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Aktualitāte – pieteikšanās platību maksājumiem
Šajā izdevumā:
2
Kur talkosim?
25.aprīlī—Lielā talka

Deputāts Ē. Astičs— 3
par lēmumu pieņemšanu sēdēs
Tas jāzina, pērkot
un pārdodot zemi

4

Jaunākais par platību maksājumiem

5

Ustinovā atklāts
bedrīšakmens

6

KF pārstāvji pasniedza medaļas

7

Tā mēs lustējāmies
Lieldienās!

8

Vecākās paaudzes
ļaudis no visa novada
tiek aicināti lustēties
atpūtas pēcpusdienā
„Prie ks kopā būt!”
Pušmucovas
Tautas namā
sestdien , 1 8 .aprī lī,
plkst. 14. 00.
Uzstāsies Blontu TN
un Pušmucovas TN
amatierkolektīvi.
Labas omas uzturēšanai
– „groziņš”. Aiciniet līdzi
arī savus draugus, radus, paziņas… Nāciet!
Kopā vienmēr ir jautrāk!
Liels lūgums savu dalību
pieteikt līdz 15. aprīlim,
zvanot uz Pušmucovas
TN Intai Domarkai pa
tālruni 26199502.

nesta
(LAD)
speciālisti būs
sagatavojuši
nepieciešamos
materiālus, tad
varēs sākt pieteikties platību
maksājumiem.
23. aprīlī LAD
speciālisti būs
sastopami Ciblas novada pagastu centros,
kur dalīs iesniegumu veidlapas ar kartēm. Iepriecina
mūsu novada
lauksaimnieku
Marina Barkāne konsultē Allu Kuzņecovu no Blontu pagasta.
lielā aktivitāte,
apmeklējot seNo šī gada tiek ieviesta jumos, kuros regulās ir
minārus, ko LLKC rīkoja
tiešo maksājumu reforma. paredzēts attiecīgs deleģēmartā. Es domāju, cilvēki
28. martā stājušies spēkā jums dalībvalstij. Noteikti
ir gatavi pārmaiņām.
Ministru kabineta notei- 17 tiešo maksājumu veidi
Tāpat daudzi gaida, ka
kumi nr. 126 (pieņemti no ES un 5 valsts atbalsta
vasaras sākumā būs pie10.03.2015) „Tiešo mak- maksājumu veidi.
ejami projekti. Tajos vaCiblas novada Lauku
sājumu piešķiršanas kārtīrēs piedalīties, ja ir atbilattīstības speciāliste Mariba lauksaimniekiem”.
stoša lauksaimnieciska izTiešo maksājumu (TM) na BARKĀNE konsultē
glītība, tāpēc daudzi patīstenošanas noteikumi vietējos lauksaimniekus
laban apgūst minimālo
galvenokārt ir noteikti ES par iespējām saņemt at160 stundu kursu LLKC
regulās, un MK noteiku- balstu no ES un valsts.
mācību centrā Ozolniekos.
mos paredzētas tikai īste- Viņa saka: – Kuru katru
(Turpinājums 5. lpp.)
nošanas nosacījumi jautā- dienu Lauku atbalsta die-

Mērķis – lai zeme nonāk lauksaimnieka īpašumā
Kopš pagājušā gada
beigām Ciblas novada
pašvaldībā darbojas Zemes tirgus administrēšanas komisija. Tā izveidota, izpildot likuma
„Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” prasības. Komisijā darbojas
divi domes deputāti –
Ēriks Astičs un Aldis Tihovskis, un domes speci-

ālisti – teritorijas plānotāja Vija Tabūne, Attīstības nodaļas vadītāja
Mārīte Romanovska un
juriste Ilona Cibuļska.
Par komisijas darbu
stāsta tās priekšsēdētājs
Ēriks ASTIČS.
2014. gadā Saeima veica grozījumus likumā
„Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”, kas pa-

redz īpašu kārtību lauksaimniecības (l/s) zemju
atsavināšanas jomā. Grozījumi likumā (28.1 pants)
tika veikti ar mērķi sekmēt lauksaimnieciskās zemes nonākšanu lauksaimnieku īpašumā. Ciblas
pašvaldībā tika izveidotas
Zemes tirgus administrēšanas komisija.
(Turpinājums 4. lpp.)
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Palīdzi Zvirgzdenes
pagastam būt skaistam!
Aicinu visus
Zvirgzdenes
pagasta
iedzīvotājus
padarīt vidi,
kurā
dzīvojam, sakoptu un skaistu!
Būsim solidāri ar talkotājiem visā Latvijā un 25. aprīlī
pulcēsimies talkošanas vietās!
Jūs varat izvēlēties jebkuru
zemāk minēto talkošanas vietu
Zvirgzdenes pagasta ciemos vai
kapsētās. Iespējams talkot arī
citā vietā, kur, pēc jūsu domām,
tas būtu nepieciešams, paziņojot par to Zvirzgdenes pagasta
pārvaldei pa tālruni 28660279.
Koordinētāji ciemos
Lucmuiža – Aija Zlidne (m.t.
20205767) un Zenta Tutina
(m.t. 26820718);
Zvirgzdene
–
Valentīna
Ruciņa (m.t. 28660279);
Franapole – Elita Zeļča (m.t.
28688318).
Koordinētāji kapsētās
Bļeivu
k.
–
Nadežda
Fedotova (m.t. 27852255);
Kaļvu k. – Ainārs Mikučs
(m.t. 28443146);
Lauču k. – Matilde Tjagune
(m.t. 26648150);
Lītaunīku k. – Janīna Skrule
(m.t. 26137190);
Meža k. – Ivars Truļs (m.t.
28716713);
Ūtičovas k. – Irēna Lipska
(m.t. 22017651);
Vasarānu
k.
–
Ērika
Bondarenko (m.t. 26164247);
Vierņu k. – Jānis Barkāns
(m.t. 26317029).
Ieteikumi. Dodoties talkot,
ņemiet darba cimdus, grābekļus, dakšas un darba prieku!
Maisus atkritumu vākšanai
saņemsiet pie koordinētāja.
Pamudiniet uz talkošanu arī
savus darba kolēģus, draugus,
radus, kaimiņus!
Gatavosim dāvanu mūsu
mīļajai Latvijai 100. dzimšanas
dienā!
Ja ir kāda laba ideja – padalieties ar to, varbūt varam realizēt!
Zvirgzdenes pagasta
pārvaldes vadītāja
Valentīna RUCIŅA
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2. lappuse

Talkas vietas tiek pieteiktas arī Ciblas novadā
Lielās Talkas mājas lapā (www.talkas.lv > Kartes > Pieteiktās/ organizētās talkas vietas) var redzēt oficiāli pieteiktās
talkošanas vietas. Pieteikšanas process vēl turpinās! Tāpēc sekojiet aktuālākajai informācijai
Lielās Talkas mājas lapā.
Līdz 10. aprīlim Ciblas
novada teritorijā bija
pieteiktas 4 talkas vietas.
Blontu pagasts
Talkas atbildīgais: Ivars
Novožilovs (t. 28625187).
Jaunsargi sakops 1941. gada komunistiskā režīma
upuru piemiņas vietu –
Balto krustu Greizajā kalnā.
Talkas atbildīgais: Ināra
Sprudzāne (t. 29711939).
Piesārņotas vietas sakopšana Blontu ciematā.

Ciblas pagasts
Talkas atbildīgais: Aleksejs Ivanovs (t. 26363349).
Talkas laikā tiks sakopta
Felicianovas ciemata teritorija, veikti labiekārtošanas darbi mājas "Atspulgas" pagalmā un bērnu
rotaļu laukumā.
Pušmucovas pagasts
Talkas atbildīgais: Valentīna Trukšāne (tālr.
26552656). Sakopšanas teritorija: Pušmucovas kapsēta.
Talku reģistrēšana vēl
turpinās! Sekojiet informācijai internetā!!!
Ja vēlaties organizēt
kolektīvu talku, tā oficiāli

jāreģistrē Lielās Talkas
mājas lapā, piesakot arī
savas Talkas Atbildīgo
personu. Pirms tam reģistrēšana jāsaskaņo ar pašvaldības koordinatoru.
Lielā Talka 2015 notiek
sestdien, 25. aprīlī, no
plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas
norisi kopumā (tajā skaitā,
savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un pilsētā
pārrauga Lielās Talkas
koordinators.
Talciniekiem būs nepieciešami atkritumi maisi,
kas šogad ir zilā krāsā. Tos
bez maksas būs iespējams
saņemt ikvienā reģistrētajā
talkas norises vietā.

Ciblas novadā Lielās Talkas koordinators –
pašvaldības deputāts Aldis Tihovskis
(tālr. 26162066; e-pasts: aldons777@inbox.lv).

Domes sēdē skatīti 22 jautājumi
26. marta domes sēdē
piedalījās deputāti Juris
Dombrovskis, Ēriks Astičs, Sarmīte Leščinska,
Aivars Rikums, Inese Birska, Aldis Tihovskis.
Darba kārtībā bija iekļauti 22 jautājumi.
Noteikta triju pašvaldības
dzīvokļu nosacītā sākumcena un pirmpirkuma tiesīgie pircēji. Ar tiem tiks
slēgti pirkuma līgumi
Arī šajā sēdē vairākām
personām nodotas nomā
rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpatēriņa zvejai Ciblas
novada ezeros, iedalīts zvejas rīku limits: 2 personām
– zvejai Zvirgzdenes ezerā
pa 1 murdam; 1 pers. –
Zilezerā 1 murds; 1 pers.
komerczvejai – Zilezerā
(170 m); 2 pers. – Franapoles ez. (25 m un 50 m
tīkla); 6 pers. – pa 1 murdam Lielajā Ludzas ezerā.
Piecām privātpesonām un
1 uzņēmumam nomā uz 10
gadiem piešķirti pašvaldības zemes gabali. Kādai
zemnieku saimniecībai –
vairāki zemes gabali uz 10

gadiem un viens – uz 2
gadiem.
Apmierināti divu personu
iesniegumi par pašvaldības
zemes nomas līgumiem: 1
līgumu pārtraukt, 1 pārreģistrēt (uz atraitnes vārda).
No vairākiem nekustamajiem īpašumiem atdalītas
zemes vienības, kam piešķirti nosaukumi. Mainīts
kāda nekustamā īpašuma
zemes lietošanas mērķis.
Četrām zemes vienībām un
ar to saistītajām ēkām piešķirtas jaunas adreses (pamats – “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. p.).
Nolemts iznomāt pašvaldības zemes vienību 13,8 ha
platībā Līdumnieku pagastā, rīkojot zemes nomas
tiesību izsoli.
Izskatot biedrības „Latgalīšu volūdys centris” iesniegumu, nolemts piešķirt 200
eiro latgaliešu tautas pasaku
grāmatas „Duraceņš īsmīdynoj kieņeņa meitu” izdošanai.
Lai nodrošinātu Ludzas
novada pašvaldības atskurbtuves sniegtos pakalpoju-

mus Ciblas novada iedzīvotājiem, tika nolemts apstiprināt kopējās izmaksas
2489 eiro 2015. gadā.
Sēdē tika apstiprināti saistošie notiekumi nr. 4 „Par
koku ciršanu ārpus meža
Ciblas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”.
Tie ir nosūtīti Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. Pēc tam tiks
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ciblas
Novada Ziņas”, izlikti pašvaldības administrācijas ēkā
un pagastu pārvaldēs.
Apstiprināti Ciblas novada pašvaldības noteikumi
par ētikas prasībām.
Sākot ar 2015. gada 1. jūliju, nolemts piedalīties ES
fondu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „PROTI un DARI” (plašāk lasiet 3.lpp.).
Nolemts piešķirt 500 eiro
lielu vienreizēju sociālo
pabalstu ārkārtas situācijā
pušmucovietim A. Haritonovam ārstniecības izdevumiem (plaušu operācija
Vācijā).
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Deputātam Astičam nepatīk formāli balsojumi
Uz sarunu aicinājām
Ciblas novada pašvaldības deputātu Ēriku ASTIČU. Pirms gadiem viņš
vairākus sasaukumus ir
bijis Zvirgzdenes pagasta
padomes deputāts. Ir ar
ko salīdzināt. Šādi arī
sākam sarunu. Izrādās,
Ēriks Astičs uzskata, ka
tolaik deputātiem bija
iespēja reālāk lemt par
dažādiem jautājumiem.
– Patlaban jau likumi
nereti nosaka, kāds lēmums
deputātiem jāpieņem. Ja
man ir iebildumi kādā jautājumā (piemēram, par
murdu limita piešķiršanu
konkrētai personai) un tāpēc es vēlos balsot pret,
man jāspēj pamatot ar faktiem, kāpēc balsoju „pret”,
– saka Ēriks Astičs. – Ir
lietas, ko, liekas, varētu
jurists viens vai koleģiāli
izskatīt un izlemt, taču nē –
likums paredz, ka lēmums
jāpieņem deputātiem domes sēdē. Bet nevaram
balsot citādi, kā „par”, ja
juristi jau ir izskatījuši un
atzinuši par atbalstāmu to
vai citu iesniegumā izteiktu
lūgumu. Šāda formāla balsošana man personīgi ļoti
nepatīk.
Darbs deputātu komitejās
un sēdēs ir tikai daļa no
pienākumiem. Visai daudz
ir sarunu un tikšanos ar

iedzīvotājiem.
Un tās ir neformālā atmosfērā
– telefoniski vai
tiekoties ikdienā. Ēriks Astičs
secinājis,
ka
cilvēki
neapmeklē oficiālās
deputātu
pieņemšanas
un
domes organizētajās sapulcēs
nav aktīvi. Tomēr tautu interesē dažādi jautājumi: par ceļu
stāvokli, par pašvaldības
darbu, par kādiem zemes
jautājumiem.
– Es, kā deputāts, varu
cilvēkiem palīdzēt. Ja ne,
tad vismaz iesaku, kur tiem
griezties. Man ir svarīgi
aizstāvēt savu vēlētāju intereses, ja tās ir pamatotas,
taisnīgas, loģiskas, – tā Ē.
Astičs.
Jautāts, kā vērtē domes
darbu, Ēriks Astičs atbild:
– Pēc dabas esmu pozitīvs cilvēks. Uzskatu, ka
spēju reāli izvērtēt iespējas,
kādas ir mūsu pašvaldībai.
Mans viedoklis – dome
dara visu iespējamo cilvēku
labā. Viss notiek. Protams,
neviens neesam ideāls, kādas kļūdas gadās. Priecājos
par pērn saremontētajiem
pašvaldības ceļiem, tiesa –

vēl ir citi remontējami, bet
… visus reizē sakārtot nav
iespējams. Ļoti augstu vērtēju Attīstības nodaļas darbu, jo tai izdodas veiksmīgi
piesaistīt ES finansējumu
dažādiem projektiem. Normāli strādā arī Komunālais
dienests. Uzskatu, ka deputātu komanda ir laba – daudzi esam uzņēmēji, lauksaimnieki, mums ir saimniecisks skatījums. Varam
arī pacensties ko risināt uzņēmēju interesēs. Skaidrs,
iedzīvotāju sociālās, komunālās u.c. problēmas jārisina, bet tikpat ja ne vēl būtiskāk ir veicināt uzņēmējdarbību. No zemnieku
saimniecībām un SIA pašvaldības budžetā ienāk lielākie NĪN un citu nodokļu
ieņēmumi.

Līdz 24. aprīlim var iesniegt projektus
Jau informējām par iespēju piedalīties Ciblas novada pašvaldības projektu
konkursā „Jaunieši novadam 2015”.
No pašvaldības budžeta vienam projektam var piešķirt līdz 400 eiro lielu summu
inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c..
Uz finansējumu var pretendēt jauniešu grupa, kurā ir vismaz trīs Ciblas novada
jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
Ir trīs nosacījumi finansējuma piešķiršanai: projektam jāuzlabo pašvaldības
infrastruktūra un sociālā joma, objektam jābūt publiski pieejamam, projektu jāīsteno
pašu iedzīvotāju spēkiem.
Līdz 24. aprīlim projektu var iesniegt personīgi pašvaldības domē Blontos vai pa
pastu, uz aploksnes norādot „Projektu konkursam „Jaunieši novadam””.
Esiet aktīvāki! Piesakiet savus projektus!
Nolikums publicēts pašvaldības mājas lapā — wwww.ciblasnovads.lv

3. lappuse

Dota iespēja
aktivizēt jauniešus
Šī gada janvārī Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūra uzaicināja visas
Latvijas pašvaldības iesaistīties projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanā. Pašvaldības tika aicinātas līdz
š.g. 15. maijam apzināt, kādus stratēģiskos partnerus
iesaistīt projektā, noskaidrot
esošo situāciju mērķa grupas
jauniešu atbalsta jomā un
pieņemt domes lēmumu par
dalību projektā.
26. marta Ciblas novada
domes sēdē tika nolemts, sākot ar š.g. 1. jūliju, piedalīties šajā ES fondu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā. Par
pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks veikts nepieciešamais priekšfinansējums, uzrunāti mērķa grupas jaunieši
(informatīvi pasākumi u.c.
aktivitātes). Par projekta
budžeta līdzekļiem – atbilstoša personāla un stratēģisko partneru piesaiste.
Par programmas vadītāju apstiprināta Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja, par mērķa grupas jauniešu mentoru – Aldis
Tihovskis, pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists.
M. Romanovska informē:
– Projekta "PROTI un
DARI" galvenais mērķis ir
motivēt un aktivizēt
jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā un ne-apgūst
arodu, un nav reģistrējušies
NVA.
Pašvaldības
sadarbības partneris šī projekta īstenošanā būs Ciblas
novada jauniešu centrs
“IMPULSS".
Saskaņā ar piešķirto finansējumu, projekta ietvaros
tiks iesaistīti vismaz 12 jaunieši. Projekts darbosies laika posmā no šī gada vasaras
līdz 2018. gadam.
Aicinām atsaukties tos
jauniešus, kas atbilst
projekta mērķgrupai un
kuriem ir vēlme mainīt savu
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DZIMTSARAKSTU
ZIŅAS
Šī gada trīs mēnešos (no
1. janvāra līdz 31. martam)
Ciblas novada Dzimtsarakstu nodaļā veikti daudzi
ieraksti civilstāvokļa aktu
reģistros.
Reģistrēti 4 jaundzimušie
– visi zēni:
Alekss S., dzimis 2. janvārī,
Zvirgzdenes pag.,
Ernests I., dzimis 10. janvārī, Ciblas pag.,
Daniils A., dzimis 27. janvārī, Zvirgzdenes pag.,
Kristers M., dzimis 17. martā, Līdumnieku pag..
Sastādīti 3 laulību
reģistri.
Reģistrēti 12 miršanas
gadījumi:
Ciblas pagastā: Nikolajs
Fedišins (dz. 1937. g., miris
š.g. 1. februārī), Jevgēnija
Soikāne (dz. 1924. g., mirusi
š.g. 9. martā), Gunārs Trops
(dz. 1943. g., miris š.g. 21.
janvārī);
Blontu pagastā: Alfons
Kuzmans (dz. 1947. g., miris
š.g. 2. februārī), Aleksandrs
Antonovs (dz. 1936. g., miris
š.g. 24. martā);
Pušmucovas pagastā: Veronika Kukurāne (dz. 1942.
g., mirusi š.g. 12. janvārī),
Helēna Probuka (dz. 1941. g.,
mirusi š.g. 29. martā);
Zvirgzdenes pagastā: Antoņina Lijaskina (dz. 1928.
g., mirusi š.g. 28. martā),
Vitālijs Tulovskis (dz. 1962.
g., miris š.g. 9. janvārī);
Līdumnieku pagastā: Velta Sidarāne (dz. 1940. g.,
mirusi š.g. 6. martā), Gunārs
Kuzmins (dz. 1938. g., miris
š.g. 14. februārī), Zinaīda
Zaharāne (dz. 1939. g., mirusi š.g. 26. februārī).
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4. lappuse

Mērķis – lai zeme nonāk lauksaimnieka īpašumā
(Sākums 1. lpp.)

Zemes tirgus administrēšanas komisijai jāskata privātās zemes pirkšanas –
pārdošanas darījumi.
Par darījumiem ar zemes
īpašumiem uzskatāmi jebkuri darījumi, kuru rezultātā
mainās zemes īpašnieks.
Lai veiktu darījumus ar
zemi, tai jābūt nostiprinātai
zemesgrāmatā.
Mēs skatām zemes pirkšanas līgumu pirms tas tiek
slēgts pie notāra. Mums jāvērtē pircējs, lai zeme nonāktu tādas personas rokās,
kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Tiek
skatīti pircēja ienākumi no
lauksaimniecības, saņemtās
subsīdijas, apgrozījums
lauksaimnieciskās ražošanas jomā, pircēja izglītība,
īpašumā esošās l/s zemes
platība (drīkst būt līdz 2000
ha), nodokļu parādi valstij.
Reizēm likumā noteiktās
prasības liekas visai paradoksālas. Piemēram, pircējam jāapņemas turpmākos 3
gadus nodarboties ar lauksaimniecību. Un ja nu tas
kļūst ekonomiski neizdevīgi? Pircējs apliecina gan, ka
šo prasību ievēros, bet…
dzīve var diktēt savus noteikumus.
Komisijai jādod slēdziens,
pamatots uz pircēja iesniegtajiem dokumentiem, mums
ir pienākums pieprasīt no
dažādām valsts iestādēm
papildus ziņas. Nav problēmu, kamēr pircējs ir Latvijā
reģistrēts iedzīvotājs vai uzņēmums. Cik viegli būs gūt
ziņas par pircēju, ja tas būs
no kādas ES dalībvalsts? To
vēl nezinām. Saņemtā papildinformācija ir jāapkopo
un jāizvērtē, lai komisijas
pieņemtais lēmums būtu

pamatots un neapstrīdams.
Apzināmies arī šī likuma
panta pretrunas attiecībā
pret Civillikumu.
Skatīti vien 4 zemes
pirkšanas gadījumi
Patlaban zemes tirgus ir
mazaktīvs. Komisijā esam
skatījuši vien 4 pirkuma
līgumus. Tās bija vienkāršas lietas – zemei bija viens
pircējs, ar kuru pārdevējs
par darījumu jau vienojies.
Iespējams, potenciālie
zemes pārdevēji gaida labāku cenu vai ko citu.
Tāpat iespējams, ka izmaiņas zemes tirgū var rasties šogad sakarā ar jauniem
noteikumiem attiecībā uz
platību maksājumiem. Daļa
zemju īpašnieki šos maksājumus saņēma par apsaimniekotām platībām, ja zāle
bija tikai sasmalcināta. Nu
ir prasība platības novākt,
lai nopļautais zālājs (siens)
uz tām nepaliktu. Tas attiecas gan uz biteniekiem, gan
uz lopu ganāmpulku īpašniekiem. Mani kā zemnieku
tas neskar, jo sienu vienmēr
esmu vācis, bet ir arī visai
lielu zemes platību īpašniekiem, kas līdz šim zālājus
tikai smalcinājuši. Ja tie
nesaņems maksājumus,
varbūt nolems, ka izdevīgāk
zemi pārdot.
IeIN brīvdienas – līdz
2016. gada 1. jūlijam
Tiem, kas pārdod zemi
vai plāno to darīt, būtu jāzina, ka līdz 2016. gadam
dotas „nodokļa brīvdienas”
zemes pārdevējam gadījumā, ja zemes pircējs ir lauksaimnieks. Nav jāmaksā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IeIN).

Likums „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” paredz,
ka ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas tiek
piemērota IeIN likme 15%
apmērā; ar IeIN tiek aplikts
ienākums no kapitāla pieauguma. Gadījumā, ja tiek
pārdota lauksaimnieciskā
zeme, nodoklis nav jāmaksā
pie diviem nosacījumiem:
1) zemi pirkšanas rezultātā
iegūst zemnieku saimniecības īpašnieks vai Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums vai VID reģistrēts
saimnieciskās darbības veicējs; 2) ja vismaz vienu
gadu no trim šīs personas
(pircēja) saimnieciskās darbības ieņēmumu puse
(vismaz 50%), bet ne mazāk
kā 2845,74 eiro gadā veido
ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī pircējs saņem valsts vai ES
atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai vai kā jaunais lauksaimnieks.
Vēl līdz 2016. gada 1. jūlijam nav spēkā vairāki kritēriji attiecībā uz lauksaimnieciskās zemes pārdevēju.
Pārdevējam nav jāmaksā
minētais nodoklis. Bet jābūt
gatavam gadījumā, ja VID
konstatēs, ka pircējs neatbilst kādam likumā minētajiem kritērijiem, var tikt
aprēķināts IeIN par kapitāla
pieaugumu, kas gūts no
zemes pārdošanas.
Patiesībā kļūst arvien sarežģītāk apliecināt sevi kā
lauksaimniecisko ražotāju.
VID skatās stingri, – secinājis Ē. Astičs.
Sīkāka informācija par
darījumiem ar zemes īpašumiem publicēta „Ciblas
Novada Ziņu” 2014. gada
novembra izdevumā

Cienījamie lauksaimnieki!
Sekojiet informācijai Ciblas novada mājas lapā (www.ciblasnovads.lv).
Tajā cenšamies publicēt visu aktuālāko informāciju par tiešajiem
maksājumiem, par semināriem, apmācībām u.c..
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Aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus
No nākamā gada līdz
2019. gada rudenim visā
Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana –
eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus,
atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam līdz šim nekad nav
pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju
īpašniekus līdz 15. maijam
pieteikt šādas teritorijas.
Pieteikt kartēšanai var tikai tādus zālājus, kas atbilst
vismaz vienai no turpmāk
uzskaitītajām pazīmēm:
* zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un
nav uzarts vismaz 30 – 40
gadus, ticis pļauts ar siena

novākšanu un/vai ganīts,
nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu,
kas lielāka par 50 kg/ha;
* zālāja zelmeni veido
liels skaits dažādu savvaļas
ziedaugu sugu un tajā nedominē viena vai vairākas
no uzskaitītajām sugām:
ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa,
meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene;
* visā zālāja platībā bieži
sastopamas vismaz 5 dabisko zālāju indikatorsugas.
Pazīstamākās no tām: gaiļbiksīte (attēlā), dzirkstelīte
jeb savvaļas neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpurene,
ziepenīte, spradzene u. c.

Pārbaudes netiks veiktas
zālājos, kas bija pieteikti
BVZ noteikšanai 2013.
gadā, bet netika atzīti par
bioloģiski vērtīgiem.
Kartēšanai Latvija būs sadalīta 12,5 x 12,5 km lielos kvadrātos. Apsekošanas
rezultāti tiks apkopoti un
paziņoti pakāpeniski atbilstoši paveiktajiem darbiem.

Aktualitāte – pieteikšanās platību maksājumiem
(Sākums 1. lpp.)

Vienoto iesniegumu, lai
saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par
2015. gadu lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt no 20. aprīļa līdz
22. maijam (iepriekšējos
gados beigu termiņš bija
15.maijs). Termiņš par nedēļu pagarināts tāpēc, ka ir
ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā.
Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks
piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru
nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma
sankcijām ir 15. jūnijs.
Savukārt mūsu novada
lauksaimniecības konsultants Agris TRUKŠĀNS
atgādina LAD aicinājumu
ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies
saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu
iesniegšanas gala termiņš
ir 9. jūnijs un līdz šim ter-

miņam netiks piemēroti
atbalsta samazinājumi. Pēc
9. jūnija pieteikties šim
atbalstam nebūs iespējams.
Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 2015. gadā.
LAD atgādina, ka tiem
lauksaimniekiem, kuru
saimniecībā ir 10 ha un
vairāk aramzemes, no
2015. gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos
gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic
elektroniski. Pieteikšanās
elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas
iesniegšanu un nodrošinās
datu precizitāti, jo sistēma
aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par
konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot
kļūdas rašanās iespēju.
Plašāka informācija par
platību maksājumu saņemšanu būs apkopota
izdevumā (rokasgrāmatā)
„Informatīvais materiāls

platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā”, kas no
š.g. 20. aprīļa būs pieejams
gan drukātā formātā, gan
elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un Klientu apkalpošanas centros.
Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu
saņemšanai, lauksaimnieku
interese par lauku bloku
precizēšanu ir liela, tāpēc
tiek pagarināts arī lauku
bloku precizēšanas gala
termiņš – termiņš precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada 1. maijs.
LAD lauku bloku kartē ir
publicēti ainavu elementi
(koki, krūmu grupas un
dīķi). Lauksaimnieki tiek
aicināti pārskatīt šos LAD
iezīmētos elementus un
iesniegt precizējumus, ja
tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus.
Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo
tālruni 67095000.

Informāciju par lauku bloku
kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs
iegūt LAD reģionālajās pārvaldēs un dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols”.
Papildinformācija, pieteikuma anketa un paraugs
kartei — www.daba.gov.lv
> Aktualitātes > BVZ pārbaude.

LAD informē:
23. aprīlī, ceturtdien,
Ciblas novada pagastu
pārvaldēs būs iespējams
saņemt aizpildīšanai
veidlapas
Platību maksājumu
iesniegums (ar pievienotām kartēm).
Precīzs laiks (cikos kurā
pārvaldē) būs publicēts
Ciblas novada pašvaldības
mājas lapā
www.ciblasnovads.lv.
To iespējams noskaidrot
arī pie l/s konsultantiem,
LAD speciālistiem un
pagastu pārvaldēs.
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Līdumnieku pagasta Ustinovā atklāts bedrīšakmens
Aizvadītajā vasarā Līdumnieku
pagastā tika atrasts unikāls akmens.
To atklāja mūsu novadnieks Vadims
KRIVOŠEJEVS, kas ik vasaru atgriežas savu senču pamestajā ciemā.
Ustinovā atrastais bedrīšakmens,
iespējams, ir lielākais Latvijā. Ir
svarīgi to saglabāt kā aizsargājamu
dabas pieminekli. Par atradumu
raksta Irēna PAVLOVA, Līdumnieku bibliotēkas vadītāja.
Pēdējos gados Latvijā, pateicoties
entuziastu pūlēm un zināšanām, tiek
atrasti jauni un jauni bedrīšakmeņi. Tie
ir savdabīgi akmeņi, kuros mākslīgi izveidots (iekalts, bet ne vienmēr) viens
vai vairāki galvenokārt noapaļoti konusveidīgi iedobumi vai bedrītes, kuru
caurmērs ir 3 - 10 cm (parasti 4 - 7 cm)
un dziļums 0,5 - 2 cm. Bieži vien
bedrītes ir arī noslīpētas vai izberztas.
Par bedrīšu nozīmi Eiropā ir daudzas
hipotēzes: upurakmeņi, sakrālie akmeņi, ar cilvēka dzimšanu vai nāvi,
ārstēšanos, astronomiju, auglību, lauksaimniecību, lopkopību, mitoloģiju
saistīti akmeņi. Bet neviena no šīm
hipotēzēm nav vispārpieņemta. Bedrīšu izveidošana varēja būt samērā
vienkārša: tos iesita akmenī ar citu –
mazāku, cietu akmeni. Tādas vienkāršas tehnoloģijas varēja pastāvēt jau
vissenākajos laikos, bedrītes varēja
saglabāties cauri gadsimtiem, tāpēc
izveidošanas datējums ir ļoti plašs.
Tāpat bedrīšakmeņu nozīmes laika
gaitā varēja mainīties.
Latvijā un citur ir konstatētas dažas
bedrīšakmeņu novietnes īpatnības. Proti, tās parasti atklāj senu lauksaimniecībā izmantojamo zemju tuvumā,
lēzenu, zālainu ieleju malās vai nogāzēs. Bieži vien bedrīšakmeņi atrodas
apmēram tajās pašās vietās, kur konstatēti ar 1. g.t.p.m.ē. datējami senkapi,
tomēr savās sākotnējās vietās esošie
bedrīšakmeņi nav tieši saistīti ar senajām dzīvesvietām un senkapiem. Tas
nozīmē, ka cilvēks, kas nav iepriekš
bedrīšakmeni redzējis, bedrītes var arī
neatpazīt. Latgalē pagaidām bedrīšakmeņi nav atrasti lielākā vairumā.
Ustinovas sādžas vēsture
2014. gada maijā Vadims Krivošejevs Latvijas speciālistiem sniedza
ziņas un atsūtīja fotoattēlus par
iepriekš nezināmu Latgales bedrīšakmeni, kas atrodas starp Zilupi un
Līdumniekiem, kādreizējā Ustinovas
sādžā. Akmenī esot desmitiem bedrīšu.
Krivošejeva senči nāk no Ustinovas,
viņš pats interesējas par novadpētniecību un, lai arī tagad rīdzinieks,

pie Krivandas uztur brīvdienu māju.
2014. gada pavasarī, izstaigājot
Ustinovas sādžas vietu, viņš pamanīja
akmeni ar bedrītēm. 2014. gada jūnija
sākumā kopā ar V. Krivošejevu akmens tika apsekots un aprakstīts.
Pirms Ustinovas bedrīšakmeņa apsekošanas, realizējot projektu par Ludzas
pieminekļu aerālo apsekošanu, tika
veikta arī Ustinovas sādžas vietas
aerālā fiksācija. Ustinovas bedrīšakmeņa apsekošana tika saskaņota ar
robežsardzi, jo tā vieta atrodas nepilna
kilometra attālumā no valsts robežas.
Kā stāsta V. Krivošejevs, Ustinovas
sādžā dzīvojuši krievi, kas te ieradās
18. gadsimtā. Divi pirmie ienācēji
bijuši Ustins un Jakovs. Tā radās
sādžas nosaukums. Ustinovas sādža
pirmo reizi poļu valodā rakstītos avotos minēta 1765. gadā kā Usciniowo,
bet 1784. gada kadastrā saukta
poluderevnja Ustinova. 1927. gadā
Latvijas armijas karte rāda, ka sādža
vēl nebija sadalīta viensētās. Spriežot
pēc 1960. gadu kartes, Ustinova ir
tikusi sadalīta 6 saimniecībās. Sādža
pamesta 1970-tajos gados, jo tur nebija
elektrības, un ceļš bija slikts.
Sādža ir kā sala apkārtējos purvos.
200 - 300 metrus uz austrumiem no
Ustinovas tek robežupe Zilupe.
Pēc bedrīšu skaita – viens no
lielākajiem Latvijā
Bedrīšakmens atrodas Ustinovas
sādžas ziemeļaustrumu daļā – vietā,
kur sādžas kalns vai sala jau sāk
nedaudz slīdēt uz leju: pilnīgi aizauguša grāvīša austrumu pusē. Grāvītis ir
ap 3,5 m garš (ZR – DR) un ziemeļu
pusē līdz 0,9 m augsts. Akmens ir
samērā viendabīgs iesarkans granīts.
Agrāk tas ir dedzināts.
Dienvidaustrumu pusē tam pietrūkst
ap 1 x 0,5 m liela gabala un te veidojas
„plauktiņš” . Cits lielāks izdrupums ir
pretējā akmens pusē. Akmeni visā tā
garumā šķērso dziļa plaisa.
Bedrītes ir koncentrēti un blīvi izveidotas visā akmens virsmā un daļēji arī
nolaidenajos sānos; tomēr akmens
austrumu puse ir vairāk nodedzināta:
akmens te slāņojas, un daļa no
bedrītēm, kas te bijušas, ir zudušas.
Izteiktākās bedrītes (ap 7 cm, dziļums
3-4 cm) ir akmens centrālajā daļā.
Kopējais saskaitītos bedrīšu skaits ir
128. Nosauktais cipars nav absolūts.
Ustinovas bedrīšakmens liecina, ka
Ustinovas sādžas vieta, kas ir kā sala
apkārtējos purvos un kur, šķiet, ir
viegla lauksaimniecībā izmantojama
zeme, varētu būt lauksaimnieciski ap-

gūta jau senos laikos. Salas norobežotība liek domāt, ka seno cilvēku
apmetne meklējama tepat, šajā salā.
Ustinovas bedrīšakmens pēc bedrīšu
skaita ir ne vien lielākais Latgalē, bet
arī viens no lielākajiem visā Latvijā.
Iespējams, ka akmens pastāvēšanai
draudus var radīt Ustinovas sādžas zemes vienlaidu aparšana, kas jau notikusi blakussādžā Vindražos, jo tad akmeni var aizstumt no tā sākotnējās vietas vai aprakt. Līdzīgi scenāriji jau ir
notikuši. Interesanto un zinātniski nozīmīgo Ustinovas bedrīšakmeni būtu
vērts ierakstīt valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.
***
Materiāls sagatavots pēc Jura Urtāna raksta „Leidumnīku Ustinovas
bedreišakmiņs”, kuru var atrast
Latgales kultūras centra izdevniecības kultūrvēsturiskajā un literārajā gadagrāmatā „Tāvu zemes
kalendars 2015”.
Ja interesē šis raksts, minēto gadagrāmatu var dabūt visās novada bibliotēkās. Šinī kalendārā vēl var lasīt
Valentīna Edmunda Klešnika rakstu
„Ciblas nūvoda treju pogostu viesture:
Zvērgzdines pogosts; Pušmucovas
pogosts; Blontu pogosts”.
Gribu piebilst, ka pavasarī, kad ceļi
būs izbraucami, Līdumnieku pagasta
novadpētniecības entuziasti dosies uz
Ustinovu, lai sameklētu minēto bedrīšakmeni. Un mēģināsim arī panākt, lai
tas tiktu ierakstīts aizsargājamo dabas
pieminekļu sarakstā.
Pazlaugas bedrīšakmens

2009. gadā, veicot ceļa Viļaka – Kārsava
posma rekonstrukciju Baltinavas novadā, tika
uziets liels akmens, kas sākotnēji atradās
daļēji zemē un traucēja tālākos ceļa pārbūves
darbus. To bija plānots saspridzināt, tomēr par
atrastā akmens saglabāšanu iestājās vietējie
iedzīvotāji. 2012. gada augustā Pazlaugas
akmeni apsekoja Latvijas Petroglifu centra
ekspedīcija. Akmens virsmā tika konstatētas
sešas sfēriskas formas bedrītes, tā apstiprinot
Pazlaugas akmens kultūrvēsturisko nozīmi.
Lai gan akmens ir saglabāts tā sākotnējā
atrašanās vietā, šobrīd tas ir daļēji apbērts.
Vairāk – www.dabaszimes.lv
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Volejbola sacensībās piedalījās sešas komandas
29. marts,
Pūpolsvētdiena, Felicianovas sporta kompleksā
sākās ar pūpolu pērienu,
ko līdz ar veselības vēlējumiem izpelnījās 36
volejbolisti.
Todien notika tradicionālā Ciblas
novada atklātā Lieldienu
kausa izcīņa, kurā varēja
piedalīties komandas 5 + 1
sastāvā (5 puiši, 1 meitene
vai 1 veterāns no 50 g.).
Komandas tika sadalītas
divās apakšgrupās. Godalgoto vietu sadalījums izveidojās šāds: 1. vieta –
„Azarts”, 2. vieta – „Lu-

KF ģenerālkonsuls
pasniedz medaļas

dza”, 3. vieta – „Zilupe”.
Nedaudz līdz 3.vietai pietrūka Līdumnieku komandai. Bez diplomiem šoreiz
palika arī komandas „Pušmucova” un „Azarts 2” no
Ludzas. Diemžēl savlaicīgi
sacensībām nespēja sapulcēties Ciblas komanda.
Spēles tiesāja Alvis Budrevičs. Paldies viņam!

Sacensību uzvarētājiem
tika pasniegts kauss. Godalgoto vietu ieguvējiem –
medaļas un diplomi.
Nākamās sacensības –
telpu futbols 5 : 5 – Felicianovas sporta kompleksā
risināsies sestdien, 18. aprīlī. Precīzāka informācija —
www.ciblasnovads.lv.
Informē Ineta Miklucāne

Jubileja sagaidīta dzimtajā Pušmucovā
Savu 90. dzimšanas dienu Pušmucovā sagaidīja
Alīna ČIGANE. Vienas
no pirmajām atmiņām
viņai saistās ar Pušmucovas skolu, jo viņa atceras,
kā 7 gadu vecumā, pie
tēva rokas turēdamās,
viņa ienāca šajā skolā.
Te sākās arī viņas darba
gaitas. Par skolotāju viņa
sāka strādāt tad, kad Pušmucovā strādāja arī citas
jaunas pedagoģes Zita Silkāne, Stefa Novika.
Pušmucovā viņa sapazinās un apprecējās ar savu
Vladislavu. Laulībā nodzīvoti gadu desmiti.
Alīna dzimusi Pušmucovā, Emīlijas un Staņislava
Rancānu ģimenē. Pirms
viņas pasaulē bija nākusi
māsa Janīna (viņu daudzi
pušmucovieši noteikti atceras kā vietējā veikala ilggadēju vadītāju). Pēc Alīnas
Rancānu ģimenē piedzimis
arī puisītis – Anatolijs, izskolojies par virsnieku,
tagad dzīvo Rīgā.
Pēc 7 darba gadiem Alīna
ar vīru no Pušmucovas pār-
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cēlās uz Jūrmalu, 3. vidusskolā Ķemeros nostrādāti
11 gadi. Tos Alīna Čigane
tagad atceras kā skaistākos
mūža gadus. Interesants
fakts – viņas kolēģis bija
dzejnieks Imants Ziedonis.
Daudzus gadus līdz pat
pensijai Alīna strādāja Rīgas 48. vidusskolā. Pensijā
devusies 1986. gada rudenī.
42 pedagoģiskā stāža gadi!
Alīna vienmēr bijusi fizkultūras skolotāja, bet studējusi arī Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas un biolo-

ģijas fakultātē. To gandrīz
pabeigusi, bet noticis brīnums – pēc 11 laulības
gadiem pieteicies pirmais
bērns, piedzima dēls
Ainārs. Par to bijis milzīgs
prieks un daudzu gadu garumā – arī liels lepnums.
Tad dzīvē nācis sāpīgs
pagrieziens. Alīna, paklausot māsas Janīnas aicinājumam, atbrauca uz Pušmucovu it kā paciemoties, it
kā padzīvot… Un ir te palikusi. Māsa Janīna pirms
pāris gadiem jau mirusi, un
Alīna dzīvo māsasmeitas
Aijas un viņas vīra Staņislava laipnā aprūpē.
Ik dienu Alīna dodas pastaigā pa Pušmucovu. Nepatīkami esot redzēt tuvumā kapsētu ar tās krustiem.
– Jūtu, mani tur gaida, bet
mirt vēl negribas, -- atzīst
Alīna.
Vēl daudzus skaistus mūža gadus arī novēl sirmgalvei visi viņas tuvinieki,
draugi un pašvaldības pārstāvji, kas jubilejas dienā,
25. martā, sveica Alīnu
Čigani 90 gadu jubilejā.

Marta beigās Ciblas novada pašvaldības administratīvajā ēkā notika ceremonija
– Krievijas Federācijas (KF)
ģenerālkonsuls Daugavpilī
Oļegs Ribakovs pasniedza
jubilejas medaļas vairākiem
novada iedzīvotājiem, kuri
Otrā pasaules kara laikā bija
iesaukti Padomju armijā vai
kuri kara gados bija aizvesti
darbos Vācijā. Viņi, pēc KF
datiem, ir Lielā Tēvijas kara
veterāni un tika apbalvoti ar
medaļu „70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.”:
Valentīns Briciks (Līdumnieku pag.), Valentīna Ivanova (Blontu pag.), Jevgeņijs Kivrāns (Zvirgzdenes
pag.), Ļubova Stepanova
(Blontu pag.), Anna Trofimova (Blontu pag.), Vladislavs Rivčs (Felicianova).
Apbalvošanas ceremonijā
veselības stāvokļa dēļ nevarēja piedalīties V. Rivčs.
Pārējie ieradās.
Ziedus un medaļas pasniedza ģenerālkonsuls Oļegs
Ribakovs, izsakot pateicības
un apsveikuma vārdus. Ziedus dāvināja arī novada
pašvaldības vadītāji. KF
pārstāvji un kara veterāni
pakavējās arī sarunās pie
tējas galda, ko klāja pašvaldība.
Medaļas tiek pasniegtas
visiem Latvijas Republikas
iedzīvotājiem, kurus KF
pārstāvniecības ir apzinājušas kā kara veterānus.
No 20. līdz 26. aprīlim visā
Latvijā notiks Bibliotēku
nedēļa. Tās vadmotīvs —
»Pastāvēs, kas pārvērtīsies».
Katrā bibliotēkā būs
dažādas aktivitātes.
Lucmuižas bibliotēkā
norisināsies akcija

«Uzdāvini labu un jaunu
grāmatu savai bibliotēkai».

Katram ir iespēja uzdāvināt
labu grāmatu bibliotēkai!

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Lieldienu lustes Lucmuižā
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SĒRU VĒSTS
Helēna Probuka
(20.04.1941. – 29.03.2015.)
Dusi dziesmu dziedātāja,
Mūža dziesma beigusies.
Apstājušās mundrās kājas,
Bērnu bērni tālāk ies.

Lucmuižas bibliotēkas vadītāja Jolanta Pridāne informē,
ka, tuvojaties Lieldienām, 1. aprīlī Lucmuižas iedzīvotāji no
siena ruļļa izveidoja zaķi. – Pateicamies Aivaram Tronam par
piegādāto materiālu! – raksta Jolanta. – Atnāca Lielā diena, un
kopā sanāca ciemata laudis – pieaugušie un bērni. Ripinājām
olas, gājām rotaļās, sitāmies ar olām.
Visi svētku sarīkojuma dalībnieki saņēma mazas balvas,
šokolādes zaķīti. Paldies visiem kas atnāca!

Ar zaķiem un rotaļām svētki aizritēja Ciblas PII

2015. gada 29. marta rītā, Pūpolsvētdienā, mūžībā aizgāja Helēna
Probuka. Viss viņas darba mūžs no
1962. līdz 1995. gadam bija veltīts
Pušmucovas kultūras dzīvei un tās
ļaudīm. Neatņemama Helēnas dzīves sastāvdaļa un sirds darbs – Pušmucovas bibliotēka un klubs. Viņa bija sabiedrības aktīvā dvēselīte,
radošo ideju nesēja, mākslinieciskā noformētāja un tautas tradīciju
kopēja. Kopā ar dzīvesbiedru Vitāliju daudziem jaunajiem pāriem bija
par vedējiem kāzās. Helēna prata atrast sirsnīgus mierinājuma vārdus
aizgājēju izvadīšanas brīžos, viņa iedzīvināja Svecīšu vakaru tradīciju
Pušmucovas kapos.
Helēnas Probukas lolojums ir Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis,
kuru viņa noorganizēja un 15 gadus vadīja ar lielu entuziasmu un aizrautību. Lai saglabātu senču mantojumu, no vietējām teicējām tika
savākts bagāts dziesmu pūrs un pat sacerēta Pušmucovas himna
”Pušmucovā sauļa ļāca”, kurā tiek apdziedātas visas pagasta sādžas.
No 1989. līdz 1994. gadam Helēna Probuka bija Pušmucovas pagasta padomes priekšsēdētāja.
Helēna bija atsaucīgs un izpalīdzīgs cilvēks, mīļa un gādīga sieva,
māte un vecmāmiņa. Helēnas Probukas mūžā ir bijis gana daudz grūtību, kuras viņa panesa ar lielu pacietību, smaidu un labestību. Spēku un
dzīvesprieku viņa smēla dziedāšanā, svētku organizēšanā un kopābūšanas brīžos ar saviem tuviniekiem.
Helēna nesagaidīja savu dzimšanas dienu, kas būtu 20. aprīlī. Aprīlis bija Helēnas mēnesis – viņa ļoti priecājās par pirmajiem pavasara
ziediem. Tos viņai patika gan audzēt, gan dāvināt…
Izsakām patiesu līdzjūtību Helēnas Probukas ģimenei – vīram
Vitālijam, meitām Ingai un Evitai ar ģimenēm, kā arī tuviniekiem.
Lai Dieva miers viņai Debesu valstībā!
Pušmucovas pagasta pārvalde

Lieldienas — ar Blontu TN “Kaprīzi”

Pirms Lieldienām Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
bija rosīgs darbošanās laiks. Bērni kopā ar grupu skolotājām
un citiem bērnudārza darbiniekiem meistaroja Lieldienu dekorācijas, kuras izmantoja telpu rotāšanai. Visiem kopā strādājot, tika radīta jauka Lieldienu noskaņa.
Pasākums „Lieldieniņas atnākušas” notika 7. aprīlī. Zālē
bija iekārtota Lieldienu zaķu (gan mīkstas rotaļlietas, gan roku
darinājumi) un krāsotu olu izstāde. Paldies vecākiem!
Bērni kopā ar Taurenīti, kurš, negaidīti iestājoties aukstākam laikam, apmaldījās un ielidoja mūsu dārziņā, labprāt ļāvās dziesmu dziedāšanas, mīklu minēšanas, rotaļās iešanas un
olu ripināšanas priekam. Bērniem šis pasākums radīja jautru
noskaņojumu un izpratni par Lieldienu svinēšanas tradīcijām.
Liels paldies visiem iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu.
Informē Ciblas PII vadītāja Valentīna Rivča

Blontu TN deju kopas “Kaprīze” pirmā uzstāšanās notika pirms gada,
Lieldienās. Un nu notika 1. gada jubilejas koncerts. Deju kopu vada
Dainis Jezupovs. Koncertā piedalījās arī “māsas” no Ciblas—”EversS”.
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