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Ārkārtējā situācija, ko valdība izsludināja 29 novados pēc augustā notikušajām
spēcīgajām lietavām uz 3 mēnešu periodu,
noslēgusies. Šajās periodā Ciblas novada
pašvaldība no valsts budžeta ir saņēmusi
finanšu līdzekļus plūdu seku likvidēšanai.
Ciblas novada pašvaldība finansējumu
lūdza 9 pašvaldības infrastruktūras objektiem, tajā skaitā 8 autoceļiem.
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka vairāki darbi pašvaldības infrastruktūras objektos jau paveikti un par tiem tiek gatavotas atskaites.
Nupat noslēdzās Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-23 Berjozovka - Bārtuļi
virsmas atjaunošana 0.00 - 2.10 km. Šis
posms plūdos cietis visvairāk. Darbu
veikšanai tika rīkots iepirkums, ko vinnēja
SIA „Agroķīmija”. Summa pārsniedz 75
tūkstošus eiro (62312.65 €+ PVN =
75398.31 €). Minētais ceļš tika atjaunots
2,1 km garumā. Šis posms šogad plūdos
pārplūda vairākkārtīgi: pirmo reizi pēc
lietavām, un tad ilgstoši daļa ceļa bija zem
ūdens sakarā ar to, ka tika atvērtas slūžas,
kas regulē ūdens līmeni Lielajā Ludzas
ezerā. Atsevišķi ceļa posmi atradās zem
ūdens vairākas nedēļas. Un pat ceļu būvdarbu laikā, kad pašvaldības pārstāvji š.g.
14. novembrī veica apsekošanu, viens
neliels posms joprojām bija un ir zem
ūdens. Šajā posmā tiks ierīkota jauna
caurteka un ceļš tika pacelts.
Kopumā uz ceļa Berjozovka - Bārtuļi
tika uzklātas 2 minerālmateriāla - dolomī-

ta šķembu kārtas (15 cm un 10 cm).
Visi šī plūdos cietušā autoceļa atjaunošanas darbi veikti 100% par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) piešķirtajiem līdzekļiem.
VARAM kompetencē ir jautājumi par
plūdu nodarīto zaudējumu kompensēšanu
pašvaldību infrastruktūras objektos.

18. decembrī BLONTU Tautas namā plkst.11:00,
PUŠMUCOVAS TN plkst. 14:00 —
sertificētas uztura speciālistes Baibas Grīnbergas LEKCIJA.
Ciblas novadā ir iespēja organizēt
VINGROŠANAS NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM
(sākot ar grūtniecības otro trimestri).
Pieteikšanās vingrošanai – līdz 11. decembrim, zvanot 26869560
projekta vadītājai Mārītei Romanovskai.
Šīs aktivitātes notiek projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības
veicināšana iedzīvotājiem
Ciblas novadā” ietvaros.
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Daudzi NĪN parādnieki steidzas kārtot rēķinus
Ciblas novada pašvaldības domes sēdē 25. oktobrī tika
skatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Tika nolemts attiecībā pret 35 parādniekiem sākt piedziņu.
Visiem parādniekiem tika izsūtīts domes lēmums par nodokļa parāda piedziņu, un pašvaldība deva iespēju vēl dažu
nedēļu laikā parādniekam norēķināties. Daudzi parādnieki
reaģēja uz šo lēmumu un samaksāja parādu vai vienojās par
samaksas termiņu. Pret pārējiem, kas joprojām nereaģē un
neapstrīd parādu, tiks vērsta parāda piedziņa – domes lēmums par parāda piedziņu tiks nosūtīts Latgales apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam.

VID atbalsta pasākums
Pušmucovas
pamatskolā uzreiz pēc rudens
brīvdienām – 30.
oktobrī notika karjeras diena „Es – gribu, varu, daru!”.
Visas dienas laikā 1. – 2. un 3. – 4. klases audzēkņi darbojās
skolas klasēs un ārpus skolas, iepazīstot vairākas profesijas,
kas saistītas ar dabaszinātnēm: ķīmiķis, laborants, inženieris.
Radošajā darbnīcā „ES stāstnieks” bērni iejutās rakstnieka
lomā un skolotāja doto ievirzes tekstu veidoja stāstā, viens
otru papildinādami.
Radošajā darbnīcā „Bibliotekāra ikdiena” bērni apciemoja
vietējo bibliotēku, tās vadītāja Ilga Bazileviča stāstīja par
bibliotekāra darbā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Radošajā darbnīcā „Parūku meistars” katrs bērns gatavoja
parūku no auduma un papīra, uzzinot, ka šim darbam ir trīs
etapi.
Radošajā darbnīcā „Bišu pavēlnieks” bērni viesojās vietējā
biškopja Jāņa Romanovska ražotnē Pušmucovā, kur redzēja
darbu ar medu, darbarīkus un nobaudīja medu.
Radošajā darbnīcā „Izgatavo savu flaberi” bija iespēja iepazīt ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļu maiņu, iejūtoties „superaģenta laboranta” tēlā, tādejādi uzzinot ko vairāk
par ķīmiķa, laboranta, vielu pētnieka – zinātnieka profesijām.
Katrs ar interesi izgatavoja savu krāsainu flaberi.
Radošajā darbnīcā „Atlecošā bumbiņa” arī bija iespēja
praktiski darboties ar elastīgu materiālu, no kura var izgatavot
elastīgas bumbiņas.
Nodarbības organizēja Elvīra Rimicāne, palīdzēja klašu
audzinātāji. Darbnīcas, kur bērni strādāja ar ķīmiskiem materiāliem, vadīja Ventspils Augstkolas studentes.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads,
LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pārtraukums
no 12.00 līdz 12.30).
E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv/. Tālrunis 66954814.

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada
2.janvārim VID aicina ikvienu, kam izveidojies nodokļu
parāds, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu.
Tas paredz nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar
nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim
tiek samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasākuma var
pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas
uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma
nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik
senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

Noraidīts SIA “Ludzas Zeme” piedāvājums
Domes sēdē 23. novembrī tika skatīts SIA “Ludzas Zeme” piedāvājums slēgt sadarbības līgumu un deputāti
tika iepazīstināti ar tā tekstu.
„Ludzas Zeme” pašvaldībai ir iesniegusi līguma projektu,
kurā ir runa par informācijas publicēšanu laikrakstā „Ludzas
Zeme” par Ciblas novada pašvaldības aktualitātēm. Līguma
projektā minēta kopējā summa 2000 eiro gadā plus PVN un
paredzēta ikmēneša maksa – 166 eiro plus PVN. Līguma
projektā nav minēts konkrēts informācijas apjoms, nav minēts arī publikāciju periodiskums. Bez tam līguma projekta
1.4. punktā teikts, ka sadarbības ietvaros netiks publicēta
reklāma un sludinājumi, apsveikumi, paziņojumi par iepirkumiem, izsolēm utml. – tie jāpublicē par atsevišķu samaksu.
Pašvaldībai nav zināma laikraksta „Ludzas Zeme” tirāža –
līdz ar to nav zināms, cik lielam novada iedzīvotāju skaitam
būs pieejama „Ludzas Zemē” publicētā informācija par Ciblas novadu. Turklāt iedzīvotājiem avīze jāpērk vai jāabonē,
tātad jāmaksā par iespēju saņemt informāciju par novada
aktualitātēm.
Ciblas novada pašvaldība šobrīd izdod savu informatīvo
izdevumu „Ciblas Novada Ziņas”, kas iznāk 2 reizes mēnesī
600 eksemplāru tirāžā. Tā izmaksas – ap 200 eiro mēnesī (ar
PVN). Izdevums tiek izplatīts novada pagastos bez maksas.
Līdz ar to pašvaldībai ir pārliecība, ka iedzīvotāji saņem tiem
nepieciešamo informāciju par domes lēmumiem, aktuālām
saimnieciskiem jautājumiem. „Ciblas Novada Ziņas” tiek
izdotas, ievērojot pastāvošo likumus un MK noteikumus, tas
nav reģistrēts kā masu informācijas līdzeklis, tā nav avīze.
Domes sēdē deputāti balsojot noraidīja SIA “Ludzas Zeme” sadarbības piedāvājumu.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 19 (127)

3. lappuse

Notikusi kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde
23. novembrī notika kārtējā Ciblas un mežu teritorijās, infrastruktūras obnovada pašvaldības domes sēde. Tās jektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības
objektos, pašvaldības polderos).
darba kārtībā bija 18 jautājumi.
Minētā likuma 222. panta pirmajā daļā
ir noteikts, ka lēmumu par pašvaldības
Veikti grozījumi
nozīmes koplietošanas meliorācijas sispašvaldības budžetā
tēmas statusa piešķiršanu pašvaldība
pieņem kā administratīvo aktu. Pirms
Veikti grozījumi pašvaldības budžetā – lēmuma pieņemšanas pašvaldība noieņēmumos un izdevumos tas pieaudzis skaidro un izvērtē to zemes īpašnieku
par 81 820 eiro. Pašvaldība ir ieņēmusi vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru ze54 820 eiro, pārdodot autobusu, un tās mes robežās atrodas koplietošanas melibudžetā ieskaitīti 27 000 eiro – transferta orācijas sistēma. Izpildot minētās Melimaksājums par izglītības funkciju no- orācijas likuma prasības, 2017. gada 8.
drošināšanu no citām pašvaldībām.
novembrī tika organizēta tikšanās ar
Ministru kabineta noteikumi paredz – novadgrāvjiem piegulošo zemes vienību
ja notikusi pašvaldības mantas realizāci- īpašniekiem un uzklausīts viņu viedoklis
ja (pārdots autobuss), jābūt plānam, kā par pašvaldības nozīmes koplietošanas
nauda tiks izmantota. Daļu ieņēmumu meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
(1 700 eiro) tika nolemts novirzīt admi- minētajiem grāvjiem. Tikšanās laikā
nistratīviem izdevumiem, tajā skaitā zemes īpašnieki pretenzijas neizteica un
datortehnikas iegādei, jo nākamgad paš- atbalstīja nodomu.
valdībai ir jāpāriet uz jaunu grāmatvedīDomes sēdē vienbalsīgi tika nolemts
bas un lietvedības programmu. 23 800 Zvirgzdenes pagastā esošajiem koplietoeiro novirzīti teritoriju attīstībai, ūdens- šanas grāvjiem ar kadastra nr.
apgādei, mājokļu apsaimniekošanai, 68423731: 01 un 68423731:05 piešķirt
4 755 eiro – kultūras jomai (malka Cib- pašvaldības nozīmes koplietošanas melilas bibliotēkai, Ciblas TN skatuves re- orācijas sistēmas statusu.
monts, ventilācijas remonts Felicianovas
bibliotēkā), 38 820 – izglītības jomai
Dažādi jautājumi
(t.sk. vairāk kā 11 tūkst. eiro skolēnu
 Domes sēdē tika skatīts jautājums
ēdināšanai un skolēnu autobusu remontiem), 1 300 – sociālajai jomai par Ciblas novada pašvaldības maksas
(autotransporta izmaksas, atalgojums pakalpojumu pašizmaksas apstiprināšaaprūpētājiem), 11 435 eiro – dotācija nu. Ir aprēķināti faktiskie komunālo,
pagaidu sabiedrisko darbu organizēša- pašvaldības ēku (Tautas namu, sporta
halles u.c.) īres un citu pakalpojumu
nai.
izcenojumi, un domes sēdē tika apstiprināts cenrādis. Plašāku skaidrojumu par
Meliorācijas grāvji
šo jautājumu sniegsim nākamajā „Ciblas
ap Guļbinkas purvu
Novada Ziņas” numurā.

iegūst jaunu statusu

Iepazīstoties un izvērtējot situāciju,
kad aizaugušo grāvju dēļ lietavu laikā
ap Guļbinkas purvu esošie grāvji ir appludinājuši laukus un mežus lielā platībā, dome konstatē, ka koplietošanas
grāvjiem ar kadastra nr. 68423731: 01
un 68423731:05, kuru kopējais garums
ir 5783 m, nepieciešams piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.
Meliorācijas
likums
(1.
panta
51.punkts) nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma
ir koplietošanas meliorācijas sistēma,
kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības

 Tika nolemts piešķirt naudas līdzekļus Ziemassvētku dāvanu iegādei šī
gada decembrī. Dāvanu 5 eiro vērtībā
saņems visi Ciblas novada pašvaldības
pirmsskolas vecuma bērni, visi vispārizglītojošo skolu audzēkņi, katrs vientuļais
pensionārs un katra persona ar 1. grupas
invaliditāti.
 Izvērtējot pašvaldības budžeta
finanšu līdzekļus, saskaņā ar Ciblas novada domes nolikumu „Par atlīdzību un
sociālajām garantijām Ciblas novada
pašvaldībā” dome nolēma piešķirt piemaksu vienas minimālās mēneša darba
algas apmērā (pirms nodokļu nomaksas)
Ciblas novada pašvaldības domes un
pašvaldības iestāžu, izņemot vispārējas
izglītības iestādes pedagogus, darbinie-

kiem, proporcionāli darbinieka amata
likmei. Pašvaldībā ir aptuveni 170 darbinieki, sākot ar sezonas kurinātājiem,
skolu tehnisko personālu un beidzot ar
domes vadību.
 Visām Latvijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu,
nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību. Domes sēdē
tika nolemts uzsākt Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam
izstrādi. Tika izveidota darba grupa.
 Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos “Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” un
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”.
Būtiskas izmaiņas noteikumos nav ieviestas. Minētie grozījumi nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, pēc saskaņošanas ar to tiks
publicēti.
 Nolemts noraidīt SIA “Ludzas
Zeme” piedāvājumu slēgt sadarbības
līgumu (plašāk par šo jautājumu — 2.
lappusē).

Zemes lietas
 Balstoties uz personu iesniegumiem, domes sēdē lemts par pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību nomas līgumiem. Divām personām piešķirta nomā
zeme: 0,02 ha un 5 ha platībā uz 10 gadiem. Divām personām pārtraukti zemes
nomas līgumi (0,1 ha un 0,8 ha).
 No pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem “Kapsētas”
Zvirgzdenes pagastā un Ciblas pagastā
atdalītas zemes vienības, kam piešķirti
nosaukumi “Vierņu kapi”, “Vasarānu
kapi” un “Vabaļu kapi” un kadastra numuri, noteikts arī zemes lietošanas mērķis: 0907 kapsētu teritorijas un ar
tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve.
 Apmierināts personas lūgums
atdalīt no tai piederošā nekustamā
īpašuma Zvirgzdenes pagastā (5,54 ha)
zemes vienību un izveidot jaunu
nekustamo īpašumu, tam piešķirts
nosaukums un noteikts zemes lietošanas
mērķis (lauksaimniecība).
Domes sēdē skatīti arī citi jautājumi.
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Zinaida Bule savu mūžu veltī cilvēkiem
Zinaida Bule šogad saņēma Ciblas
novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža
ieguldījums”. 48 viņas dzīves gadi ir
saistīti ar mūsu novadu.
Zinaidas šūpulis kārts Nautrēnu pagasta Rancānos 1950. gadā. Skolas gaitas
meitene uzsāka 6 gadu vecumā, un 16
gados bija absolvējusi vidusskolu – trāpījās eksperimentālā kārtā vidusskolā
mācīties tikai 9. un 10. klasē (vēlāk izglītības jomas speciālisti no šīs domas
atteicās). Pēc vidusskolas nolēma mācīties par feldšeri un devās uz medicīnas
skolu Daugavpilī – šī pilsēta bija tuvāk
mājām, tur dzīvoja radi. Likās, tā būs
ērtāk un drošāk. Mācību gadi patika un
paskrēja ātri, sadales komisija piedāvāja
iespēju strādāt vienā no trim feldšerpunktiem Ludzas rajonā. Zinaīda izvēlējās
Istalsnas Feldšeru un vecmāšu punktu,
kas atradās Ozupinē. Vēl domājusi par
iespēju strādāt Isnaudas FVP, bet tur
pašai bijis jāmeklē dzīvoklis. Turpretī
Ozupinē vienā dzīvokļa istabā izvietojās
feldšerpunkts, otrā tika atvēlēta jaunajai
speciālistei.
Itin drīz pēc pārcelšanās uz Ozupini 20
gadu vecumā Zinaida apprecējās ar Jāni,
kurš vietējā kopsaimniecībā strādāja par
šoferi. Buļu ģimenē piedzima meitiņa
Rita. Tolaik nebija gara dekrēta atvaļinājuma, apmēram pusgadu Zinaīda padzīvoja pa māju, un tad bija jādodas darbā.
Mazā Rita daudz laika pavadīja pie Jāņa
mātes tuvējā Abricku sādžā. Kad 1976.
gadā piedzima dēls Jānis, arī nesanāca
ilgi būt pa mājām. Bērni nu sen jau izauguši, abiem ir ģimene un darbs. Rita ir
bibliotekāre Ciblā, Jānis – jurists Rīgā.
1973. gadā kopsaimniecība sāka celt
daudzdzīvokļu māju, kurā divistabu dzīvokli piešķīra jaunajai ģimenei (Jānim
tāpēc bija pāris gadi jānostrādā par traktoristu). Vēlāk pārcēlušies uz trīsistabu
dzīvokli, kur mitinās arī tagad. Visus šos
gadus un arī vēl tagad Zinaida un Jānis
tur piemājas saimniecību. Savulaik tas
darīts arī, lai nopelnītu. Algas nekad nav
bijušas lielas, un lai ko iekrātu, kūtī un
dārzā izaudzēto pārdevuši. Tā 80-to gadu sākumā sakrājuši pirmajai mašīnai –
žigulītim. Laukos dzīvot un govi neturēt,
dārzā neko neaudzēt… to Zinaīda vēl
nespēj pieņemt, jo viņai tas ir dzīvesveids.
Zinaida atzīst, ka daudz ko savā dzīvē
nebūtu spējusi izdarīt tik labi, ja nebūtu
jutusi sava vīra Jāņa atbalstu. „Abi esam
vienādi, izpalīdzīgi, vienīgi es esmu

emocionālāka, Jānis visu vairāk
pārdzīvo savā sirdī, neatklāj apkārtējiem,” – saka Zinaida.
Zinaida un Jānis Buļi 15 gadus ir
nostrādājuši vienā komandā – Ciblas novada Sociālajā dienestā. 1990tajos gados, kad laukos samazinājās
iedzīvotāju skaits, feldšera darba
likme Ozupines FVP arī tika samazināta. Zinaida tad reizi nedēļā strādāja arī Ciblas FVP. 1996. gadā
feldšerpunktu Ozupinē pilnībā slēdza. Tolaik Latvijas pašvaldībās
sāka veidoties pagasttiesas, kas
vēlāk tika pārveidotas par bāriņtiesām. Ciblas pagasta padomes
priekšsēdētājs Arturs Trukšāns aicināja Zinaidu vadīt pagasttiesu. Tas
bijis nopietns un atbildīgs brīdis,
bet Zinaida ļāvās izaicinājumam un
iespējai. Sākās darba posms, kurā iepazītas riska ģimenes un dažādi cilvēki visā
Ciblas pagastā. Darbs pagasttiesā, Zinaida atzīst, nebija viņas aicinājums. Bet
visai drīz – 2000. gadā, kad apvienojās
Ciblas un Līdumnieku pagasts, tika izveidots Ciblas novada Sociālais dienests.
Arturs Trukšāns piedāvāja Zinaidai Bulei vadīt to, solot par valsts piešķirto
pagastu apvienošanas mērķdotāciju iegādāties Sociālajam dienestam visu nepieciešamo, tajā skaitā automašīnu. Braukuši pieredzes apmaiņā uz Cēsu rajona
Amatas pagastu, kur jau darbojās mobilā
sociālās palīdzības brigāde. Zinaida saprata – tas ir darbs, ko gribētos darīt, tur
noderētu arī feldšera izglītība un pieredze. Darbs tika piedāvāts arī Jānim Bulim – viņš kļuva par Ciblas novada Sociālā dienesta šoferi. Un tā šī komanda –
Zinaida un Jānis Buļi – sāka darbu plašajā novadā. Neesot nevienas mājas lauku apvidū, kur viņi nebūtu iegriezušies,
vaicājot, vai nav nepieciešama kāda palīdzība. Tā bija ļoti vajadzīga vientuļiem
pensionāriem, invalīdiem, ģimenēm.
Daudziem bija jāsanes mājā malka,
ūdens, jāatved kādi produkti vai medikamenti, jāizmēra asinsspiediens, arī jāaprunājas… Darbojušies abi ar Jāni, īpaši
nedomājot, kāda palīdzība obligāti sniedzama un kāda ir ārpus darba pienākumiem. Turklāt Jānis nekad neesot pārmetis Zinaida, ka viņa kavējas stundu
vai otru, – pacietīgi sēdējis mašīnā un
lasījis grāmatu vai žurnālu.
Zinaida ir pateicīga toreizējam Ciblas
pagasta padomes priekšsēdētājam, kas
viņā ir saskatījis potenciālu un piedāvā-

jis uzņemties pagasttiesas un vēlāk Sociālā dienesta veidošanu. Viņas aicinājums – palīdzēt cilvēkiem – ir piepildīts,
un viņa piedzīvoja arī personīgo izaugsmi, apguva jaunas zināšanas un iemaņas, kas ārkārtīgi noder arī ikdienā.
„Nekad neesmu varējusi pateikt cilvēkiem – ziniet, man nav laika, darba diena beigusies…” – saka Zinaida Bule,
atzīstot, ka tuvi cilvēki un draugi viņu ir
mēģinājuši atturēt no tādas pašaizliedzības, bet… tā jau būtu cita Zinaida. Ciblas novada ilggadējā feldšere un sociālā
darbiniece Zinaida Bule cieņu un mīlestību sabiedrībā iemantojusi tieši ar pašaizliedzīgu darbu un tuvākmīlestību.
Gandrīz 50 darba gados piedzīvots
daudz, redzēts daudz, raudātas sāpju un
prieka asaras, bijušas negulētas naktis…
Pie nelaimēm, kad palīgā tiek saukts
mediķis vai sociālais darbinieks, nevar
pierast, bet jāspēj pašai tās pārdzīvot un
palīdzēt arī citiem. Zinaida atzīst, ka
sāpīgiem pārdzīvojumiem pāri tiek pati,
ir tikai jāsaņemas, jāpadomā par nākotni… turklāt vienatnē.
2015. gadā Zinaida un viņas Jānis
kopā devās pensijā. Pelnīta atpūta. Tagad dienas paiet, kopjot mājas soli –
dārzs, kūts, virtuve. Zinaidai patīk gatavot, tas ir hobijs. Bet arī tagad Zinaidai
zvana cilvēki, lūdz viņas palīdzību, un
viņa steidzas palīgā.
Saņemot apbalvojumu „Mūža ieguldījums”, Zinaida Bule piedzīvoja gandarījumu par darba mūžu un prieku par iespēju palīdzēt cilvēkiem. Viņa ir pateicīga Ciblas pagasta ļaudīm par lielo pagodinājumu, piesakot viņu balvai
CNZ
„Mūža ieguldījums”.
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Jauniešu garantijas programmā aicina bez maksas apgūt 65 profesijas
Sākusies Jauniešu garantijas ziemas
uzņemšana, kurā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā bez maksas. 2018. gada sākumā mācības 65
darba tirgū pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības
iestādes visā Latvijā.
Šī gada vasarā apstiprināja izmaiņas
Jauniešu garantijas uzņemšanas noteikumos. Tās paredz, ka programmā var
pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā
no 17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt

reģistrējušies arī NVA kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt
bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var
pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja ir vecumā
no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot

Mācīšanās iespējas par ESF budžeta līdzekļiem
mūsu novadam tuvākajās mācību iestādēs:
PĒC 9. KLASES klātienē latviešu
valodā, mācoties 1 gadu:
Ludzā, Daugavpils Būvniecības tehnikums: KRĀŠŅU PODNIEKS
Rēzeknē, Rēzeknes tehnikumā, iespējams apgūt divas profesionālās kvalifikācijas:
ELEKTROMONTIERIS,
LIETVEDIS.
Viļānos un Zilupē, Rēzeknes tehnikums piedāvā apgūt 2 profes. kvalifikācijas:
AUTOATSLĒDZNIEKS,
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS.
Malnavā, Malnavas koledža: DĀRZKOPIS.
PĒC 12. KLASES klātienē latviešu valodā, mācoties 1,5 gadu:
Ludzā, Daugavpils Būvniecības tehnikums: APDARES DARBU TEHNIĶIS;
Rēzeknē, Rēzeknes tehnikums: AUKLIS;
Malnavā, Malnavas koledža: FINANŠU DARBINIEKS.

darbu ar mācībām. Šie jaunieši var atrasties arī bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja
to var savienot ar profesijas apguvi.
Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu
garantijas profesijām, jaunietim nepieciešama pamatskolas, vidusskolas vai
vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties
mācībām var arī vakarskolu audzēkņi un
ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju
programmās augstskolās.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas
vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Un kvalifikācijas prakses
laikā jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja nepieciešams.
Pieteikšanās uz mācībām jāveic izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē. Tās
adresi, kontaktinformāciju kā arī sīkāku
informācija par apgūstamo profesionālo
kvalifikāciju var iegūt internetā.
Mācības pusotru gadu ilgajās programmās sāksies 15. janvārī (pieteikšanās
līdz 12. janvārim), savukārt gadu ilgajās programmās - 26. februārī
(pieteikšanās līdz 23. februārim).

Jaunieši piedalījās
„Ātro randiņu maratonā Latgalē”
Vairāki Pušmucovas pamatskolas 7. un 8. klases audzēkņi un Ciblas vidusskolas 10. un 11. kl. skolēni piedalījās
Vācijas - Baltijas Tirdzniecības kameras īstenotā projektā
— karjeras pasākumā „Ātro randiņu maratons Latgalē”.
Tas notika 9. novembrī Ludzā.
Vācijā ir populāri tā sauktie „ātrie randiņi”, lai iepazītu dažādas profesijas un noskaidrotu, vai tās interesē un ir pa spēkam. Ludzā uz tikšanos bija aicināti vairāku uzņēmumu pārstāvji: SIA „ARIOLS”, SIA „Ludzas Medicīnas centrs”, IK
„Pelnrušķītes sapnis”, IK „AAA”, SIA „VELS”. Jaunieši tikās ar uzņēmumu pārstāvjiem īsās sarunās – šādi viņiem bija
iespēja iepazīt interesantu nozari un perspektīvu profesiju.
Daudzās valstīs ir augsts bezdarbs jauniešu vidū. Vācijā tas
ir salīdzinoši zems, kas ir skaidrojams ar duālo izglītības sistēmu un kvalificēta darbaspēka nodrošinājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Šī programma Vācijā darbojas no
2001.g., jo katrs ceturtais augstskolas students neapguva izvēlēto studiju programmu, bet 2017.g. statistikas dati apliecināja, ka situācija ir krasi mainījusies – 90% jaunieši strādā un ir
labi speciālisti, pabeidzot savu pirmo augstskolu. Varam izse-

cināt, ka katram jaunietim līdz profesionālās izglītības izvēlei,
ir svarīgi iepazīt sev interesējošo profesiju pamatskolas 7. – 9.
klašu laikā. Šī iemesla dēļ citas valstis interesējas par Vācijas
profesionālās izglītības sistēmu – „duālās izglītības eksporta”
modelis kļūst arvien nozīmīgāks gan izglītības, gan arī ekonomikas politikā. Vācijas Federālā valdība jau ir vienojusies par
sadarbību un abpusēju atbalstu šajā jomā ar daudzām valstīm,
tai skaitā arī ar Latviju. Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
ar vairāku projektu starpniecību veicina abu valstu sadarbību
duālās izglītības jomā, realizējot konkrētus pasākumus.

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 19 (127)

2017. g. 30. novembrī

6. lappuse

Gada cilvēks – Dzintra Toporkova, pedagoģe un bērnu folkloras kopas vadītāja
Ciblas novada pašvaldības rīkotajā
konkursā „Ciblas novada gada
cilvēks” apbalvojums tika pasniegts
Dzintrai Toporkovai, Ciblas vidusskolas skolotājai un folkloras kopas
„Ilžeņa” vadītājai.

kur tiek attīstīts aktiera talants. Tas nav
arī kā orķestrī, kur bērns mācās spēlēt
vienu instrumentu. Folklorā darbojoties,
mēs visi kopā dzīvojam, izdzīvojam,
piedzīvojam senču tradīcijas ar prieku.
Un tautasdziesma, arī mutvārdu daiļrade, mums, lauku bērniem, patiesībā ir
ārkārtīgi tuva, tā ir kā iekodēta. Mēs
pazīstam dzimto latgaliešu valodu, mēs
to lietojam ikdienā. Mēs vēl atceramies,
kā dzīvoja vecvecāki un bieži vien arī
paši pamatā tā dzīvojam, un mēs ceļam
gaismā tautas tradīcijas. Bērni nav jāstumj un jābīda uz „Ilžeņu”.”

Dziesmusvētkos kļuva
kā viens vesels
Dzintra savulaik – kopš vidusskolas
gadiem – ir darbojusies Ciblas TN folkloras kopā „Ilža”.
2010. gadā viņa sāka darba gaitas Ciblas vidusskolā, un nākamajā gadā atjaunoja bērnu folkloras kopas „Ilžeņa” darbību.
Visemocionālākais bijis laiks, kad
„Ilžeņa” piedalījās pēdējo skolēnu
Dziesmusvētku skatē un tika augstu novērtēta. 2015. gada jūlija dienas Rīgā
Dziesmusvētku pasākumos ārkārtīgi
saliedēja kolektīvu.
„Kļuvām kā viena liela ģimene,” saka
Dzintra. „Līdz tam bijām vienkārši skolas pulciņš”.
Dzintras izauklētais „Ilžeņas” sastāvs
vēl ir kopā, vēl neviens nav devies lielajā dzīvē – visi mācās Ciblas vidusskolā.
Vērtīgākais, ko bērni un jaunieši gūst,
darbojoties „Ilžeņā”, pēc Dzintras domām, ir savas identitātes apzināšanās.
Viņai bijis liels prieks un lepnums dzirdēt, cik argumentēti „Ilžeņas” dalībnieki
atbildējuši uz kāda nesen notikuša starpnovadu erudīcijas konkursa jautājumiem. Viņos ir dziļa izpratne par Latviju
un tās tautu. Mēģinājumos tas it kā speciāli netiek mācīts, bet, piedaloties dažādos pasākumos Latvijā, bērni daudz ko
redz, uzzina, pēc tam pārdomā… Viņu
prātos un sirdīs iegulst vispirms nojausma par Latviju kā senču izcīnītu valsti,
kas pāraug mīlestībā un patriotismā.
„Mēs mīlam un cienām Latviju,” saka
Dzintra Toporkova.

Bērnu folkloras kopa „Ilžeņa” Ciblā
darbojas kopš 1995. gada. Sešus gadus
to vada Dzintra Toporkova. Viņas vadībā „Ilžeņa” ir sasniegusi augstu līmeni,
ir atpazīstama valstī.
Pašlaik folkloras kopā iesaistīti 35
Ciblas vidusskolas audzēkņi.
Vaicāta, kā izdodas motivēt bērnus
iesaistīties folkloras kopā, Dzintra atbild:
„Būtu jājautā: kurš kuru motivē? Reizēm es, reizēm viņi mani. Bērni grib būt
šajā kopā, meklē iespējas iesaistīties.
“Ilžeņā” šobrīd izveidotas divas grupas –
jaunākā un vecākā, un tā kā citu skolēnu
interese par dalību folklorā aizvien pieaug, varētu būt arī vēl kāda.
Darbošanās folkloras kopā ļauj bērnam
atklāt un izkopt vairākus talantus. Šeit
mēs visi kopā dziedam, ejam rotaļās,
dancojam latviešu tradicionālos dančus,
muzicējam, spēlējot latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus (stabules, kokDarbošanās – ar radošu dzirksti
les, cītaru u.c.), stāstām pasakas, anekdotes, teikas un nostāstus. Tas nav kā
un precizitāti
korī vai vokālā ansamblī, kur faktiski
Ikdiena paiet mēģinājumos. Dzintra ir
tikai jādzied, jāizkopj balss. Tas nav arī prasīga, atlaides netiek dotas. Strikti tiek
kā deju kolektīvā, kur jāslīpē dejas solis. prasīts precīzs darbs. Un tad… ir kopīgs
Tas nav arī kā dramatiskajā kolektīvā, prieks par paveikto! Turklāt katrā, pat

maznozīmīgākajā pasākumā, „Ilžeņa”
darbojas no visas sirds, tāpat kā Dziesmusvētku skatē.
„Ilžeņas” repertuārā ir gadskārtu dziesmas, kas tiek iekļautas skolas un pagasta
svētku programmās. Un ik gadu ir noteiktas konkrētas tēmas („Nauda latviešu
folklorā”, „Zirgs”, „Tēva sēta” u.c.),
kuras tiek pētītas un izzinātas, gatavojoties ikgadējam nacionālajam bērnu un
jauniešu folkloras kopu festivālam
„Pulkā eimu, pulkā teku”. Tas ir plašākais bērnu un jauniešu folkloras festivāls
Baltijā (akreditēts 1994. gadā). „Pulkā
eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada
garumā notiek dažāda veida aktivitātes:
konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums, kurā piedalās visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas. Nacionālā mērogā Ciblas
„Ilžeņas” vārds izskan arvien biežāk.
Pagājušajā mācību gadā iegūtas vairākas
augstas godalgas.
„Priecē, ka žūrija novērtē mūsu izaugsmi un idejas, iedvesmojas no mums un
šogad pat danču konkursa „Vedam danci” nolikumā ieviesa dažas mūsu idejas.
Gatavojoties danču konkursam, mēs
vienmēr piedomājam pie kopīgas saturiskās domas, sasaistot konkursā noteiktos dančus. Gandarījums un prieks, kad
„Ilžeņas” vārds izskan arī konferencēs,”
stāsta Dzintra Toporkova.
Katrs no gandrīz 40 „Ilžeņas” dalībniekiem Dzintrai ir dārgs. Viņa nevar nosaukt sev mīļākos bērnus, jo katrā ir savs
šarms un savs talants. Dodoties ceļā uz
kādu pasākumu, jau varot redzēt – lūk,
tas bērns ir labs stāstnieks, viņa talantu
var izmantot, kopas repertuārā ienesot
kādu teiku vai anekdoti. Bet cits ir lielisks dancotājs, kā tādu talantu slēpsi –
jālaiž rotaļdejās. Darbojoties folkloras
kopā, var izkopt dažādus talantus, galvenais – lai bērnam ir prieks darboties.
Līdz ar jaunu mūzikas instrumentu iegādi radusies iespēja arvien vairāk priekšnesumos iesaistīt muzicēšanu, mazākie
bērni jau sāk spēlēt kokles, kas „Ilžeņai”
ir jauns instruments.

Ģimenē ir spēks
Dzintra Toporkova atzīst: „Bez savas
ģimenes atbalsta to visu nebūtu iespējams piedzīvot un realizēt. „Ilžeņa” un
radošais darbs prasa daudz laika, un
diemžēl tas bieži vien ir atņemts mājām
un ģimenei.
(Turpinājums 7. lappusē)

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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“Reizēm moka sirdsapziņa, gribētos
rast lielāku līdzsvaru starp ģimeni un
māksliniecisko dzīvesveidu, bet vīrs
atkal mudina – ej un dari, tas ir tavs
ceļš!” savu vīru teic Dzintra, piebilstot,
ka Andris arī rosināja iesaistīties
LEADER projektā, rezultātā „Ilžeņa” ir
tikusi pie jauniem tērpiem un instrumentiem.
Toporkovu ģimenē aug divas meitas.
Vecākā – Antra arī ir „Ilžeņas” dalībniece, viņa mūzikas skolā apgūst vijoļspēli
un vijoli spēlē arī „Ilžeņā” (pārslēgties
uz folkloras stilus nav tik vienkārši).
Mazākā ģimenē ir sešgadīgā Lauma.
„Esmu no sirds pateicīga Dievam, jo
ģimene ir mans spēks!” – saka Dzintra
Toporkova.

Nozīmīgs ir pašvaldības atbalsts
„Ilžeņas” vadītāja ir pateicīga Ciblas
novada pašvaldībai un Ciblas pagasta
pārvaldei par lielo atbalstu. Vienmēr,
vissarežģītākajās situācijās pašvaldības
vadība rod risinājumu, ja nepieciešams
transports ceļam un folkloras pasākumu.
Tāpat pašvaldība ar līdzfinansējumu
(gandrīz 1 400 eiro) atbalstīja biedrību
„Ilžeņa”, realizējot LEADER projektu.
„Ar novada domi viegli sadarboties,
vienmēr esam labā dialogā,” atzīst Dzintra, pieminot, cik sarežģīti šai ziņā ir
dažu citu Latvijas novadu folkloras kopām.

Nākotnē... arī būs kas jauns un
skaits!
„Ilžeņas” dalībnieku prasmes dziedāt,
muzicēt, dejot, stāstīt tiek attīstītas un
izkoptas arvien vairāk. Dzintra Toporkova ir izveidojusi biedrību „Ilžeņa”, kam
šogad izdevās realizēt ES finansētu projektu, kura kopējās izmaksas bija gandrīz 14 tūkstoši eiro, un iegādāties folkloras kopai ārkārtīgi nepieciešamos
etnogrāfiskos tērpus un mūzikas instrumentus (plašāka informācija publicēta
„Ciblas Novada Ziņas” nr. 17/125).
Vaicāta, ko tagad gribētu savai
„Ilžeņai”, Dzintra meklē atbildi un kā pa
jokam piemin divstāvīgu autobusu, ar ko
droši varētu doties pasaulē visi kopā.
Tas tiesa, lai visi jaunie folkloras entuziasti no Ciblas varētu doties koncertā, ir
nepieciešams ērts autobuss, jo vēl taču ir
tērpi, ir mūzikas instrumenti un ir pedagogi, kas Dzintrai palīdz sapulcināt bērnus mēģinājumiem un koncertiem.
„Ilžeņas” sniegumu ar lepnumu var
rādīt kaimiņu novados un visā Latvijā.
Arī ārpus tās robežām.
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Ciblas vidusskolā – Tēvzemes nedēļa
Ciblas vidusskola laikā no 11. līdz 18. novembrim ik gadu izdzīvo Tēvzemes nedēļu,
kuras laikā skolēniem ir iespēja piedalīties
Latvijas Republikai veltītos pasākumos.
16. novembrī pēc mācību stundām skolas zālē,
atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 99.
gadadienu, skolas kolektīvs un daudzi skolēnu
vecāki pulcējās uz pasākumu „Manas mājas ir
mana laime”.
Pēc skolas direktores Sarmītes Leščinskas iedvesmojošās svētku uzrunas tika kopīgi nodziedāta Latvijas valsts himna un sākās iespaidīga
literāti muzikāla kompozīcija, ko pedagogu Dzintra Toporkovas, Ināras Kuzņecovas un Terēzijas
Mizānes vadībā sagatavoja skolēni. Skanēja folkloras kopas „Ilžeņa” dziedātās tautasdziesmas
un skanīgas mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Tās mijās ar dzeju par dzimteni, ģimeni un
dabu, kā arī dažām tautiskām dejām.
Latviešu valodas skolotāja Ināra Kuzņecova
atklāj, ka darbs pie kompozīcijas scenārija ir sācies jau septembrī – ar ideju. Tā
pamazām auklēta, pārrunāta ar mūzikas skolotāju Dzintru Toporkovu, jo bija svarīgi iespējami smalki sasaistīt muzikālo un lirisko, kā arī veidot pārejas no vienas
tēmas uz otru. No jauna pārlasītas daudzu latviešu dzejnieku grāmatas, kompozīcijā iekļauti sirsnīgi un mīļi Maijas Laukmanes un Ulda Ausekļa bērniem rakstīti
dzejoļi, arī daudzu citu liriķu rindas. Noslēgumā skanēja 5. klases audzēknes Antras Toporkovas dzejolis par Latgales pilsētām. Dzejas kompozīcija bija veidota
tādā veidā, ka vienu dzejoli skandēja vismaz 2 un pat 5 skolēni, līdz ar to tas kļuva
emocionālāks (reizēm to izdevās īstenot dialoga formā). Bija iestudētas arī kustības. Protams, šādā veidā dzeju pasniegt ir grūtāk nekā vienkārši deklamēt, un vienmēr ir risks, ka kāds no bērniem saslimst vai citu iemeslu pēc nevar piedalīties
priekšnesumā. Tomēr viss izdevās lieliski. Stundu garais emocionāli piesātinātais
priekšnesums noslēdzās ar dziesmu „Zeme laimīgā” (autors Normunds Zušs).
Pasākums ar to nebeidzās. Bija ziedi un pateicības vārdi no skolas vadības pedagoģēm, kuras rīkoja Tēvzeme nedēļas pasākumus. Vēstures skolotāja Dagnija Piterāne nelielā uzrunā atskatījās uz Tēvzemes nedēļas laikā piedzīvoto un pasniedza
balvas erudīcijas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem, atzīmējot, ka katrs kaut
neliels zinību graudiņš dara cilvēku gudrāku. Atzinības raksti tika pasniegti vairākiem bērniem, kuri ieguva godalgotas vietas Ludzas BJC rīkotajā starpnovadu zīmējumu konkursā "Kāpēc vērts būt un dzīvot Latvijā".
Ciblas vidusskolā Tēvzemes nedēļas laikā šogad bija zīmējumu izstāde „Ziedi
Latvijai”, kurā piedalījās 1. – 9. klašu skolēni, Tēvzemes mācības stunda „Iepazīsti
Latviju”, kurā sākumskolas klašu bērni tikās ar vidusskolniekiem un pārrunāja dažādus valsts vēstures jautājumus un mūsdienu situāciju. Vecāko klašu audzēkņi
devās mācību ekskursijā uz Franča Trasūna muzeju „Kolnasāta”, kur īpaša uzmanība tika veltīta Latgalei un Latvijas vienotības idejai. Bija organizēts arī erudīcijas
konkurss 6. – 9. klašu audzēkņiem.
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M ī l e s t ī b a – kr ā š ņ a i s z i e d s
Jau piekto reizi Ciblas TN kāzu gadadienu pāri tika aicināti kopā svinēt kāzu
jubileju svētkus “Mīlestība – krāšņais
zieds”. Svētkos, kuri apliecina, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē, tika godināti četri pāri, kuri
šogad svin Rubīna, Koraļļu un Pērļu kāzu jubilejas:
Genovefa un Staņislavs Deniškāni,
Valentīna un Valērijs Dorožkini,
Dzidra un Pēteris Trukšāni,
Janīna un Sergejs Molčanovi.
Apsveikuma vārdus sacīja Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs M. Trukšāns.
Pēc tam kāzu jubilāri tika aicināti parakstīties Stipro ģimeņu Goda grāmatā un
saņēma apsveikumus.
Muzikālus sveicienus klātesošiem sniedza Tihovsku ģimene, deju kopa
“EversS” (vad.A. Sprūža) priecēja ar
savām dejām.
Un kungi, gluži kā jaunībā, aicināja
savas dāmas uz pirmo kāzu valsi, apliecinot, ka mīlestība ir vērtība, kas vijas cauri gadiem.

Paldies jums, jubilāri! Paldies visiem, kas radīja šos svētkus!

Pušmucovā - neparastu gleznu izstāde

„Ilžas” dziesmas iekļautas Native Music izlasē

Pušmucovas Tautas namā apskatāma neparasta
gleznu izstāde „Kad atnāk brīnums”. Gleznu autore ir
Elvita Līcīte no Rēzeknes novada Ružinas.
Izstādē eksponētie mākslas darbi pārsteidz ar unikālo
radošumu, jo ir izgatavoti no zivs zvīņām un asakām.
Elvita ir kaislīga makšķerniece, un kā nejauši atklājās –
arī pārsteidzoši talantīga māksliniece. Viņa patstāvīgi, ar
milzu pacietību un entuziasmu apguva šo neparasto tehniku – veidot gleznas no zivju zvīņām, asakām un spurām,
jo nekur iepriekš neko līdzīgu nebija redzējusi.
Elvita saka, ka katra glezna ir kā meditācija, jo strādājot
viņa klausās mantru mūziku, kas palīdz nomierināties un
atvērties radošā gara lidojumam. Šis darbs viņai sagādā
lielu prieku un gandarījumu. Māksliniece caur savām
gleznām vēlas arī jums sniegt prieku, iedvesmu un pozitīvu enerģiju.
Katrai gleznai ir radošā ideja, dziļa doma un atbilstošs
nosaukums:
„Pavasaris”,
„Vakars”,
„Mīlestība”,
„Brīvība”, „Atnācis”, „Esmu kalnā”, „Šķiršanās”,
„Lidojums”, „Pretestība” „Tuksnesis”, „Mierinājums”,
„Suņa dzīve”, „Dzīves gudrība”, „Nākotne”. Vienas gleznas veidošana ilgst apmēram pusgadu, ja strādā astoņas
stundas dienā.
Nāciet – apskatiet, apbrīnojiet un priecājieties!
Izstāde Pušmucovas Tautas namā būs atvērta līdz Ziemassvētkiem, skatāma darbdienās.

Folkloras kopa „Ilža” ir priecīga, jo tās dziesmas ir iekļautas
"Native Music" izlasē jau otro reizi. Pirmo reizi 2011. gadā tās
bija divas dziesmas “Ame, meitas” un "Kū as devu šyupeļam".
Oktobra beigās Katovicē, Polijā notika pasaulē lielākais
tradicionālās, folkmūzikas un tā dēvētās pasaules mūzikas (world
-music) gadatirgus WOMEX, kurā jau 12. reizi bija Latvijas
nacionālais stends. Ar VKKF finansiālu atbalstu to kopš 2006.
gada ierīko Latvijas Mūzikas informācijas centrs, kurš ik gadu
izdodot arī īpašu CD izlasi „Native Music. Traditional/ Folk/
World-music/ Latvia” – tajā dzirdama „Ilža”.
Dace Tihovska, FK „Ilža” vadītāja

Latgales Radio
katru pirmdienu
plkst. 11:05 un 18:05
(atkārtojums)
dzirdamas
“Ciblas novada ziņas”
ar pašvaldības sniegtu
aktuālu informāciju.
Esiet ar mums, klausoties Latgales Radio — 103.0 FM!

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja Ilga Baziļeviča
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