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ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMI
24. decembris.
Ganiņu mise
12.00 – Aizpūrē
17.00 – Pušmucovā
20.00 – Eversmuižā
25. decembris.
Kristus dzimšanas
svētki
11.00 – Eversmuižā
15.00 – Pušmucovā
26. decembris.
Otrie Ziemassvētki
11.00 – Eversmuižā
27. decembris,
svētdiena
9.00 – Aizpūrē
11.00 – Eversmuižā
14.00 – Pušmucovā.

Foto (no kreisās): Rubīna kāzu jubilāri Valentīna un Juris RUCIŅI,
Koraļļu kāzu jubilāri Valentīna un Juris MORTUZĀNI,
Pērļu kāzu jubilāri Antoņina un Aleksandrs HINDOGINI,
Sudraba kāzu jubilāri Lilita un Ēriks PUNCULI, Līga un Vilis BUĻI,
Rūta un Miervaldis TRUKŠĀNI.
Turpinot aizsākto tradīciju, godināt ģimenes vērtību saglabāšanu, 28. novembrī Ciblas TN tika aicinātas ģimenes, kuras 2015.
gadā svin skaistas kāzu jubilejas.
Šogad atsaucās 6 pāri, kuri savas kopdzīves lappusēs ierakstījuši divdesmit piecus,
trīsdesmit, trīsdesmit piecus un četrdesmit
skaistus gadus.
Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadā ir
ģimenes, kuras, gadiem ejot, spēj ieklausīties viens otrā, nepadoties grūtībām un
izstarot mīlestības, ticības un cerības gaismu.

Pasākumā jubilārus sveica Ciblas novada
domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis,
priekšnesumus dāvāja deju kopa „EversS”,
ģimenes duets Kristiāna un Maija, skeču
par „Ciblas kosmodiskiem” rādīja Maija
Manukina un Sandra Soikāne.
Un, deju mūzikā ieklausoties, jubilāri
kopā ar ciemiņiem izdejoja skaistas atmiņas par kopā nodzīvotiem gadiem.
„Vislielākā laime, ko cilvēks var gūt,
Ir mīlēt otru un mīlētam būt!”
Sandra Beļavska

IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMES
Ciblas novada pašvaldības Dome organizē iedzīvotāju sapulces. Iespējas tikties ar Domes amatpersonām būs visos pagastos šādā laikā:
Līdumniekos – pagasta pārvaldē 2. decembrī, trešdien, plkst. 10.00.
Ciblā – Tautas namā 5. decembrī, sestdien, plkst. 10.00.
Blontos – novada domes ēkā 7. decembrī, pirmdien, plkst.13.00.
Zvirgzdenē – pagasta pārvaldē 8. decembrī, otrdien, plkst.12.00 (būs autobuss no Ezersalas un Lucmuižas).
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties sanāksmēs!
Pušmucovā tikšanās notika Tautas namā 1. decembrī, otrdien.
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Paziņojums par NĪN – arī elektroniski
Gada sākumā visiem zemju īpašniekiem un arī
pašvaldības zemes nomniekiem no pašvaldības tiek
izsūtīts paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli.
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte ROMANOVSKA
atgādina, ka ir iespēja šos paziņojumus saņemt
elektroniski.
Viņa informē: – Šogad Ciblas novada pašvaldībā 2239
paziņojumus izdrukājām un izsūtījām pa pastu. Bet 951
paziņojumu sūtījām elektroniski. Esam labāko trijniekā
valsts mērogā pēc paziņojumu skaita, kas izsūtīti
elektroniski. Uzskatu, ka elektronisko sūtījumu skaits būtu
vēl jāpalielina. Tas ir izdevīgi abām pusēm – pašvaldībai. jo
prasa mazāk laika, papīra, izdevumu par aploksnēm un
markām; nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem savukārt
ir ērtāk saņemt paziņojumu elektroniski, jo paziņojums
nonāk e-pastā ātri – tiklīdz ir veikts nodokļa aprēķins, un
nepazūd pa ceļam.
No 2016. gada tiks uzlabota pašvaldības zemes nomas
programma, un iedzīvotāji, kas nomā zemi no pašvaldības,
saņems 2 rēķinus (līdz šim bija viens, kurā sistēmas nepilnības dēļ elektroniskajiem paziņojumiem netika norādīta
nomas maksa): vienu – par NĪN, otru – par nomas maksu.
Sakarā ar to, ka ne visi ir norēķinājušies ar pašvaldību,
aicinām nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nomas
maksu par šo gadu. Un, ja kāds maksāšanas paziņojumu nav
saņēmis vai to nozaudējis, aicinām griezties pārvaldēs un
domes Attīstības nodaļā.
Elektroniski to iespējams izdarīt, rakstot uz e-pastiem:
c i b l a s n o v a d s @ c i b l a s n o v a d s . l v
marite.romanovska@inbox.lv.

Ciblas novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Adrese: Domes nams, c.Blonti, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās no 8.00 līdz 16.00.
E-pasts: intakac@inbox.lv
Tālrunis: 29613699.
Vairāk informācijas — www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK

Ineta Miklucāne “Zaķīšu pirtiņa”.
Fotokonkursa “Ciblas novads” darbs.

Marina Barkāne “Zemīte mostas…”
Fotokonkursa “Ciblas novads” darbs.

Apstiprināts rekonstruējamo ceļu saraksts
Ciblas novada pašvaldības Domes Attīstības nodaļa
izstrādāja rekonstruējamo ceļu sarakstu projekta
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Tam finansiālu atbalstu sniedz valsts un Eiropas
Savienība.
LR Ministru kabineta noteikumi paredz, ka prioritāte
atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa
projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi
uzņēmējdarbības objektiem.
2015.gada 30. oktobrī Ciblas novada domes sēdē deputāti
apstiprināja pašvaldības ceļu objektu atlases kritērijus
(kopumā 6, publicēti domes protokolā).
Pamatojoties uz šiem kritērijiem, Attīstības nodaļa
izstrādāja rekonstruējamo pašvaldības ceļu sarakstu prioritārā
kārtībā. Tad to izvirzīja apspriešanai uzņēmēju sanāksmē 20.
novembrī, kurā aktīvi piedalījās vairāki zemnieku
saimniecību īpašnieki, kā arī Ciblas un Zvirgzdenes pagastu
pārvalžu vadītāji.
Izstrādātais saraksts tika apstiprināts kārtējā domes
sēdē 2015. gada 26. novembrī.

Ciblas novada dome nolēma:
1. Apstiprināt projektā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” renovējamo ceļu
posmus šādā secībā:
1.1. P-3 Pušmucova – Zujeva (posmā Pušmucovas
ciema robeža - Vacumnieki); Bērzu iela Ciblas ciemā
(visā garumā); Z – 6 Franapole – Ražanova (visā
garumā); Z – 7 Lucmuiža – Kaļvi (visā garumā);
1.2. B – 3 Blonti – Cibuļi – Žogorova (posmā Blonti
– Blontu ferma); C – 23 Berjozovka – Bārtuļi (posmā
Berozovka - Ruduši);
1.3.P – 4 Vacumnieki – Steponi – Šaraki –
Mežernieki (posmā Vacumnieki - Steponi); B – 12
Blonti – Vonogi (visā garumā); P – 6 Perekļi – Sipki
(visā garumā);
1.4. Zemnieku iela Lucmuižā (visā garumā).
2. Izstrādāt tehnisko projektus prioritātē Nr.1 un
Nr.2 apstiprinātajiem ceļu posmiem.
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Ar 16. Swedbank bankomāta atklāšanu Ciblā
noslēgs šī gada Latvijas reģionu attīstības programmu
Šī gada aprīlī Swedbank publiskoja Latvijas reģionu attīstības programmu un noslēdza sadarbības memorandu
ar Latvijas Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Iniciatīvas ietvaros
kopumā 16 Latvijas novados, kuros līdz šim nebija skaidras naudas izmaksas iespēju, šī gada laikā uzstādīti Swedbank bankomāti. Atklājot bankomātu Ciblā, skaidras naudas pieejamība būs nodrošināta teju 400 Swedbank bankomātos visā Latvijā.

Aicinām uz Swedbank Reģionālās attīstības programmas ietvaros uzstādītā bankomāta atklāšanu
Ciblā piektdien, 4. decembrī, plkst.13:00,
Ciblas pagasta pārvaldes telpās (Muižas ielā 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads).!





Pasākumā piedalīsies:
Laimdota Straujuma, LR Ministru prezidente;
Māris Mančinskis, Swedbank valdes priekšsēdētājs Latvijā;
Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre;
Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs.
Papildu informācijai:
Sandra Beļavska, Ciblas novada pašvaldības kultūras darba koordinatore
Vineta Savicka, Swedbank ārējās komunikācijas vadītāja

Domes sēdē nolemts pabeigt zemes reformu Ciblas novada lauku apvidū
šanu, par 7 zemes vienības nomas līgumu pagarināšanu un 4 jaunu zemes nomas līgumu noslēgšanu. Izskatīts A/S
Kārtējā Ciblas novada pašvaldības
„Latvenergo” iesniegums par zemes
domes sēdē, kas notika 26. novembrī,
vienības, uz kuras atrodas viņu valdījudeputātiem bija jāskata 23 darba kār- mā esoša būve, statusa maiņu no pašvaltībā iekļauti jautājumi. Lielākā daļa – dībai piekritīgās zemes uz statusu
zemes lietas. Lēmumi tika pieņemti
„rezerves zemes fonds”, lai varētu obgandrīz bez diskusijām, jo pārsvarā
jektu nostiprināt ZG, kā arī lēmums par
visi bija skatīti pāris dienas pirms
7 zemes vienību statusa maiņu no
domes sēdes notikušajā deputātu ko„zemes zemes reformas pabeigšanai” uz
miteju sēdē.
statusu „pašvaldībai piekritīgā zeme”.
Pieņemts ļoti svarīgs lēmums par zeDomes sēdē skatīti daudzi juridisku un
mes
reformas pabeigšanu Ciblas novada
fizisku personu iesniegumi par dažādiem
lauku
apvidū.
zemes jautājumiem. Tā izskatīti divi SIA
Domes
sēdē tika apstiprināti grozījumi
„Daugavieši” iesniegumi par īpašuma
pašvaldības
budžetā, kas saistīts ar dotāsadalīšanu ar zemes ierīcības projekta
ciju
ienākšanu
no valsts budžeta iestāžu
izstrādāšanu, apstiprināts viens SIA
vajadzībām.
„Ametrs” izstrādātais zemes ierīcības
Tika nolemts piešķirt naudu Ziemasprojekts, izskatīti trīs iedzīvotāju iesniesvētku
dāvanu iegādei. No pašvaldības
gumi par adreses precizēšanu un divi
iesniegumi par nosaukuma piešķiršanu tiks pasniegtas dāvanas (katra 5 eiro
īpašumam. Saskaņā ar VZD vēstuli, vērtībā) novada bērnudārzu un skolu
izskatīts jautājums par 2015. gada 31. 1. – 9. klašu audzēkņiem, katram vientujūlija lēmuma atcelšanu, saistībā ar īpa- ļajam pensionāram un 1. grupas invalīšuma tiesību atjaunošanu. Tāpat sēdē dam.
Domes sēdē deputāti nolēma rīkot atizskatīts SIA „MIKROKODS” iesniekārtotas
divu nekustamo īpašumu izsogums par divu atdalīto zemes vienību,
les.
Īpašumam
„Muižkungi” Felicianovā
kuras radušās robežjoslas ierīkošanas
rezultātā, apvienošanu vienā īpašumā, noteikta izsoles sākumcena 8 tūkstoši
izskatīti 2 iesniegumi no SIA „LAT- eiro (samazināta par 20%), grants un
VIJASVALSTMĒRNIEKS.LV” par smilšu karjeram „Granti” Pušmucovas
bijušajiem īpašniekiem un mantiniekiem pagastā noteikta 270 tūkstošu eiro sāuzmērīto zemes vienību platību un robe- kumcena (samazināta par 10%). Minētos
žu precizēšanu. Saskaņā ar iedzīvotāju īpašumus pašvaldība mēģināja pārdot
iesniegumiem, pieņemti lēmumi par 1 izsolēs šoruden, diemžēl izsoles nenotizemes vienības nomas līguma pārtrauk- ka, jo nepieteicās pretendenti.

Lemj deputāti

Nolemts finansiāli atbalstīt vietējā
iedzīvotāja Imanta Gaiļa grāmatas
„Virsotnes” izdošanu – piešķirti 150
eiro. Savukārt 200 eiro piešķirti fonda
„Sibīrijas bērni” projektiem: izstādei
"Sibīrijas bērni", projektam "Runājošā
grāmata "Sibīrijas bērni"", dokumentālās
filmas "Tēvi tur" izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursa organizēšanai.
Apstiprināti Saistošie noteikumi nr.12
„Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Tie atbilstoši likumdošanā noteiktai procedūrai
nosūtīti saskaņošanai uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Apstiprināti projektā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” renovējamo ceļu posmi.
(saraksts publicēts 2.lappusē).
Apstiprinātas Ciblas novada pedagogu,
iestāžu vadītāju un viņu vietnieku mēneša darba algas likmes no š.g. 1. novembra līdz š.g. 31. decembrim. Likmes uz
šo laiku palielinātas, kas bija iespējams,
jo izveidojusies finanšu līdzekļu rezerve.
Trim komersantiem no Daugavpils
nodotas nomā rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai ar trīsuļodu
kāpuru rāmi Lielajā Ludzas ezerā līdz
2018. gada 31. decembrim. Iedalīti limiti
2016. gadam – katram pa 350 kg (7 rāmji).
Domes izpilddirektorei I. Sprudzānei
piešķirta daļa no kārtējā atvaļinājuma
un papildatvaļinājums, sākot no š.g. 1.
decembra līdz 23.decembrim (ieskaitot).
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Latvijas Republikas proklamēšanas svētku sarīkojuma laikā
Pušmucovas Tautas namā tika
pasniegti Ciblas novada pašvaldības apbalvojumi. Balvu „Gada
cilvēks” saņēma Līdumnieku
vokālā ansambļa vadītājs Valdis
NAGLIS. Balvu „Gada jaunietis”
saņēma Ciblas vidusskolas
audzēknis Mārtiņš PAVLOVS.
Balvu „Mūža ieguldījums” saņēma Leonīda PUĻA – pensionēta
pedagoģe no Pušmucovas.
Pateicības raksti un veicināšanas
balvas tika pasniegtas fotokonkursa „Ciblas novads 2015”
dalībniecēm Marinai BARKĀNEI
no Zvirgzdenes pagasta un
Inetai MIKLUCĀNEI no Ciblas
pagasta.

Svētku koncertā uzstājās novada pašdarbības kolektīvi no visiem
pieciem pagastiem. Sarīkojumu vadīja Elvīra Rimicāne.

Mārtiņš Pavlovs – Gada jaunietis
Mārtiņš Pavlovs ir Ciblas vidusskolas audzēknis, mācās 12.klasē. Konkursā nominācijai „Gada jaunietis”
viņu pieteica biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”.
Citēsim pieteikumā rakstīto:
(..) mācās Ciblas vidusskolas 12. klasē, 11. klasi pabeidza ar vidējo atzīmi
8,8. Aktīvi darbojas skolas iekšējā dzīvē
– ievēlēts par skolēnu pašpārvaldes prezidentu, kā arī ir novadpētniecības muzeja padomes priekšsēdētājs. Piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs – aizvadītajā gadā ieguvis 3 godalgotas vietas.
Mārtiņa sirdslieta ir sports – pārstāv
vidusskolu visās starpskolu sporta sacensībās: futbolā, basketbolā, volejbolā,
florbolā, vieglatlētikā, ieņem godalgotas
vietas. Piedalās visās novada sporta
sacensībās. Piedalās arī Latgales mēroga sacensībās – šogad turnīrā telpu futbolā Viļakā Ciblas komanda izcīnīja 2.
vietu, Mārtiņš tika atzīts par labāko uzbrucēju, bet kopā ar Eversmuižas draudzes komandu izcīnīta 1. vieta Latgales
draudžu turnīrā Balvos – Mārtiņš rezultatīvākais spēlētājs. Ludzas sporta skolas komandā Mārtiņš spēlē Latgales
jauniešu U 18 čempionātā. Pārstāv arī
SK „Latgols” futbola komandu, kas spēlē Latvijas 2. līgā.
Ciblas vidusskolā Mārtiņš mācās kopš
1. klases. TOP trijniekā viņam ir sports,
ģeogrāfija un latviešu valoda.

Īpaši saista futbols.
Divreiz nedēļā Mārtiņš
dodas uz Ludzu, kur
sporta skolā trenera
Mihaila Oļipova vadībā aug meistarībā.
Spēlēts dažādos futbola laukumos Latgalē,
Mārtiņš piedalās arī
valsts mēroga sacensībās nu jau kā SK
„Latgols” futbolists.
Ģeogrāfija Mārtiņu
interesē kopš bērnības.
– Laikam brāļa Ērika
iespaids, – spriež Mārtiņš, – mani interesē
valstis, karogi… Tagad, 12. klasē, ģeogrāfija vairs nav mācību
programmā, bet līdz
tam Mārtiņš to mācījies pie pedagoģes
Renātes Mikaskinas.
Mārtiņam labas sekmes latviešu valodā,
padodas
gramatikas
likumi. Literatūra un sacerējumu rakstīšana gan neveicoties tik labi. No 6. klases latviešu valodu Mārtiņam māca pedagoģe Ināra Kuzņecova.
Jautāts par mācību priekšmetiem, kas
neaizrauj, Mārtiņš min ķīmiju un fiziku.
Nākotne esot viens liels jautājums. Vēl

nav izlemts, ko un kur studēs. Iespējams,
Latvijas Sporta akadēmijā. Daudzu
augstskolu durvis būs atvērtas, jo vidējā
atzīme Mārtiņam ir visai augsta – 8,8
balles no 10.
Kā daudzi ciblānieši, arī Mārtiņš darbojas Jaunsardzē.
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Va l d i s N a g l i s – G a d a c i l v ē k s
Valdis Naglis konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” nominācijai
„Gada cilvēks” tika pieteikts kā
vokālā ansambļa vadītājs. Pieteicējs –
biedrība “Darba un kultūras centrs
Līdumnieki”.
Valdis Naglis aktīvi darbojas novada
kultūras dzīvē – iesaistās gan kā organizators, gan kā mākslinieks, gan darbojas
ar tehnisko nodrošinājumu – neviens
novada mēroga pasākums nepaiet bez
viņa līdzdalības. Valdis vada Līdumnieku meiteņu vokālo ansambli, kas jau
iemantojis atpazīstamību ne tikai Ciblas
novadā, par to liecina aicinājumi uzstāties pasākumos citos novados. Daudziem
Valdis asociējas ar grupu “Rauši”, kas
šogad svinēja 30 gadu jubileju, un kas
guvusi atzinību arī aiz novada robežām.
Valdis ir novada himnas vārdu un mūzikas autors.
Aiz katra teikuma, kas rakstīts šajā
pieteikumā, ir pamatīgs stāsts. Ieskicēsim to!
Darbojas ar tehnisko nodrošinājumu…
Vārdu un mūzikas autors… Tehnisks un
lirisks cilvēks? Tā tas ir. Vienā personā
apvienojas dažādas intereses. Valdi novadā pazīstam kā mūziķi. Mazāk kā cilvēku, kas nopietni aizrāvies ar šahu. Ir
arī citas aizraušanās dažādos dzīves posmos, piemēram, ķīmija, ar kuru skolas
laikā nopietni aizrāvis pedagogs Ansis
Buiva (Daugavpils Pedagoģiskā institūta
pasniedzējs).
Valdis ir audzis Ludzā, mācījies Ludzas vidusskolā un mūzikas skolā. Blontos dzīvojis Valda vecvecāki (mātes
vecāki) Kazimirs un Veronika Klešniki.
Te spēlētas pirmās balles vietējā klubā.
Atmodas periodā aptuveni 8 gadus
Valdis strādājis par Ciblas Kultūras nama māksliniecisko vadītāju. Grupai
„Rauši” tad rakstītas daudzas dziesmas.
Valdis iesaistījies Latvijas Tautas frontē.
Protams, nonācis padomju varas iestāžu
redzeslokā kā sistēmai neuzticams. Pamatoti. Līdz ar citiem domubiedriem
Valdis darīja visu, lai atjaunotu neatkarīgu Latvijas valsti.
90-tajos gados Valdis strādāja Līdumnieku pamatskolā kā mūzikas, ķīmijas
un arī matemātikas skolotājs.
Arī tagad Valdis dzīvo Līdumniekos
(paretam – Ludzā), ir klāt visās vietējās
biedrības aktivitātēs un arī novada mēroga kultūras pasākumos.
Redzams – lauki iznīkst. Perspektīva,
pēc Valda domām, bēdīga. Jo līdz ar

cilvēku skaita samazināšanos dzīve sāk it kā apstāties.
– Ja nav kam dot, nav
ko dot, – spriež Valdis
Naglis.
Tomēr
Līdumnieku
puses ļaudis nepadodas,
viņi dalās savās prasmēs
un talantos. Un arī Valdim ir cieša apņemšanās:
– Kamēr ir cilvēki, kam
dot, jādarbojas.
Valdis ikdienā lieto
dzimto – latgaliešu – valodu un pārdzīvo, ka tajā
arvien retāk runā bērni un
jaunieši, ka tā piesārņojas
ar rusicismiem, ka tā netiek mācīta skolās kaut
vai pulciņos pēc obligātajām stundām.
Ar zināmu misijas apziņu Valdis savam Līdumnieku meiteņu ansamblim
sagatavojis
patriotisko
dziesmu repertuāru, kas tiek dziedāts
valsts svētkos un dažādos piemiņas pasākumos.
Valdis ir apmēram 90 dziesmu autors.
Lielākā daļa tiek sacerēta „pēc pasūtījuma” – kādam pasākumam par godu.
Repertuārā ir dziesmas bērniem (tapušas
laikā, kad strādājis bērnudārzā). Daudz
ir rakstīts „Raušiem” – tās atnākušas
pašas, „bez pasūtījuma”. – Dzirdu, kā
dziesmai jāskan! – atklāj Valdis, runājot
par daiļradi. Tā tapusi arī Ciblas novada
himna – ceļā uz Līdumniekiem pusstundas laikā mašīnas salonā izdzirdēta, sarežģītāk bijis sacerēt vārdus tai.
Mūzika Valda dzīvē ienākusi bērnībā
Ludzas mūzikas skolā – te apgūta mežraga spēle pie pedagoga Nikolaja Makarenko, bet īpaši interesantas bijušas Jāzepa Seņkas mūzikas teorijas stundas
(– Tur vairāk loģikas, – tā Valdis). Sekoja studijas Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē. Svētīgs bijis periods, kad muzicēts arī ārpus Latvijas nu
jau leģendārā Jāņa Broka vadītajā pūtēju
orķestrī „Ludza”. Tāpat karavīru ansamblī „Zvaigznīte”, kur spēlētas dziesmas
tikai latviešu valodā, t. sk. strēlnieku
dziesmas (tolaik ansamblī muzicēja arī
Uģis Prauliņš, starptautiski atzīts komponists). Spēlēts bērēs, kāzās, ballēs…
Nu ir biedrības “Darba un kultūras
centrs Līdumnieki” posms.

Valdis Naglis ir spējis daudzus bērnus
un jauniešus aizraut ar mūziku, viņam ir
pedagoga dotības, talants sarežģītas lietas pasniegt bērniem ļoti saprotamā veida. To apliecina Isnaudas Tautas nama
vadītājas Birutas Jermakas stāstītais.
Viņas meitai Inesei mūzikas skolā ļoti
smagi bijis saprast solfedžo, bet pēc
pāris nodarbībām ar Valdi, solfedžo uzdevumi bija saprotami un meitene veiksmīgi beidza skolu, dziedāja ansamblī
„Cielaviņa”. Un tādu piemēru, kad Valdis bērniem atklājis mūzikas pasaules
burvība, ir daudz.
Darbošanās biedrībā un muzicēšana
neatstāj laiku šaham, kas Valdi nopietni
aizrāvis kopš bērnu dienām (Valdis ir
sporta meistara kandidāts). Toties ir
laiks baudīt makšķerēšanas priekus vietējos ezeros – Peitelī, Kurjanovā, Šķiņčos, retāk Zilezerā.
Valdis Naglis bijis pārsteigts par to, ka
izvirzīts balvai „Gada cilvēks”, jo noteikti Ciblas novadā esot cilvēki, kas to
pelnījuši vairāk. Pārsteigums bijis patīkams. – Koncentrējošs un stimulējošs, Valdis papildina. Īpaši iespaidojusi balva ar paliekošu vērtību – uz akmens
plāksnes darināts pulkstenis ar Felicianovas dzirnavu ūdenskrātuvi fonā.
Lai turpmāk veicas! Un cerēsim, ka
nākamgad septembrī sagaidīsim Valda Nagļa autorvakaru.
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Leonīda Puļa saņem balvu „Mūža ieguldījums”
Balvu „Mūža ieguldījums” saņēma pušmucoviete
Leonīda Puļa. Viņu izvirzīja Pušmucovas pamatskolas
kolektīvs. Šajā skolā visu savu darba mūžu viņa
nostrādājusi 37 gadus – mācījusi matemātiku, fiziku,
bijusi klases audzinātāja, kopš 1991. gada – direktores
vietniece.
Šogad Leonīda Puļa sasniedza 60 gadu vecumu un
izmantoja iespēju priekšlaicīgi pensionēties.
Pieteikumā balvai bijušie
kolēģi sniedz šādu raksturojumu: Leonīda ir skolotāja,
kurai piemita augstas profesionālās spējas: ar radošu izdomu organizēja pedagoģisko darbu, stingra prasībās,
sirsnīga, atbildīga, tendēta uz
novitātēm, ko iedzīvināja
skolas dzīvē. Šķietami klusi
un nemanāmi skolotāja prata
katrā skolēnā saskatīt, atraisīt un attīstīt viņa īpašās spējas, rosinot skolēnus radošam
darbam. Leonīdai piemita
īpašs talants sarežģītus jautājumus izskaidrot vienkārši un
saprotami. (..) Vērtīgus padomus un cilvēcīgu atbalstu
allaž saņēma arī kolēģi, vecāki, kuri lūdza skolotājas palīdzību. Rīcībā un saskarsmē
atspoguļojās augsts profesionalitātes un atbildības līmenis. Regulāri piedalījās izglītības iestādes pašvērtēšanā
un attīstības plānošanā, izsakot gan konstruktīvus priekšlikumus, gan aktīvi līdzdarbojoties uzlabojumu ieviešanā.
(..) Visai viņas dzīvei kā vadmotīvs vijas cauri strādātprieks – jebkuru darbu darīt
radoši. (..) Leonīda aktīvi
darbojas Pušmucovas katoļu
baznīcas draudzē.
Ar Leonīdu tiekamies viņas
mājā. Saruna uzreiz sākas par
bērniem. Šoreiz – par saviem.
Leonīda neslēpj, ka ir ļoti
laimīga un pateicīga Dievam
par šo laiku savā mūžā, kad
var būt kopā ar bērniem un
mazbērniem, kad pašai ir
pietiekami spēka un dzīves
gudrības, lai palīdzētu savējiem.
– Darba gados diemžēl

saviem dēliem nevarēju veltīt
pietiekami daudz uzmanības,
– atzīst Leonīda Puļa.
Dēls Lauris ar sievu Irēnu
un dēlu jau ilgāku laiku dzīvoja kaimiņu pagastā, kopš šī
mēneša – pašā Pušmucovā.
Lauris dien Valsts robežsardzē, ir kinologs. Vedekla
Irēna strādā muitā. Abi paralēli valsts darbam nodarbojas
ar lauksaimniecisko ražošanu.
2014. gada ziemā dzimtajā
Pušmucovā atgriezās dēls
Arnis. Vairāk kā 10 gadus
viņš bija dzīvojis Rīgā, pēc
mācībām Malnavas koledžā
un dienesta armijā viņš strādāja autoservisā. Bet vienmēr
bija sapņojis par patstāvīgu
darbu. Tagad Pušmucovā
viņš sniedz autoremonta pakalpojumus. Arnis uz dzimto
Latgali atgriezās ar ģimeni –
sievu Inesi un diviem bērniem, drīz tiem pievienojās
trešais. Dēla Arņa ģimene
dzīvo vecāku mājā, kopā ar
Leonīdu. Inese, lai gan dzimusi rīdziniece, lieliski iejutusies lauku vidē (viņas vecāki cēlušies no tuvējās apkaimes ciemiem).
Leonīda ar vīru (viņš diemžēl jau miris – pēkšņi no slimības 49 gadu vecumā) gandrīz vienmēr ir kopuši piemājas saimniecību. Tajā kopš
1982. gada bija govs – piedzimstot otrajam dēlam, vīramāte Leonīdai uzdāvinājusi
telīti. Arī tagad Leonīdas
saimniecībā ir divas govis, ir
cūkas un citi kustoņi. Kad uz
Pušmucovu pārcēlās dēla
Arņa ģimene, vedekla Inese
sāka audzēt trušus – nu ir
vesela ferma.

– Ja kāds jautā par maniem
hobijiem, atbildu – praktiskā
lauksaimniecība, – smejas
Leonīda.
Leonīda Puļa ir dzimusi
Kārsavas novada Trikaškos,
mācījusies Nesteru pamatskolā. Viņas audzinātāja Olga
Barkāne, iespējams, Leonīdai
kļuva par pedagoga paraugu
– eleganta, ar stingru stāju.
Mācības Leonīda turpināja
Kārsavas vidusskolā. Studēja
Daugavpils Pedagoģiskajā
institūtā.
Jau 5. kursā bija zināms, ka
pēc sadales viņai būs jāstrādā
Pušmucovas pamatskolā.
Leonīda nekad nebija bijusi
Pušmucovā, bet tēvs teicās
pazīstot direktori Laganovsku
(arī Leonīdas uzvārds pirms
precībām bija Laganovska)
un iedrošināja, ka būs labi.
1977. gada 15. augusts bija
pirmā darba diena Pušmucovas skolā. Uzreiz iedota
audzināmā klase. Jaunā skolotāja piektklasniekiem ļoti

patikusi, meitenes kolhoza
kartupeļu rakšanas talkā strīdējušās, kura ies skolotājai
pie rokas. Veidojās uzticības
pilnas attiecības, kas saglabājušās gadu gaitā. Visi bērni
no Leonīdas pirmās audzināmās klases arī tagad dzīvo
Latgalē, viņi regulāri tiekas,
un Leonīda no sirds priecājas
par šo savu bērnu veiksmēm,
skumst par neveiksmēm.
Skola šo gandrīz 40 gadu
laikā ir piedzīvojusi pārmaiņas. Bērni tagad ir citādi.
Valsts iekārta cita. Iespējas
citas.
Diemžēl ir redzama demogrāfiskā krīze – vēl pirms 10
gadiem Pušmucovas skolā
mācījās 120 skolēni, nu šis
skaits ir gandrīz uz pusi mazāks.
Leonīda bija pārsteigta par
balvu „Mūža ieguldījums” un
saka paldies kolēģiem no
Pušmucovas skolas, kas novērtējuši viņu tik augstu, ka
izvirzījuši balvai.
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Uzklausīšanas sanāksme par
SIA „ALAAS” pakalpojumu tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija š.g. 8.decembrī
plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē
(Atbrīvošanas al. 95A, Rēzekne) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par
SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifa projektu sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.
Regulators ir sanāksmi ir aicinājis SIA „ALAAS” pilnvaroto
pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā tarifu projekta būtību un
ekonomisko pamatojumu. Sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja
uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par
šo tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz
š.g. 7.decembrim (kontaktpersona Jānis Kravalis, t. 67873192;
janis.kravalis@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar tarifa projekta kopsavilkumu var Regulatora mājas
lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā „Par SPRK/Sabiedrības
līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes”.

Marķētā dīzeļdegviela - arī pašpārvadājumiem
Informē ZM
10. novembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas
(ZM) sagatavotos grozījumus
noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Izmaiņas nosacījumos paredz, ka
turpmāk marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot ne tikai
lauksaimniecības tehnikā –
traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, bet
arī pašpārvadājumiem.
Kārtībā noteikts, ka marķēto dīzeļdegvielu atļauts iz-

mantot arī l/s produkcijas
ražotāja saražoto vai izaudzēto l/s produktu pašpārvadājumiem valstī, ja pašpārvadājumus veic pats l/s produkcijas
ražotājs vai viņa darbinieks,
izmantojot l/s produkcijas ražotāja īpašumā esošu kravas
automašīnu, kurā sēdvietu
skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz 2 sēdvietas.
Saskaņā ar LAD informāciju 2015./2016. saimnieciskajā gadā dīzeļdegviela, kurai tiek piemērota samazinātā
akcīzes nodokļa likme, ir
piešķirta 17 325 lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Atbalsts piena ražotājiem un cūkkopjiem
24. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas
(ZM) sagatavoto Eiropas Savienības (ES) pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem.
ES piešķirto atbalstu 8,45 miljonu eiro apjomā gada nogalē
plānots izmaksāt piena ražotājiem – 7,15 milj. eiro, cūkkopjiem – 1,30 milj. eiro, pamatojoties uz zaudējumu apmēru.
Atbalstu varēs saņemt piena ražotāji, kuri saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) piena reģistrā uzkrāto informāciju piegādā pienu pārstrādei un kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par l/s dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanu ir reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas ir
vecākas par 18 mēn.. Tāpat atbalstu varēs saņemt cūku ganāmpulku īpašnieki, kas tur sivēnmātes sivēnu iegūšanai un
tālākai realizācijai vai nobarošanai, kā arī ganāmpulku īpašnieki, kas realizē cūkas, nododot tās kautuvei vai eksportējot.
Lai atvieglotu administratīvo slogu, kārtība neparedz pienākumu ražotājam iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai.
Atbalsta saņēmējam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības
nozares informācijas sistēmā kā LAD klientam ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā.
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Turpinās platību maksājumu izmaksa

Lauku atbalsta dienests līdz novembra beigām ir izmaksājis
Vienotā platības maksājuma avansus vairāk kā 75% klientu.
VPM avansa maksājumi tiek veikti pakāpeniski, tos plānots
izmaksāt vairāk kā 90% klientu līdz šā gada beigām.
Maksājumus saņem arī saimniecības, kas saimnieko bioloģiski vai ir pieteikušās pasākumam “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un Gados jaunajiem lauksaimniekiem. Ir uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi (iepriekš – MLA).
Klienti, kas pieteikušies mazo lauksaimnieku shēmai, maksājumus saņems sākot no 2016. gada februāra, bet 2016. gada
sākumā tiks izmaksāts atbalsta maksājums par zaļināšanu.
LAD jau informēja, ka no 2015. gada tiek ieviesta tiešo
maksājumu reforma, ir 22 jauni atbalsta veidi. Ir nepieciešams veikt izmaiņas IT sistēmās un gatavot administrēšanas
shēmas, lai precīzi, ievērojot visas prasības, varētu notikt
atbalsta maksājumu izmaksa, tāpēc tas prasa LAD papildus
laika resursu.

Pirmie soļi topošajam uzņēmējam –
VID mājaslapā!
Ja esat nolēmis uzsākt savu
uzņēmējdarbību, apsveicam
un aicinām apmeklēt jauno
īpaši topošajiem uzņēmējiem
izveidoto Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) mājaslapas
sadaļu "Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?"!
Te soli pa solim izskaidrotas uzņēmējdarbības reģistrācijas iespējas izvēlētajā darbības veidā un jomā, atbilstošākā nodokļu maksāšanas
režīma izvēle, darbinieku un
darba rīku reģistrēšana, elektroniskās saziņas ar VID uzsākšana, kā arī uzskaitītas
publiski pieejamās datubāzes
ikviena uzņēmēja papildu
informācijai un darījumu
drošībai.
Kopumā tie ir tikai pieci
soļi, kas jāveic topošajam
uzņēmējam, lai ideja kļūtu

par realitāti! Pie katra no
pieciem soļiem pievienotas
arī saites uz tām VID un citu
iestāžu mājaslapu sadaļām,
kurās iespējams iegūt detalizētāku informāciju par attiecīgo uzņēmējdarbības aspektu.
Aicinām iepazīties ar jauno
VID mājaslapas sadaļu "Kā
uzsākt savu uzņēmējdarbību?". Esam to centušies izveidot kā ērti pārskatāmu un
viegli uztveramu informācijas avotu ikvienam, kam ir
vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbību. Taču būsim pateicīgi arī par jūsu idejām, ieteikumiem tās uzlabošanai un
pilnveidošanai!
Rakstiet mums uz
vid.konsultanti@vid.gov.lv
VID Sabiedrisko
attiecību daļa
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Dinamiskās bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas
Oktobra vidu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika
Latvijas bibliotekāru 17. konference, kuras temats bija
“Dinamiskās bibliotēkas:
piekļuve, attīstība un pārmaiņas”. Bibliotēku darbinieki noklausījās iedvesmojošu AS DNB Bankas Personāla konsultantes prezentāciju “Adaptācija pārmaiņām
un mana attīstība”, piedalījās
interaktīvās nodarbībās un
diskusijās “Tās ir aktuāli”, bet
vislielāko bibliotekāru interesi
un atsaucību guva “Bibliotēku
ideju tirgus”.
“Tirgus” gaitā Latvijas bibliotēku pārstāvji, kā arī
ciemiņi no Lietuvas un
Igaunijas dalījās savā darba
pieredzē. Kā atzīmē Zilupes
pilsētas bibliotēkas vadītāja
Nadežda Ļemeševa: ”Visvai-

rāk patika bibliotēku
ideju tirgus. Iespaidoja
kolēģu ideju prezentāciju
daudzveidība, pasniegšanas formas utt.
Patika arī pašām dalīties
ar savām idejām un realizēto darbu savā bibliotēkā.”
Ciblas novada Līdumnieku bibliotēkas vadītāja
Irēna PAVLOVA (skat.
fotogrāfijā) stāstīja par
veiksmīgās sadarbības
noslēpumiem. Viņas
krāšņi noformētais stends
piesaistīja daudzu kolēģu
no citiem Latvijas reģioniem uzmanību.
“Tirgū” piedalījās arī Ludzas, Istras, Zilupes un Kārsavas bibliotēkas, popularizējot
savas idejas.
Visi konferences dalībnieki

8. lappuse

Svētku sarīkojumi
16. decembrī, pl.15.30
Blontos — novada egles iedegšanas svētki.
25. decembrī — Līdumniekos balle.
26. decembrī — grupas
“Rauši” balle Ciblā.
26. decembrī, pl. 11.00
Blontu TN — Ziemassvētku
sarīkojums novada pirmsskolas vecuma bērniem.

atzīmē to, ka konference bija
lietderīga un ļoti interesanta.
Tika gūtas dažādas praktiskas
idejas savam turpmākajām
darbam.
No www.ludzasbiblio.lv

30. decembrī — gada noslēguma balle Blontu TN.
Mēneša laikā iespējami arī
citi pasākumi, ko rīkos
novada Tautas namu un
bibliotēku darbinieki.

Ak, valodiņ, cik pateicīga esi!
Sen zināms, ka
latgaliešiem piemīt
īpaša humora izjūta.
Ar to mēs sadzīvojam ikdienā, protot
pasmieties par nedienām, likstām un
tā rodas jautri atgadījumi dzīvē. Amatierteātri tos izspēlē
publiski, un daudzi mēs atpazīstam uz skatuves gan sevi, gan
savus kaimiņus un pat pastāvējušās iekārtas.
Novembra trešajā sestdienā Blontu tautas namā atkal pulcējās amatierteātri uz “Skeču parādi”. Astoņi kolektīvi pārstāvēja 5 novadus. Mūsu novadu pārstāvēja Blontu (attēlā), Ciblas un Līdumnieku aktieri, Kārsavas novadu – Salnavas aktieri, Zilupes novadu – Lauderu aktieri, Ludzas novadu – Cirmas un Pildas aktieri, Balvu novadu – Tilžas aktieri. Priekšnesumi bija saturīgi, aptvēra ļoti dažādu tematiku: gan testamenta nolasīšana un „raudātāja”, gan notikumi pēc līksmi
pavadītas Līgo nakts, gan ārsta apmeklējums, gan stāsts par
meitas izprecināšanu, gan darbs kolhoza graudu kaltē, gan
nedienas ar precību sludinājumiem, gan divu sievu saruna
pieturā, gan aktrišu atlase teātrim.
Lai režisoriem ir skeči un lugas, ko iestudēt, un aktieriem,
lai ir radošā iedvesma un vēlēšanās darboties uz skatuves. Jo
mēs, skatītāji, labprāt gaidīsim jaunas izrādes, un zāle būs vēl
pilnāka kā šoreiz!
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