriem līdz pat 20 gadus senā arhīvā.
Nāciet un lasiet avīzes arī internetā!
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Bibliotēkā Lucmuižā – fotoizstāde
No janvāra līdz marta beigām Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā
skatāma fotoizstāde "Mans mīļais mājdzīvnieciņš".
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jolanta Pridāne aicinu visus piedalīties šajā izstādē ar fotogrāfijām:
– Atsūtiet savu mājdzīvnieku foto ( kaķu, suņu, papagaiļu,
kāmīšu u.c.) pa e-pastu zvirgzdbibl@inbox.lv vai atnesiet uz bibliotēku Lucmuižas ciema, Janīnas Tabūnes ielā 6, dz.4. Norādiet
savu vārdu, uzvārdu, tel. numuru un dzīvnieka vārdu. Izstādes
noslēgumā būs apbalvošana.
Veido savas dzīves plānu
ar Jauniešu garantiju! Ja
esi 17 līdz 29 gadus vecs,
izvēlies kādu no darba
tirgū pieprasītām profesijām, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā
Latvijā! Saņem stipendiju
līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi
pie darba devēja.
Pusotru gadu ilgajās profesijās uzņemšana notika līdz 2017. gada
6. janvārim (mācības sākās 9. janvār ī), savukār t gadu ilgajās
profesijās uzņemšanas rit līdz 17. februārim, lai 20. februārī sāktu mācības. Piemēram, iespējams iegūt profesionālās kvalifikācijas
AR PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBU (9. kl.):
Mašīnzinības (auto) Autoatslēdznieks – Zilupē.
Lauksaimniecībā Dār zkopis – Malnavas koledžā.
Komerczinības un administrēšana Mazumtir dzniecības veikala pārdevējs – mācības Zilupē organizē Rēzeknes Tehnikums.
Mācību ilgums – 1 gads. Dokumentu iesniegšana – līdz 2017.
gada 17. februārim.
Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar Profesionālās izglītības
projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.
Plašāka informācija Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē
(interneta adrese: http://www.niid.lv/JGprofesijas)

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

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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PASAULES SNIEGA DIENA VISĀ

Izvirza “Gada balvai medicīnā”

LATVIJĀ UN ARĪ MŪSU NOVADĀ!

Lucmuižas iedzīvotāji iesaistījušies balsošanas akcijai,
izvirzot "Gada balvai medicīnā"
vietējā feldšerpunkta mediķi Ļubovu MAĻAVKINU
(nominācija “"Gada ārsta palīgs 2016").
Pieteikt savu kandidātu balvai iespējams Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā www.arstubiedriba.lv un www.arsts.lv .
Iespējams balsot līdz 15. janvārim.

Felicianovas sporta kompleksa
5 gadu jubilejas pasākumu
ietvaros

„Ziemas prieki visai ģimenei”
15. janvārī plkst. 13.00
Pie sporta kompleksa Felicianovā
 Visāda veida vizināšanās pa sniegu.
 Sacensības un dažādas izdarības.
 Karsta zupa.
 Viktorīna.
 Apbalvošana.

Rīko: novada sporta organizatore sadarbībā ar Līdumnieku
bibliotēku, tūrisma un kultūras darba organizatoru, Ciblas PII.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā
2016”
Labklājības ministrija (LM) līdz 5. februārim izsludinājusi
konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”.
Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
www.visidati.lv/aptauja/1238287875/ – aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
www.visidati.lv/aptauja/1238306777/ – aizpilda iedzīvotāji,
privātpersonas (saites pieejamas LM mājaslapā).

Mēs esam, lai darītu citus laimīgus!

Balsosim par Tihovsku ģimeni!
Līdz 29. janvārim varam balsot par Tihovsku ģimeni, kura Amigo Dzintara dziesmu aptaujā piedalās ar
Valda un Māra Muktupāvelu dziesmu “Pīmiņ, brōļ”
Ata Auzāna aranžējumā.
Tihovsku ģimeni piedalīties aptaujā aicināja Amigo
Dzintara dziesmu aptaujas rīkotāji. Dziesmas videoklips
ierakstīts Ludzas Tautas namā. Raidījuma veidotāji bija
ieradušies Latgalē un filmēja Ludzu. Raidījumā
“Latvijas sirdsdziesma”, kuru varēs redzēt 14. janvārī,
plkst. 19.35 LTV1, redzamas daudzas skaistas Ludzas
ainavas.
Amigo Dzintara dziesmu aptaujā katru mēnesi balsošanai tiek piedāvātas 9 dziesmas. Katru dienu var
atdot vienu balsi par vienu dziesmu katrā balsošanas vietnē:
ltv.lv,
dzintaradziesmas.lv,
Amigo lapā draugiem.lv,
pa bezmaksas tālruni 807 000 00.
Balsojuma anketas publicē arī laikraksts Latvijas Avīze.
Katru nedēļu aptaujas
dziesmas tiek atskaņotas gan
LTV1 raidījumā Latvijas sirdsdziesma, gan LR2 raidījumā
Dzintara dziesmas, līdzās sirsnīgiem stāstiem un sarunām par
jaunāko Latvijas mūzikā.

Ar laba vēlējumiem, ar jaunām iecerēm esam atvēruši pirmās
nedēļas kalendāru 2017. gadā. Kāds tas būs, ir atkarīgs no
mums pašiem un, protams, no tiek cilvēkiem, kas rūpējas un
domā par mūsu labklājību.
Sagaidot Jauno gadu un meklējot Ziemassvētku brīnumu,
Ludzas Tautas nama pūtēju orķestra dalībnieki bija iestudējuši
Ziemassvētku koncertprogrammu, ar kuru apceļoja Aizpūres,
Istalsnas, Ludzas katoļu baznīcas un Tautas namus Ciblā, Līdumniekos, Ludzā.
Gribu pateikties pūtēju orķestra dalībniekiem Jānim un Ivaram Ivulāniem,Viktoram Kustrovam, Aivaram Bimbirulim,
Jurim Buceniekam, Denisam Smirnovam, Romānam Seņkovam, Alvim Sarkanim, Ivaram Bogomolam par ieguldīto darbu. Šogad pūtēju orķestris “Ludza” atskatīsies uz saviem 70
gadiem. Orķestra koncerts iecerēts aprīlī. Vēlēsim viņiem skanīgu un radošu šo gadu!
Ludzas TN direktore Valentīna.RAZUMOVSKA
Ērika PAVLOVA FOTO: Koncerts Aizpūres baznīcā
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