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Komitejās raisījās
debates, tika izdiskutēti svarīgākie
jautājumiem attiecībā uz budžeta līdzekļu sadalījums.
Arī sēdē neiztika
bez diskusijām, jo
nāca jauns ierosinājums – lemt par
bērnu bezmaksas
ēdināšanu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs. Tomēr
budžets tika pieDeputāti vienprātīgi apstiprināja novada 2015. gada budžetu
ņemts vienbalsīgi.
Lielākais naudas
apjoms
ir pamatbudžetā –
28. janvāra sēdē depu- īda Pavlova tikās ar paš- 2 694 120 eiro. Speciālajā
tāti pieņēma pašvaldības valdības iestāžu vadītā- budžetā – 253 365 eiro.
budžetu 2015. gadam. jiem, pārrunājot un plāDetalizēti par katru buVisu janvāri domes nojot šogad veicamos džeta sadaļu „Ciblas Nopriekšsēdētājs Juris darbus. Tad uz komiteju vada Ziņām” skaidro doDombrovskis, izpilddi- sēdēm, lai apspriestu mes ekonomiste Zinaīda
rektore Ināra Sprudzā- budžeta projektu, pulcē- PAVLOVA.
ne un ekonomiste Zina- jās deputāti.
(Turpinājums 2. lpp.)

Blontu Tautas namā
notiks tradicionālais
atpūtas vakars

“Ciblas novada
uzņēmējs
2014”.
Labai omai - groziņš.
Vietu skaits ir ierobežots.
Cienījamie Ciblas novada zemnieki un uzņēmēji,
lūgums galdiņus iepriekš
rezervēt, zvanot pa
tālruni 28381416
(Jana Barkāne).

Deputāti lemj par zemes nomas līgumiem un citiem jautājumiem
Būtiskākie lēmumi, ko
deputāti
pieņēma
28. janvāra sēdē, saistīti
ar 2015. gada budžetu.
Bez tam tika skatīti
vēl 16 jautājumi. Liela
daļa – par zemes nomas
tiesībām.
Uz 10 gadiem pagarināti aptuveni 20 zemes
nomas līgumi. Lemts arī
par jaunu zemes nomas
līgumu slēgšanu – apmierināti 5 privāt-personu
iesniegumi. Balstoties uz
nomnieku iesniegumiem,
tiks veikta zemes nomas
tiesību pārreģistrācija un

veikti grozījumi 3 zemes
nomas līgumos. Lemts arī
par citiem zemes nomas
jautājumiem, par adreses
un nosaukumu piešķiršanu.
Tiek izsolītas zemes
nomas tiesības
Sēdē tika nolemts iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību (kad.
apz. 6890 001-0113) Pušmucovas pagastā 18,3 ha
platībā. Tiks rīkota nomas
tiesību izsole. Šīs procedūras veikšanai izveidota
komisija. Sēdē tika apstiprināti izsoles noteikumi.

Informācija par izsoli
publicēta pašvaldības
mājas lapā un uz informācijas stendiem pagastu
pārvaldēs.
Zvejos ar murdiem
Nolemts 23 personām
nodot nomā rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lielajā Ludzas
ezerā 2015. gadā. Katram
piešķirtais limits – viens
zivju murds ar ne vairāk
kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
(Turpinājums 4. lpp.)
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Konkrēti darbi 2015
Lūk, kādos darbos plānots
ieguldīt pašvaldības budžeta
naudu (minēsim būtiskāko):
Komunālā saimniecība. Plānoto darbu ir daudz: notekūdeņu sistēmas remonti
Felicianovā un Līdumniekos,
ūdens atdzelžošana Felicianovā un Blontos, jauna
dziļurbuma ierīkošana Felicianovā, daudzdzīvokļu māju
jumta remonti Lucmuižā un
Blontos, bez tam arī kārtējie
dzīvokļu remonti. Plānots
zināmu summu novirzīt zibensnovedēju un ugunsdrošības sistēmu ierīkošanai
novada iestādēs un sabiedriskajās ēkās. Savukārt 25
tūkstoši eiro rezervēti skolēnu
pārvadāšanai domāta autobusiņa iegādei (esošais autoparks noveco, tā uzturēšana un
remonts kļūst arvien dārgāks).
Kultūra.
Blontu TN –
gaiteņa grīdas remonts, Ciblas
TN – durvju nomaiņa, bibliotēkām – sīkais inventārs un
datori. Sava daļa naudas atvēlēta arī novada kopējiem
pasākumiem.
Veselības aprūpe. Feldšeru
un vecmāšu punktiem –
sertifikātu atjaunošana un
sīkais inventārs, Lucmuižas
FVP – grīdas remonts.
Sociālā aizsardzība. Līdz
110 tūkst. eiro palielināta
kopējā summa sociālajiem pabalstiem (pērn – 90 tūkst. eiro).
Izglītība. Pušmucovas pamatskola – tiks turpināta logu
un durvju nomaiņa, Blontu
PII – jaunu gājēju celiņu ierīkošana. Tiks finansēta arī
novada skolēnu dalība Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Rīgā.
Attīstība. Ieplānots finansējums kopējiem projektiem ar
Latgales reģionālo attīstības
aģentūru, līdzfinansējums
LEADER un citiem projektiem
(ja tādi būs), kā arī pašvaldības
īpašumu sakārtošanai (ieraksts
zemesgrāmatā u.tml.).
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Lielākie budžeta izdevumi – komunālajai saimniecībai
(Sākums 1. lpp.)
Pamatbudžets –
2,7 miljoni
Ņemot vērā iepriekšējā
gada faktiskos ieņēmumus
un izvērtējot šī gada iespējas, ieplānots, ka pamatbudžeta ieņēmumi sasniegs
2 694 120 eiro.
Būtiskākais ienākuma
avots – valsts budžeta transferti (kopumā 1 439 501
eiro): mērķdotācija pedagogu atalgojumam – 635 282,
ieņēmumi no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda – 788 375, dotācija pagaidu sabiedriskajiem darbiem – 25 844 eiro. Ieņēmumi no citām pašvaldībām (transferti) – 30 000
eiro.
Plānots, ka 744 193 eiro
apmērā budžetā ienāks Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 130 866 – Nekustamā
īpašuma nodoklis. Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem u.c.
pašu ieņēmumi varētu sasniegt 72 150 eiro.
– Pateicoties saprātīgai
saimniekošanai 2014. gadā,
izdevās izveidot 257 tūkst.
eiro lielu budžeta līdzekļu
atlikumu, tas noderēs šogad, lai izpildītu minimālās
algas celšanas prasības, kā
arī lai zināmu summu atvēlētu attīstībai un remontiem, – skaidro Z. Pavlova.
Izdevumi plānoti atbilstoši tam, cik lieli ieņēmumi,
paredzot gada beigās arī
nelielu rezervi.
Lielākā daļa no budžeta –
ap 1,3 miljoniem tiks izdota
izglītībai (tam paredzēta
mērķdotācija un transferti
no citām pašvaldībām, kā
arī pašu ieguldījums). Vispārējai vadībai paredzēti
337 320 eiro, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 288 382 eiro,
sociālajai aizsardzībai –

Šī daudzdzīvokļu māja atrodas Blontu ciemata centrā. Tās
jumta segums ir stipri nolietots, tāpēc šogad tiks nomainīts.
Ik gadu pašvaldība plāno saremontē pāris lielo māju jumtus.

275 028 eiro, sportam, kultūrai un reliģijai – 234 537
eiro, vides aizsardzībai –
114 890 eiro, veselībai –
60 565 eiro, ekonomiskajai
darbībai – 39 100 eiro, kredītu atmaksai būs nepieciešami 50 tūkst. eiro (3,2% no
pamatbudžeta).
– Plānojot izdevumus,
vispirms tika izrēķināti visi
ikdienas izdevumi: algas,
materiāli, pakalpojumi (t.sk.
elektrība, sakari), energoresursu iegāde, kārtējie remonti, ugunsdrošības iekārtu apkalpošana u.tml.. Tika
ieplānoti arī 25 tūkst. eiro
neparedzētiem gadījumiem.
Debatēs ar struktūrvienību
vadītājiem vērtējām, kādi
izdevumi būs nepieciešami. Tādu bija daudz. Lielākais līdzekļu izlietojums,
kā vienmēr – komunālajai
un mājokļu saimniecībai, –
konstatē Z. Pavlova.
Speciālais budžets –
253 tūkstoši eiro
Visās pašvaldībās tiek
veidots tā sauktais Speciālais budžets, kurš paredzēts ceļu uzturēšanas un
dabas aizsardzības pasākumiem.

Ciblas novada Speciālais
budžets šim gadam ir
253 365 eiro.
Vairāk kā puse – 151 772
eiro šajā budžetā ienāks no
valsts autoceļu fonda. Plānots, ka kā Dabas resursu
nodoklis varētu ienākt 10
tūkst. eiro, pārējie ieņēmumi (zivju fonds) – 3000
eiro. Uz gada sākumu Speciālajā budžetā bija izveidojies 88593 eiro liels atlikums, kas arī ir iekļauts
jaunajā budžetā.
Šis ap ceturtdaļmiljons
eiro tiks izlietots pamatā
autotransportam un ceļu
uzturēšanai, plānotie izdevumi – 215 282 eiro.
Nauda būs nepieciešama
tehnikas remontiem,
grants – smilts maisījuma
iegādei un iestrādei. Plānots
iegādāties smilts kaisītāju.
Savus tūkstošus prasīs arī
karjera izstrāde (tehniskā
dokumentācija, tehniskie
darbi) un ielu apgaismošana
ciematos.
Dabas resursa nodokļa
ieņēmumi tiks izlietoti notekūdeņu apsaimniekošanai
un vides aizsardzības pasākumiem.
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Tiek aprobēts pedagogu darba samaksas jaunais modelis
Iespējams, jau no nākamā mācību gada
visās Latvijas izglītības iestādēs, kas nodrošina vispārējo izglītību (no 5 gadu
vecuma), būs jauna kārtība pedagogu
darba samaksas aprēķināšanai.
Nauda pedagogu algām pašvaldību budžetā ienāk kā mērķdotācija no valsts
budžeta, valdība nosaka kārtību atalgojuma jomā. Jaunākās izmaiņas normatīvajos dokumentos veiktas pērn. Par to, kā
tas varētu ietekmēt situāciju Ciblas novada skolās, plašāku skaidrojumu sniedz
pašvaldības Izglītības speciāliste Sarmīte
LEŠČINSKA.
-- Vai Ciblas novada
skolas ir iesaistījušās pedagogu darba samaksas
jaunā modeļa aprobācijā?
-- Jā, kā visas skolas
Latvijā. Šobrīd rit 2. posms.
Līdz 9. februārim skolu
administrācijai bija jāveic
skolotāju slodzes plānošana
atbilstoši mācību stundu
plānam un skolai noteiktajam amatu vienību skaitam.
Līdz 9. martam tiks veidoti
pedagogu amatu apraksti.
Līdz 23. februārim Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM) veiks finanšu aprēķinus – pēc noteiktas formulas IZM aprēķinās 36 stundu darba nedēļas pedagogu
amatu vienību skaitu un
finansējumu skolai. Skolām
ar līdzīgu skolēnu skaitu un
vienādām izglītības programmām tiks aprēķināts

vienāds pedagogu amata
vienību skaits. Skolas pēc
vidējā skolēnu skaita klasē
tiks iedalītas 5 grupās. Katrai no tām ar Ministru kabineta noteikumiem tiks noteikts atalgojums par vienu
pedagoga amata vienību.
Tiks saglabātas darba kvalitātes pakāpju piemaksas
(tās būs piemaksas attiecīgās skolu grupas pedagoga
amata algai proporcionāli
pedagoga slodzei).
Mūsu novada Pušmucovas pamatskola tiks iedalīta
1. skolu grupā, kur kopējais
skolēnu skaits ir līdz 100
skolēniem, klašu piepildījums – 8 skolēni; Ciblas
vidusskola – 2. grupā, kur
klašu piepildījums no 1.
līdz 9. klasei ir 10 skolēni,
vidusskolā – 14 (vidusskolas skolēnu klašu piepil-

dījuma norma tiks īstenota
pakāpeniski 3 gadu laikā).
Pašvaldība
nedrīkstēs
pārdalīt mērķdotācija pedagogu algām starp sava novada skolām, tai būs tikai
tranzīta funkcija – konkrēta
summa tiks novadīta konkrētai skolai.
-- Tiek prognozēts, ka
1. septembrī Ciblas vidusskolā nebūs iespējams
nokomplektēt tik lielu 10.
klasi, kāda minēta noteikumos.
– Jā. 15. janvārī Valsts
sekretāru sanāksmē tika
izsludināts MK noteikumu
projekts par grozījumiem
valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atalgojumam
aprēķināšanas un sadales
kārtībā.
(Turpinājums 7. lpp.)

Tiks īstenots Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts
Ciblas novada pašvaldība ir parakstījusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekts Nr. KPFI-15.4/61 tiek īstenots,
pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” 5. kārtai. Projekta īstenošanas laiks – līdz 2015. gada 29. maijam.
Ciblas vidusskolā īstenojamā projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 392 556,16 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas – 324 426,57 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 26,879999 % – 87 205,86 EUR.
Projekta vispārīgais mērķis: Ciblas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju. Projekta specifiskie mērķi: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 99 675,12 kgCO2/gadā; piegādātās enerģijas ietaupījums – 380 182 kWh/gadā; siltumenerģijas patēriņš
apkurei – 68,55 kWh/m2 gadā; oglekļa dioksīda samazinājums attiecībā pret KPFI finansējumu – 0,42 kgCO2/
eiro gadā. Mērķi tiks sasniegti, veicot ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju, izbūvējot ventilāciju ar gaisa rekuperācijas sistēmu un rekonstruējot apkures sistēmu.
Informē Mārīte Romanovska, Ciblas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
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Gadu mija – jaukā
noskaņā
Decembra nogale, kā jau
katru gadu, Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
aizritēja jaukā svētku noskaņā. Par to stāsta vadītāja
Gunta STOLERE.
PII audzēkņi kopā ar vecākiem sagaidīja Ziemassvētku vecīti,
piedaloties
radošo darbiņu izstādē „Ko
mēs protam?”, kurā tika
izstādīti vecāku un bērnu
kopā veidotie darbiņi. Liels
padies ģimenēm, kuras atrod
laiku, lai kopā ar savām atvasēm radītu jaukus darbiņus
dažādās tehnikās: Emīla,
Ellijas un Dominika Lubānu
ģimenei, Ksenijas Ciganskas
ģimenei, Iļjas Kairova ģimenei, Viktorijas Reiteres ģimenei, Žana Kaspara Savicka ģimenei, Ingusa Gucāna ģimenei, Mārtiņa un Jēkaba Romanovsku ģimenei un
Raita Fedotova ģimenei.
Pārsteigumu sagādāja arī
bērnu vecāki, kuri, dodoties
kopā ar bērniem uz svētku
pasākumu, atnesa dāvanu
bērnudārzam. Šī ideja radās
iestādes padomes priekšsēdētājai Mārītei Romanovskai, pārējie vecāki to labprāt atbalstīja. Rezultātā pašu bērni ieguva jaukas rotaļlietas, grāmatas un puzles.
Liels paldies vecākiem par
atbalstu, sapratni un vēlmi
sadarboties!
Kā katru gadu SIA Blonti
valde atbalstīja Ziemassvētku dāvanu iegādi Blontu
PII bērniem. Pateicamies par
sapratni un vēlmi iepriecināt
svētkos pašus mazākos mūsu
novada iedzīvotājus!
Jaunajā gadā visiem mūsu
audzēkņu vecākiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem vēlam: lai Jaunais gads
sirdī iemet baltu zvaigžņu
klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku, lai rokas un prāts
gurst tīkamā darbā, bet
spēkus lai atjauno tuvu un
mīļu cilvēku klātbūtne!
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FOTOKONKURSS
Jaunā redakcijā apstiprināts novada pašvaldības fotokonkursa «Ciblas
novads» nolikums.
Konkurss norisināsies
no 1. februāra līdz 31. oktobrim.
Balvu fonds – 200 eiro.
Fotoattēli tiks vērtēti 5
gradācijās, labākajam
katrā no tām tiks piešķirta
30 eiro balva, var tikt
piešķirtas arī veicināšanas
balvas.
Nolikums pieejams pagastu pārvaldēs un publicēts
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv.
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Deputāti lemj par zemes nomas līgumiem un citiem jautājumiem
(Sākums 1. lpp.)
Palielināti pabalsti
Domes sēdē tika nolemts
apstiprināt grozījumus Saistošajos noteikumos nr.1 Par
sociālās palīdzības pabalstiem un nr.2 Par pašvaldības pabalstiem (abi pieņemti 2014. gada 23. janvārī).
2015. gadā, palielinoties
valstī noteiktajai mēneša
minimālajai algai līdz 360
eiro, ir palielinājies arī MK
noteiktais minimālo uzturlīdzekļu apmērs, kas pašlaik
nedrīkst būt mazāks par 90
eiro mēnesī bērnam līdz 8
gadu vecumam un 108 eiro
mēnesī bērnam no 7 līdz 18
gadu vecumam. Izskatot LR
tiesībsarga 16.01.2015.
vēstuli nr.1-5/11 “Par pabalstu bērna uzturam
audžuģimenē” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
16. punktu, dome nolēma
apstiprināt grozījumus sais-

Var iesniegt precizējumus LAD
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) ir
publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus
(koku, krūmu grupas un dīķus).
Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos
elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir
iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu
vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, līdz 2015. gada 1. aprīlim
(gala termiņš) ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu
elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP *izveidošanu un/vai
uzturēšanu*, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas
vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību
ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru
<https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator>, ko ir iespējams
izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
Informē Agris Trukšāns,
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālr.: +371 28612349
E-pasts: agris.truksans@llkc.lvwww.llkc.lv

tošajos noteikumos – pabalsta apmērs katru mēnesi
bērna uzturēšanai audžuģimenē 110 eiro mēnesī bērnam līdz 18 gadu vecumam,
apģērba un mīkstā inventāra
iegādei – 60 eiro ceturksnī.
Savukārt personai, kurai
noteikta atbilstība trūcīgās
ģimenes (personas) statusam atbilstoši attiecīgajiem
MK noteikumiem, varēs
piešķirt līdz 100 eiro lielu
veselības aprūpes pabalstu
konkrētiem pakalpojumiem:
diagnostiskās izmeklēšanas,
operāciju un transporta pakalpojumi.
Tikpat liels – līdz 100
eiro – veselības aprūpes
pabalsts būs pieejams astmas slimniekiem, onkoloģijas slimniekiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem (stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori
veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai, transporta

pakalpojumu apmaksai uz
reģionālajām slimnīcām).
Pilnā apmērā pabalsts
ēdināšanas apmaksai tiks
piešķirts novada skolu
4. klašu skolēniem uz visu
mācību gadu (1. – 3. kl. to
nodrošina valsts), kā arī
novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Tagad ēdināšana bērnudārzos visiem būs bez maksas.
Piedzīs NĪN parādu
Pašvaldībā vērsusies Latgales apgabaltiesas Zvērinātā tiesu izpildītāja Anita
Briška ar lūgumu sniegt informāciju par nekustamā
īpašuma Aizupīši (Pušmucovas p., Avīši) nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) parādu. A. Briška aicināja pašvaldībai sniegt lēmumu par
NĪN parāda piedziņu.
28. janvāra sēdē tika nolemts piedzīt no z.s. Apsītes
(Pušmucovas pag., Poļaki)
NĪN parādu 312,28 eiro
apmērā, piedziņu vēršot uz

Seminārs augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
Otrdien, 17. februārī,
plkst. 11.00 Rēzeknē, Dārzu
ielā 7a (semināru zālē) notiks
bezmaksas seminārs par
drošu augu aizsardzības
līdzekļu lietošanu un integrēto augu aizsardzību.
Semināra programma:
11.00 – 12.00 Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana
(LAALRUTA pārstāve Margita Tomsone);
12.30 – 13.00 kafijas pauze;
13.00 – 14.00 Integrētā
augu aizsardzība (VAAD
pārstāve Anitra Lestlande).
Seminārā aicināti piedalīties
visi profesionālie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji, kas
izmanto otrās reģistrācijas
klases augu aizsardzības līdzekļus, un personas, kas to
lietošanai izmanto profesionālo

augu aizsardzības līdzekļu
lietotāju sniegtos pakalpojumus. Uz šīm personām attiecas
integrētās augu aizsardzības
vispārīgie principi un prasības,
kas noteiktas 2014. g. 3. jūnijā
veiktajos grozījumos Ministru
kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056
„Lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”.
Pieteikt savu dalību seminārā var pie LLKC pārstāves Anitas Dzenes (tālr.
64625254, 26571714, e-pasts:
anita.dzene@llkc.lv) vai pie
VAAD pārstāvēm Tatjanas
Užgas (tālr. 26488526, e-pasts:
tatjana.uzga@vaad.gov.lv) un
Līvijas Šostakas (tālr.
64622728, 29479068, e-pasts
livija.sostaka@vaad.gov.lv).
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Arnoldam Sarkanam – 80!
24. janvārī savu 80. dzimšanas dienu atzīmēja Arnolds Sarkans. Viņa šūpulis
kārts Pušmucovas pagasta
Lelovā (pie Mukauša ezera).
Vecāki nākuši no Ožorgiem. Tēvs Salimons Sarkans
piedalījies Latvijas brīvības cīņās, par ko jaunā valsts viņam
piešķīrusi tiesības iegādāties
17 ha zemes, ņemts kredīts
bankā un izveidota jaunsaimniecība „Ozoliņi”. Salimons
nomira 1977.gadā, nesagaidījis
savas valsts atjaunošanu. Nebūtībā aizgājuši dokumenti,
kas liecina par viņa dalību atbrīvošanas cīņās (tos Arnolda
tēvs noslēpis, varām mainoties). Meliorācijā no zemes
virsas nolīdzinātas tēva celtās
mājas, vien viņa stādītie ozoli
noturējušies, kam par godu 90tajos gados dibināta un vēl
tagad darbojas z/s „Ozoliņi”,
kura 2013. gadā Ciblas novadā
bija nominēta kā lielākais
nodokļu maksātājs (5. vieta).
Arnolds mācījies Pušmucovas skolā, tad Ludzas vidusskolā, no 1953. līdz 1958. gadā studējis lauksaimniecības
universitātē Rīgā (vēlāk pārcelta uz Jelgavu), iegūstos
inženiera – mehāniķa diplomu.

Lielāko dzīves daļu līdz pat
pensijai Arnolds Sarkans nostrādāja Ludzas Lauktehnikā
un vēlāk no tās atdalītajā
SPMK kā galvenais inženieris.
Sieva Irēna Sarkane ir pedagoģe. Ģimenē uzauguši divi
dēli, nu ir arī 4 mazbērni. Arnolds un Irēna dzīvo Pušmucovas pagasta Nūraugos, Irēnas
tēva mājās, kurp pārcēlās jau
pensijas gados. Tagad ar saimniecības attīstīšanu nodarbojas
dēla Edvīna Sarkana ģimene,
apsaimniekojot ap 100 ha zemes. Vienīgais, ko Arnolds
nožēlo, ka pirms gadiem 20
neesot paņēmis tik zemes, cik
varējis – vēl kādus 100 ha.
– Nobijos toreiz, – atklāti
saka Sarkans, – nebija tehnikas, vien no kolhoza privatizēts traktoriņš. Tagad gan
Sarkaņu sētā ir vairākas traktorvienības, kas nepieciešamas
graudu audzēšanai. Ir arī pāris
govis. Piens tiek nodots Preiļu
piensaimniekam. Bet tas esot
tik tā: – Disciplīnai. Lai būtu
ko darīt.
Pirms dažiem gadiem Arnolds sapratis, ka spēki zūd.
Vienkārši zūd, jo īpašu veselības problēmu neesot. – Vēl jau
acīm varu daudz ko izdarīt, bet

ar rokām vairs ne, – skumji
nosaka jubilārs. Tas bet sarunas gaitā izskan ik pa laikam:
– Ar mašīnu, ar traktoru varu
braukt un strādāt, bet kājām
no garāžas atnāk nav viegli.
Ko nu par to bet! Savos 80 Arnolds ir ļoti stalts un brašs. Pat
vārds sirmgalvis īsti neiederas
– kuplo, tumšo matu ērkulī
sudrabs mirdz vien deniņos.
Nedaudz vēl atgriežamies
bērnībā. Arnolds uzaudzis 4
bērnu ģimenē. No visiem palicis viņš un divus gadus jaunākā māsa Anna Rinda, kura
dzīvo Pušmucovā.
Divi brāļi miruši. Viens no
tiem pazudis jūrā: – Tā viņu
vilināja. Kopš mazām dienām
kuģus zīmēja, tad flotē dienēja.
Aizgāja uz zvejas kuģi,
1975.gadā pazuda ārzemju
jūrās…
26. janvārī Ciblas novada
pašvaldības vārdā Arnoldu
Sarkanu skaistajā dzīves
jubilejā sveica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis
un Sociālā dienesta pārstāve
Inta Vonoga. Tā ir skaista
pašvaldības tradīcija – nozīmīgās jubilejās sumināt novada seniorus.

Pērn ar Ciblas novada domes
atbalstu tika izdota Imanta Gaiļa
dzejas grāmata Caur dzīvi.
Deputāti š.g. 28. janvāra sēdē ir
nolēmuši atbalstīt jauna dzejoļu
krājuma Uz gaismu izdošanu,
piešķirot I.Gailim 150 eiro.

Var saņemt Tiesībsarga
biroja kalendārus
Jau no decembra beigām iedzīvotāji aicināti bibliotēkās bez
maksas saņemt Tiesībsarga biroja informatīvas kampaņas ietvaros sagatavotus kalendārus un
grāmatzīmes. Tajās humora
veidā ar karikatūrām skaidrots,
kas ir cilvēktiesības, laba pārvaldība un tiesiskā vienlīdzība.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un reģionālajām
bibliotēkām tie ir pieejami visā
Latvijā. Projekta kopējās izmaksas – 38 517.24 eiro.

Pieejamas datu bāzes!
Kultūras informācijas sistēmu
centrs sadarbībā ar SIA Lursoft
2015. gadā nodrošina ”Laikrakstu bibliotēka” datubāzes
(www.news.lv) pieeju visām
pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.
Tas iespējams projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas
bibliotēkām" ietvaros.
Bez maksas bibliotēkās pieejama arī datubāze Letonika.lv.

Arnolds Sarkans ar sievu Irēnu un dēla Edvīna ģimeni mazdēla Ginta 9 kl. izlaidumā LPĢ 2013. gadā

Nāciet un apmeklējiet bibliotēku! Katrs var tajā var
atrast sev tīkamu lasāmvielu
vai izmantot brīvu piekļuvi
datoriem un internetam.

Ciblas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

S v a i gā kā s z i ņ as par
Ciblas vidusskolu www.draugiem.lv
Kopš janvāra beigām portālā
www.draugiem.lv ir izveidota
Ciblas vidusskolas lapa, kurā
operatīvi tiek atjaunota informācija.
Stāsta Renāte MIKASKINA,
pedagoģe, kas izveidoja šo lapu:
– Tagad “draugos” publicējam informāciju par dažādiem
Ciblas vidusskolas notikumiem,
par skolēnu sekmēm, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un ārpusskolas sporta un
kultūras pasākumos. Aicinu
sekot internetā publicētajām
ziņām par mūsu skolu!
8. februārī lapai bija reģistrēti
jau 259 sekotāji un 16 draugi.
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Novada skolās var sasniegt labu zināšanu līmeni
Viens no būtiskiem izglītības līmeņa rādītājiem ir
skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs.
Ciblas novada skolu
audzēkņi sekmīgi piedalās
tajās bijušā rajona mērogā (Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
apvienība), apliecinot savu zināšanu augsto līmeni.
Tas sasniegts, pateicoties cītīgam darbam pieredzējušu un talantīgu pedagogu vadībā.

Arvis ŠMATS. Pedagoģe
R. TRUKŠĀNE.

SPRŪŽA, Ciblas vsk. 7. kl.
(45,5 p.).

8. janvārī Vides projektu olimpiādē (2. posms)
visaugstāko vērtējumu saņēma Ciblas vidusskolas 8.
klases audzēkņi: 1.v. – Linards SADOVSKIS ar projektu „Kurjanovas ezera
biotopu un ūdens izpēte” (89 punkti) un Viktorija
LEŠČINSKA ar projektu
„Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (86 p.). Pedagoģe – Rūta TRUKŠĀNE.

28. novembrī notika
bioloģijas 37. Valsts olimpiādes 2. posms, kur uzdevumus tiešsaistē pildīja 9. –
12. klašu skolēni (no 4 novadiem kopumā 45). Šajā
olimpiādē 2. vietu ieguva
Pušmucovas pamatskolas
(psk.) 9. klases audzēknis

15. janvārī vēstures
olimpiādē spīdoši startēja
Ciblas vsk. 12. kl. audzēkne
Linda SADOVSKA (70 p.)
un Pušmucovas psk. 9. kl.
audzēknis Arvis ŠMATS
(66 p.). Abiem – 1. vieta savu klašu grupā. Teicami
startēja arī Ciblas vsk. 9. kl.
audzēknes Sigita LAVRINOVIČA (55 p.) – 2. vieta,
kā arī Elīna Renāte KLEŠNIKA (41 p.) – Atzinība.
Ciblānietes gatavoja skolotāja Dagnija PITERĀNE,
pušmucovieti – Elvīra RIMICĀNE.

19. janvārī latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. un 12. klašu grupā visaugstāko vērtējumu,
krietni atraujoties no pārējiem olimpiādes dalībniekiem, un attiecīgi 1. vietu
ieguva Ciblas vidusskolas
pedagoģes Ināras KUZŅECOVAS audzēknes Linda
SADOVSKA (75,5 p.) un
Līga ŠMATE (71,5 p.).
Savukārt 3.vietu sasniedza
Mārtiņš PAVLOVS (11. kl.,
65 p.). Atzinības raksts –
Aleksandrai SEIMUŠKINAI (11. kl., 55,5 p.).

Noskaidroti č a k l ā k i e lasītāji

Katra gada beigās Ciblas bibliotēkā tiek apkopots čaklāko lasītāju desmitnieks bērnu vidū. Īpašā pasākumā katrs saņēma pateicības rakstu un dāvanu karti grāmatu veikalā Sākums, kā arī saldumus. Visi 10 apbalvotie ir Ciblas vidusskolas audzēkņi.
Nominācija Visčaklākais piešķirta 3 lasītājiem: Laura Daliba
(8. kl.), Sanda Augustova (4. kl.), Antra Toporkova (3. kl.).
Nominācija Čaklākais – 7 lasītājiem: Veronika Ļagušņika (8.
kl.), Amanda Pluce (6. kl.), Vanesa-Beatrise Ļagušņika (2. kl.),
Rozalinda Gudakovska (6. kl.), Osvalds Savickis (4. kl.), Laura
Žagņevska (6. kl.), Diāna Ozoliņa (5. kl.).
Šie bērni ir pelnījuši sevišķu uzslavu, jo viņi draudzējas ar
grāmatu, ne tikai ar virtuālo interneta pasauli.
Informē Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne

16. janvārī mājturības
un tehnoloģiju (tekstila)
olimpiādē piedalījās 14
mūsu novada skolu audzēkņi (kopumā bija 33 dalībnieki, nepiedalījās Kārsavas
novada skolas). Lielākā
daļa no mūsējiem guva
godalgotas vietas: 1. vietu –
Elīza Paula IVANOVA,
Ciblas vsk. 5. kl. (54,5 p.);
2. vietu – Sigita LAVRINOVIČA, Ciblas vsk. 9. kl.
(55 p.), un Izabella STELIKOVA, Ciblas vsk. 6. kl.
(53 p.); 3. vietu – Elīna
Renāte KLEŠNIKA, Ciblas
vsk. 9. kl. (51 p.), Madara
DOMARKA, Pušmucovas
psk. 6. kl. (49,5 p.), Amanda PLUCE, Ciblas vsk. 6.
kl. (48,5 p.) un Kristiāna
DAUKSTE, Pušmucovas
psk. 7. kl. (47,5 p.). Atzinības rakstu guva Laima

20. janvārī informātikas olimpiādē 7. un 11.
klašu audzēkņiem sekmīgi,
iegūstot Atzinības rakstus,
startēja 3 Ciblas vidusskolas
skolotājas Sarmītes Leščinskas audzēkņi: Diāna JEGOROVA (7. kl., 64 p.),
Lauris VANAGS (10. kl.,
76 p.) un Linards SADOVSKIS (8. kl., 75 p.). Olimpiādē nepiedalījās kārsavieši.
28. janvārī filozofijas
olimpiādē piedalījās tikai 2
skolēni no Ciblas vsk.
(pārējās mūsu novadu skolās to nemāca): Laura Sadovska, 12. kl. – 1. vieta
(27 p.), Mārtiņš Pavlovs,
11. kl. – 3. vieta (20 p.).
Varēja iegūt 36 punktus.
Skolotāja Malvīne Loce.
30. janvārī Latgales
novada latviešu valodas
olimpiādē 5. un 6. klasēm
piedalījās pieci novada skolēni: Ciblas vsk. 5. klases
audzēknes Elīza Paula Ivanova (73,5 p.) un Amanta
Tutina (67 p.), 6. kl.
audzēkne Izabella Stelikova
(71 p.), Pušmucovas psk. 6.
kl. audzēkņi Madara Domarka (78 p.) un Roberts
Dovgiallo (56 p.). Kopējais
dalībnieku skaits – 46 no 5.
kl., 66 no 6. klasēm, maksimālais punktu skaits – 100.
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Ciblas vidusskolā atkal „zvirbuļo”
29. janvārī Ciblas vidusskolā notika viens no populārākajiem ikgadējiem skolas
sarīkojumiem – skatuves
runas konkurss „Zvirbulis”.
Šogad tajā piedalījās 18 skolēni no 1. līdz 12. klasei.
Pasākumu vadīja skolotāja
Sarmīte Streļča. Žūrija
(Ciblas TN vadītāja Sandra
Beļavska, skolotājas Marija
Kārkla un Alla Kalvīte) atzina, ka ar katru gadu skolēnu
sniegums kļūst kvalitatīvāks.
Nepārspēts līderis – Dairis
Smirnovs, 11. klases skolnieks (arī pērn viņš plūca
uzvaras laurus). 2. vietā –

Agita Stolere, arī 11. kl.
(viņa šajā konkursā piedalījās pirmo reizi). 3. vietā –
Daiga Abramāne, 8. kl.. Atzinības ieguva Izabella Stelikova (6. kl.), Lauma Kuzņecova (1. kl.) un Tomass Savickis (4. kl.). Pēc tradīcijas,
kamēr žūrija apspriežas,
skatītāji izvēlas savu simpātiju. Šo titulu ieguva Artis
Rimša (6. kl.).
Pasākuma organizētāja
Marija Kārkla parūpējas par
to, lai visi dalībnieki saņemtu saldās balvas, bet uzvarētāji – dāvanu kartes veikalā
„Zvaigzne ABC” .

Uzvarētāji dosies uz Ludzas, Ciblas, Zilupes starpnovadu skatuves runas konkursu, kurš notiks 28. febru-

ārī Ludzas BJC. Katru gadu
ciblānieši piedalās arī Latgales novada skatuves runas
konkursā „Vuolyudzāni”.

Ti e k a p ro b ē t s p e d a g o g u d a r b a s a m a k s a s j a u n a i s m o d e l i s
(Sākums 3. lpp.)

Noteikumu projekts paredz, ka novada izglītības
iestādes 10. klasē jābūt
vismaz 14 skolēniem. Patlaban nevienā no Ciblas
vidusskolas klasēm nav
vairāk par 11 audzēkņiem.
Un tādā gadījumā pašvaldībai būs jālemj, vai tā no
sava budžeta sniegs papildus finansējumu, lai saglabātu vidusskolas klases.
IZM nostāja: par skolu
tīklu ir atbildīgas pašvaldības, kuras joprojām var
izvēlēties savu izglītības
politiku, izvēlēties, vai piefinansēt vidusskolas klases,
kurās ir maz skolnieku.
Noteikumi paredz, ka pašvaldība nevarēs pārdalīt
mērķdotāciju, lai nodrošinātu tās administratīvajā
teritorijā esošo izglītības
iestāžu pedagogu darba
samaksu vidējās izglītības
pakāpē, ja novada izglītības
iestādes 10. klasē būs mazāk nekā 14 skolēnu
(novada pilsētu, piemēram,
Ludzas vidusskolās – mazāk kā 18).
Grozījumi izsludināti ar
mērķi radīt priekšnoteikumus, kas sekmēs jaunā pedagogu darba samaksas

modeļa ieviešanu, kā arī
rosināt pašvaldībām izvērtēt skolu tīkla efektivitāti.
-- Kā lai samēro jēdzienu „skolu tīkla efektivitāte” un faktu, ka Ciblas
vidusskola ir vienīgā, kas
novadā nodrošina izglītību vidējā pakāpē?
-- Jā, Ciblas vidusskola
ir vienīgā, kas novadā nodrošina vidusskolas izglītību. Novada iedzīvotāju un
skolēnu skaits ir tāds, kāds
ir – tas ar katru gadu samazinās, tāpat kā mūsu valstī
kopumā. Daudzas skolas ir
slēgtas. Mēs nezinām, kas
būs pēc 10 gadiem.
Varbūt valstī tiks izmainīta nodokļu politika, kas
motivēs cilvēkus atgriezties
lauku reģionos? Varbūt
pieaugs dzimstība, bērnu
skaits? Varbūt, uzlabojoties
ekonomiskajai
situācijai,
ieplūdīs imigranti?
Pašreiz valsts izglītības
politikas nostādne ir tāda,
ka jānodrošina pirmsskolas
un pamatizglītības apguvi
pēc iespējas tuvu bērnu
dzīvesvietai, bet vidējās
izglītības apguvi jākoncentrē lielās pilsētu skolās ar
attīstītu
materiāltehnisko
bāzi.

Negribu piekrist apgalvojumam, ka laukos nav
pieejama kvalitatīva izglītība. Par to liecina gan centralizēto eksāmenu, gan
mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti. Mūsu novadā
strādā zinoši un erudīti skolotāji. Mēs varam konkurēt
ar pilsētas skolām! Savukārt materiāltehniskā bāze
ir pat labāka, nekā pilsētas
skolās. Piemēram, Ciblas
vidusskolā ir 3 interaktīvās
tāfeles, vairāki projektori,
dabaszinību projekta ietvaros iegādāti 25 portatīvie
datori, datorkabinetā – 14
personālie datori, arī daudzos citos kabinetos ir datori, visā skolā ir pieejams
bezvadu interneta tīkls u.c..
Es pati skolā mācu informātiku un varu teikt, ka
daudzi kolēģi no citām skolām mani apskauž, jo jau
vismaz 10 gadus, lai skaidrotu jauno vielu, es stundās
izmantoju projektoru un ekrānu. Šogad, piedaloties
kādā Latgales reģiona seminārā, sev par lielu izbrīnu secināju, ka daudzās pilsētu skolās joprojām tā nav.
Ja visi novada 9. klašu
absolventi, kuri turpina
mācības vidusskolā, izvēlē-

tos mācīties sava novada
vidusskolā, tad mēs varētu
izpildīt jaunos klašu piepildījuma normatīvus. Diemžēl tā nenotiek, lai gan pašvaldības robežās tiek nodrošināts transports, skolēni
tiek nodrošināti ar mācību
līdzekļiem, ja nepieciešams – arī ar brīvpusdienām, bez tam sekmīgākajiem vidusskolēniem tiek
maksātas stipendijas.
Lauku novadam, kādi
esam mēs, ir grūti konkurēt
ar savu vidi, sevišķi rudens
un ziemas periodā, kad
notiek mācības. Jaunieši
paši nereti atzīst, ka izvēlas
pilsētas vidusskolu, jo grib
izmantot iespēju būt brīvākam, mazāk kontrolētam.
--- Noteikts skolēnu
skaits klasē acīmredzot
nav vienīgie grozījumi.
Kādi vēl ir būtiski?
-- Tiks noteikta dažāda
skolēnu skaita attiecība pret
1 pedagoga mēneša darba
algas likmi pilsētās un novados. Bez tam tiks mainīti
koeficienti normētā skolēnu
skaita noteikšanai izglītības
pakāpēs. Koeficients tiks
palielināts 1. - 4. klasēs,
tādā veidā atbalstot sākumskolas.

Ciblas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

Nr.2 (68) 10.februāris

Lappuse 8

Pārb audi – vai te v na v vēnu mazspēj a !

I e d zī v o t ā j u s a p u l c e s
Ciblas novada pašvaldība organizēt tikšanās ar
iedzīvotājiem visos piecos novada pagastos.
13. februārī:
10.00 – Zvirgzdenes TN telpās,
16.00 – Ezersalas internātskolas aktu zālē.
16. februārī, plkst. 10.00 – Pušmucovas TN telpās.
17. februārī, plkst. 10.00 – Līdumnieku pagasta
pārvaldes telpās.

Izmantosim iespēju bez maksas pārbaudīt savu kāju vēnu stāvokli vietējos feldšerpuntos. Iepriekš jāpierakstās pie feldšerēm.
Pārbaudes notiks:
20. februārī — Ciblas FVP. Tālr. pierakstam: 65729013, 26121854.
25. februārī — Blontu FVP. Tālr. pierakstam: 65707843, 28642827.
Rēzeknē — mācības par bioloģisko lauksaimniecību
Februārī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes
konsultāciju biroja ēkā (Dārzu ielā 7a), notiks 5 dienu mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Sākums 10. februārī,
plkst. 9.00. Llīdzfinansējums 20,00 eiro. Apmeklēt mācības aicināti tie,
kas vēl tikai plāno pievērsties bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Pieteikšanās un plašāka informācija pie Anitas Dzenes (t. 26571714).

19. februārī, plkst. 10.00 – Ciblas TN telpās.
Pušmucovā – diskoballe

23. februārī, plkst. 10.00 – Blontos, domes aktu zālē.
Sapulcēs piedalīsies: domes priekšsēdētājs,
izpilddirektore, pagastu pārvaldnieki, sociālā dienesta
speciālisti, komunālā dienesta speciālisti, atbildīgais par
autoceļiem.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties sanāksmēs,
izsakot savas domas par problēmām un aktualitātēm!

Piektdien, 13. februārī, plkst. 21.00 Pušmucovas TN notiks diskoballe 80-to gadu ritmos.
Baudīsim vakaru kopā ar DJ Ingaru un Ivaru.
Dejosim visi! Un ne tikai dejosim, jo vakara programmā būs arī konkursi un atrakcijas.
Gaidīsim disko mūzikas cienītājus –
skaisti ģērbtus, labā garastāvoklī, ar labsajūtas
groziņu rokās! Groziņš nonāks uz
iepriekš pieteikta galdiņa (tālr.26199502 – Inta).
Ieeja: pāriem – 2 eiro, vientuļniekiem – 1,50 eiro.

ESMU SP ĀRNOS!
Atsauce uz 2015. gada 3. februāra publikāciju laikrakstā Ludzas Zeme „Sūdzas par pārvaldnieci”
Bezgala pateicos tiem Zvirgzdenes pagasta iedzīvotājiem,
kuri ar laikraksta Ludzas Zeme
starpniecību mani zemiski
apmeloja. Arī žurnālistei Anitai
Daukštei par nekorektumu,
publicējot rakstu, kurā aizskarta mana pašcieņa. Ja nebūtu
sarosījušies ļaunuma apsēstie,
tad es nemaz nezinātu, ka ir
tik daudz cilvēku, kuri mani
ciena un atbalsta. Es saņēmu
īsziņas, zvanus, e-pasta vēstules ar uzmundrinājuma vārdiem: ”Nenokar galvu, strādā,
mēs ar tevi”.
Pat prātā nav ienākusi doma
atbildēt cilvēkiem, ka mani
viņu problēmas neinteresē.
Vienmēr esmu centusies visus
savus darba pienākumus pildīt
pēc labākās sirdsapziņas. Pat
tad, kad nesaņēmu atbalstu no
vadības divu bezpajumtnieku
izmitināšanai, risinājumu atradu. Nekad cilvēkus neesmu

dalījusi dzērājos un atturībniekos. Nevienam no mums nav
tiesību šķirot cilvēkus!
Iesaistot
bezdarbniekus
pagaidu algotajos darbos,
esam ļoti daudz paveikuši, tajā
skaitā malkas sagatavojuši tik
daudz, ka kopš laika, kad apvienojāmies novadā, Zvirgzdenes pagasta iestādēm nav bijis
jāpērk malku. Arī nākošajai
ziemai vēl pietiks. Tātad, malka tika gatavota pagasta iestādēm, nevis Ruciņai. Bezdarbnieku iesaiste ārpus rindas
nav iespējama, jo bezdarbniekus pasākumā norīko NVA.
Lucmuižu ļoti gribētos redzēt
kā sakoptu ciematu, kurā iedzīvotājiem patīkami dzīvot.
Vienmēr esmu mudinājusi
izteikt priekšlikumus, kas būtu
darāms, lai kopīgiem spēkiem
to padarītu pievilcīgu!
Ja kāds vēlas, lai atdodu
kādu no saviem amatiem, tad

teikšu atklāti, ka nav jau ar ko
padalīties. Kā pārvaldes vadītājai ir 0,25 likmes, alga pirms
nodokļu ieturēšanas EUR
190.00. Tautas nama vadītāja? Arī tur ir 0,25 likmes, alga
pirms nodokļu ieturēšanas
EUR 115.00, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietniece 0.5
likmes.
Mani bērni un mazbērni
vienmēr būs piederīgi Zvirgzdenes pagastam, jo viņi ir šeit
auguši. Neatceros nevienu
pasākumu, kura organizēšanā
nepiedalītos visa ģimene. Lai
kā jūs tas „tracina”, bet mana
ģimene visi dzied, muzicē,
sporto, centīgi strādā, jo ir
mācīti darba tikumam. Skauģus Dievs ar tādu dāvanu
parasti neapdāvina.
Ja kāds „prātnieks” domā,
ka darbinieku var atbrīvot no
darba uz baumu pamata, viņš
ir ļoti neizglītots. Paldies Die-

vam mēs dzīvojam brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī,
kur katrs cilvēks ir aizsargāts
ar likumu. Arī apmelnošana ir
likuma pārkāpums.
Par vadīšanas stilu? Lai
sekmīgi strādātu, autoritārais
stils nav no sliktākajiem. Tieši
centīgs darbs mani priecē
visvairāk. Uzskatu, ka darbinieks, kurš centīgi veic savu
darbu ir pelnījis uzslavu. Tādu,
kurš atnāk uz darbu, lai
„izrakņātos” pa internetu par
privāto dzīvi, nosēž paredzētās stundas un aiziet, nekad
necienīšu.
Vēlreiz visiem paldies par
atbalstu! Jūs mani „pacēlāt
spārnos!” Svētdien noskaitīšu
lūgšanu arī par tiem, kuri mani
mēģina morāli „samīdīt”.
Zvirgzdenes pagasta
pārvaldes vadītāja
Valentīna Ruciņa
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