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Pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīti 20 bezdarbnieki
Šajā izdevumā:
Medību koordinācijas komisijas mērķi
un struktūra.

2

3
Iecerēts īstenot
projektus, kas veicinātu uzņēmējdarbību Ciblas novadā.

ĀCM: Cūku izkauša- 4
na netiek paredzēta.
Grupa “Rauši” nosvinējusi 30 gadu
jubileju.

5

Modrīte Laurānepar ceļu uz mērķi.

6

Ciblas vidusskola
aicina: NĀC uz
Ciblu MĀCĪTIES!!!

7

8
Izstādei savākts
pussimts pļavu zāļu

"STYPRŪS
SKRIEJĪŅS"
1. augustā
Ciblas peintbola
laukuma teritorijā.
Individuālie starti
(dalības maksa 7 eiro).

Komandu starts
(dalības maksa 25 eiro).
Var pieteikties pilngadīgas personas; no 16 g. –
ar vecāku atļauju.

Rīko Aldis Tihovskis
(aldons777@inbox.lv)

apstiprinātas 20
bezdarbnieku darba
vietas. Gada sākumā to bija vēl
mazāk. Tomēr, ja
salīdzina ar 2014.
gadu, jūnijā pagaidu sabiedriskajos
darbos bija nodarbināts uz pusi vairāk – 39 bezdarbnieki. Blontu pagasta pārvaldē tagad nodarbināti 3,
Ciblas
–
6,
Līdumnieku – 3,
Pušmucovas – 3,
Zvirgzdenes – 5
Bezdarbnieki Blontos krauj malku, kas tiks izmantota pašvaldības
bezdarbnieki. Tas
iestāžu ēku apkurei. Līdzās strādā jauniešu nodarbinātības
ir ļoti maz.
projekta dalībnieks un arī Valsts Probācijas dienesta klienti.
Izveidojusies ārkārtīgi
liela
bezdarbnieku
rinda. Piemēram,
Ciblas novada pašvaldība nodrošina
Ciblā
ap
100
bezdarbnieki
gaida iespēju
pagaidu darbavietas bezdarbniekiem, kuri
strādāt
sabiedriskajos
darbos.
Līdzīgs
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un
liels
skaits
reģistrēts
arī
Zvirgzdenes
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
( N V A ) b e z d a r b n i e k a s t a t u s ā . pagastā. Bezdarbniekam, kas rindā ir
Nodarbinātības pasākumu „Algoti simtais, cerības iesaistīties šajos darbos ir
pagaidu sabiedriskie darbi” finansē no nelielas – viņam rinda var pienākt vien
valsts budžeta. Visu reģistrēšanos un pēc 10 gadiem.
Patlaban bezdarbnieki tiek pieņemti uz
resursu sadali organizē NVA. Pašvaldības
4
mēnešiem (agrāk – uz pusgadu). No š.g.
faktiski tikai nodrošina darba vietas.
16.
jūnija pabalsts ir 150 eiro mēnesī.
Pagaidu sabiedriskos darbus Ciblas
novadā koordinē Valentīna RUCIŅA.
(Nobeigums 3. lpp.)
Viņa informē, ka šomēnes no NVA ir
CIBLAS NOVADA SVĒTKI
1. jūlijs — starpnovadu futbola sacensības. Pušmucova.
2. jūlijs — Ciblas novada pagastu volejbola turnīrs. Līdumnieki.
4. jūlijs — svinību diena:
10.00 — svētku dievkalpojums Pušmucovas katoļu baznīcā;
13.00 — zirgu rikšošanas sacensības Pušmucovas pagastā;
18.00 — mājražotāju un amatnieku tirdziņš pie Blontu TN;
19.00 — koncerts Blontu TN. Uzstāsies pūtēju orķestris “Ludza”, sporta
deju grupa “VIVA” un Rēzeknes novada vokālais ansamblis “Skonai”.
21.00 — balle. Spēlēs grupa “Novadnieki”. Darbosies bufete.
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Tiks veidota
Medību koordinācijas komisija
Ciblas novada domes sēdē
2014. gada 27. novembrī
tika apstiprināts Ciblas novada Medību koordinācijas
komisijas nolikums (turpmāk tekstā — Nolikums).
Šis dokuments tapis, izpildot prasības, kas noteiktas likuma „Par
pašvaldībām" 61. panta
trešajā daļā un MK
26.05.2014 noteikumu
Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu
un medību koordinācijas
komisijām” 2. punktā.
Saskaņā ar minētajiem MK
noteikumiem komisijas darbu
organizē pašvaldība. Uzreiz
jāprecizē, ka pagaidām vēl
nav noteikts. komisijas sastāvs.
Ir izlemts, ka pašvaldību
komisijā pārstāvēs izpilddirektore Ināra Sprudzāne un
deputāts Aivars Rikums.

Novada jaunieši sākuši realizēt projektu
"Strītbola laukuma ierīkošana Ciblas ciemā".
Ir iegādāts un uzstādīts strītbola grozs, drīzumā uz asfalta tiks
uzvilktas laukuma līnijas.
Strītbola laukums atradīsies Ciblas centrā,
tas būs pieejams visiem.
Projekta autore ir Linda SADOVSKA, Ciblas
vidusskolas absolvente,
kura šo pašvaldības
atbalstīto projektu realizē ar daudziem palīgiem.
Projekts tika atbalstīts Ciblas novada pašvaldības projektu
konkursā “Jaunieši novadam 2015”. Projekta budžets —
400 eiro. Realizācijas gala termiņš — 20. jūlijs.
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2015.gada 28.maija lēmumu
(sēdes prot. Nr.6, 4.§)

Ciblas novada domes 2015. gada saistošie noteikumi nr. 6
‘’Grozījumi 2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Ģenētiski
modificēto organismu aprites
likums” 22. panta otro daļu un
likuma ”Par pašvaldībām” 41. panta pirmo daļu.

Izdarīt grozījumus 2010. gada saistošajos noteikumos Nr.
16 ‘’Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā’’ un saistošo noteikumu 4. punktu izteikt šādā redakcijā:
‘’Aizliegums visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus
ir noteikts uz 10 (desmit) gadiem no saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienas’’
Domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis

2. lappuse

Mērķis un tiesības
Komisijas mērķis ir veicināt mednieku, zemnieku,
Valsts meža dienesta (VMD),
AS Latvijas Valsts meži un
novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtēt un koordinēt meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu
novēršanu lauksaimniecības
kultūrām novada administratīvajā teritorijā. Komisijas uzdevums ir arī sadarboties ar citu novadu pašvaldībās izveidotajām komisijām.
Komisijai ir šādas tiesības:
* uzaicināt uz komisijas
sēdēm valsts, novada pašvaldību un citu institūciju
amatpersonas un speciālistus;
* izveidot ekspertu grupas
darbam postījumu vietā, lai
izvērtētu postījumu apmēru
un sniegtu priekšlikumus
postījumu novēršanai;
* ierosināt piesaistīt
postījumu novēršanai medniekus no citiem novada

mednieku kolektīviem, ja
medību tiesību lietotājs saviem spēkiem nevar novērst
savvaļas dzīvnieku radītos
postījumus lauksaimniecības
kultūrām konkrētajā īpašumā, iepriekš vienojoties ar
medību tiesību lietotāju.
Struktūra un darba
organizācija
Komisijas skaitlisko un
vārdisko sastāvu noteiks un
apstiprinās dome uz četriem
gadiem.
Komisijas sastāvā tiks
iekļauts pārstāvis no pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un
meža īpašnieku apvienības,
kurā ir vairāk nekā 200
biedru.
Komisija savas darbības
nodrošināšanai var pieaicināt
ekspertus. Pieaicinātiem būs
tikai padomdevēja tiesības.
Komisijas darbu vada
pašvaldības pārstāvis. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē
piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu (katram ir
viena balss). Ja balsis sadalās
vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.
Komisijas sēdes būs jārīko
divas reizes gadā vai arī
jāsasauc ārpuskārtas komisijas sēde, ja notikuši postījumi vai pastāv to draudi,
kā arī citu jautājumu risināšanai postījumu novēršanas jomā.
Komisijas sēdes jāvada un
protokolus jāparaksta komisijas priekšsēdētājam. Komisijas sēdes būs atklātas.
Ar Nolikuma tekstu
iespējams iepazīties novada
domē vai mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
sadaļā “Nolikumi”
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Pašvaldība vēlas īstenot projektus, kas veicinātu uzņēmējdarbību
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām" ietvaros)
22. jūlijā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde,
* Plānots sakārtot ražouz to aicinām zemniekus un uzņēmējus. Sēdē būs iespēja šanas teritoriju Blontu
pārspriest kopumā četrus projektus, ko pašvaldība vēlas ciemā. Darbi plānoti 2016. –
2017. gadā. Kopējā projekta
īstenot, lai veicinātu uzņēmējdarbību.
summa – 276 470 eiro, t.sk.
Pašvaldība plāno tuvāko gadu laikā iesaistīties projek41 470 eiro no pašvaldības
tos, kuru gaitā iecerēts rekonstruēt ceļus un sakārtot ra- budžeta, 235 000 eiro no ES
žošanas teritorijas Blontos.
fonda. Plānots radīt 6 darbavietas. Projekta ietvaros tiks
sakārtošanu plānots radīt 9 sakārtota pašvaldības īpašuCeļu sakārtošana un
darbavietas un piesaistīt mā esoša infrastruktūra.
rekonstrukcija
investīcijas 150 000 eiro
Ceļu sakārtošana
Trīs projekti plānoti sadar- apmērā.
lauksaimniecības
bības projektā, kura ideja ir
* Ciblas novada pašvalvajadzībām
attīstīt transporta infrastruk- dības autoceļa P-2 (PušTiek izstrādāts projekts
tūru uzņēmējdarbības veici- mucova – Nūraugi) rekonnāšanai Ludzas, Kārsavas un strukcija. Darbi plānoti LAD Lauku atbalsta progCiblas novados (programma 2016. – 2017. gadā. Kopējā rammas 2014. – 2020. gaSAM 5..6.2. "Teritoriju revi- projekta summa – 235 tūkst. dam pasākumā "Pamatpatalizācija, reģenerējot degra- eiro, t.sk. 32 250 eiro no kalpojumi un ciematu atjaudētās teritorijas atbilstoši pašvaldības, 199 750 eiro no nošana lauku apvidos".
Apzināti ceļu posmi, ko iepašvaldību integrētajām at- ES fonda. Veicot šo ceļu
tīstības programmām" ietva- sakārtošanu, plānots radīt 6 spējams uzlabot šīs programmas ietvaros. Daļa ceļu
ros).
darbavietas.
šobrīd tiek ierakstīta zemes* Odu ielas Ludzā rekonRažošanas teritorijas
grāmatā.
strukcija un Ciblas novada
Joprojām ir iespējams
sakārtošana
ceļa Z-16 (Banoņejas ceļš)
sniegt
savus priekšlikumus
sakārtošana. Odu iela ir
Ciblas novada pašvaldība šī projekta ietvaros.
saistīta ar mūsu novada ceļu
ir gatava iesaistīties arī saGalvenie nosacījumi, lai
Z-16, tātad tiks sakārtota
darbības projektā, lai nodro- varētu uzlabot ceļa kvalitāti
viena transporta artērija,
šinātu konkurētspējīgu uzņē- ir šādi: ceļš nodrošina piekam būs būtiska loma labvēmējdarbības un pakalpojumu kļuvi vismaz 2 lauksaimnielīgākas uzņēmējdarbības
pieejamības vidi Ludzas, cības un/vai kokapstrādes
vides veidošanā, pašvaldību
Kārsavas, Ciblas un Zilupes uzņēmumiem (juridiskā adturpmākā attīstībā. Tas būs
novados (programma SAM rese/ražošanas ēkas u.tml.);
kopīgs projekts ar Ludzas
5.6.2. "Teritoriju revitalizā- ceļam jābūt pašvaldības īpanovada pašvaldību, ko iececija, reģenerējot degradētās šumā.
rēts realizēt jau nākamgad.
Banoņejas ceļa sakārtošanā
plānots ieguldīt 100 tūkst.
eiro, tajā skaitā 15 tūkst. no
Ciblas novada pašvaldības
budžeta, 85 tūkst. eiro no ES
fonda. Abām pašvaldībām
plānots piesaistīt investīcijas
800 tūkst. eiro apmērā.
* Ciblas novada pašvaldības autoceļu C-2 (Cibla–
Felicianova) un Dzirnavu
ielas Felicianovā sakārtošana. Darbi plānoti 2016. –
2017. gadā. Kopējā projekta
summa – 0,5 miljons eiro,
t.sk. 75 000 eiro no pašvaldības budžeta, 425 000 eiro
Pašvaldība plāno, iesaistoties projektā, sakārtot šo savu
no ES fonda. Veicot šo ceļu teritoriju, kur kādreiz atradās kopsaimniecības garāžas.

Mārīte ROMANOVSKA,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

3. lappuse

Pagaidu sabiedriskajos
darbos iesaistīti
20 bezdarbnieki
(Sākums 1. lpp.)

Bezdarbnieks reģistrējas
NVA, kas lēdz līgumu ar
pašvaldību par darba vietu
nodrošināšanu, un tad pašvaldība slēdz līgumu ar bezdarbnieku par viņa piedalīšanos pagaidu sabiedriskajos darbos. Pagastu pārvaldes ir tikai kā darba devēji.
Bezdarbnieki tiek iesaistīti
mazkvalificētos darbos, veic
dažādus palīgstrādnieku pienākumus. Reti kādam no viņiem ir attiecīga kvalifikācijai, lai varētu strādāt ar
motorzāģiem, tehniku.
Tomēr gadās arī labi
meistari. Tā Zvirgzdenes pagastā šomēnes sāka strādāt
bezdarbnieks, kas varēs veikt
celtniecības un remontu darbus. Viens no pirmajiem darbiem, ko viņam uzticēs –
kāpņu izbūve pie Utičevas
kapsētas (tā atrodas ļoti stāvā
kalnā). Līdzīgas kāpnes nesen
uzbūvētas pie Litaunieku kapsētas, tās būvēja bezdarbnieks
Jānis Skangalis, kurš patlaban
nav iesaistīts pagaidu sabiedriskajos darbos, bet par 5
dienu darba pie kapsētas saņēma pabalstu no pašvaldības.
Jautājums par pieeju minētajām kapsētām ir aktuāls
vietējiem iedzīvotājiem, ar šo
problēmu cilvēki griezās arī
pie novada domes vadības.
Viņi ir pateicīgi par to, ka
pašvaldība organizē kapsētu
teritoriju labiekārtošanu.
Runājot par kapsētu uzkopšanu, jāatgādina – tā kā
šogad no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ ir samazināts pagaidu darbavietu
skaits, ko var piedāvāt bezdarbniekiem, pagastu pārvaldes nevar garantēt, ka izdosies appļaut visu kapsētu
teritorijas (tā tas bija iepriekšējos gados). Tiks sakārtoti piebraucamie ceļi un
teritorijas ap kapsētām – to
sola visu pagastu pārvalžu
vadītāji.
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LAD atbalsts aktivitātēs
Lauku atbalsta dienests (LAD)
izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
ELFLA un LAP pasākumu aktivitātēs.Var pieteikties atbalstam
šādās aktivitātēs:
* mežizstrādes pakalpojumu
sniegšana. Aktivitātes ietvaros
atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde, nav atbalstāma būvniecība.
* ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga
aktivitāšu īstenošana.
Abās šajās aktivitātēs pieteikšanās – no š.g.15. jūlija līdz 14.
augustam. Projektu iesniegumi
jāiesniedz LAD elektroniski vai,
izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Projektu
īstenošanas beigu termiņš –
2015. gada 1. novembris.
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu arī pasākuma
"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divās aktivitātēs. Abās pieteikšanās – no š.g.6. jūlija līdz 4.
augustam: atbalsts ieguldījumiem pārstrādē; atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā (pieteikšanās līdz
31.decembrim – valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem). Projekta iesnieguma
veidlapa pieejama mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta
veidi" → "Projekti un investīcijas"
Plašāk – www.lad.gov.lv
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Atvieglo prasības mājas cūku turētājiem
9. jūnijā valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām”, kas aizstāj iepriekšējos. Ņemot vērā to, ka valstī ir atcelta ārkārtējā situācija saistībā ar Āfrikas
cūku mēri (ĀCM), jaunais
noteikumu projekts paredz
atvieglotas prasības mājas
cūku turētājiem. Turpmāk

cūku sugas dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas ĀCM
riska zonās, netiek paredzēta mājas cūku izkaušana, ja
netiek ievēroti noteiktie
biodrošības pasākumi. Noteikumu projekts paredz, ka
šādā gadījumā Pārtikas un
veterinārajam dienestam
būs tiesības aizliegt cūku
sugas dzīvnieku pārvietošanu.
Līdz šim noteikumos tika
ietvertas prasības, kuru

4. lappuse

mērķis bija nodrošināt pēc
iespējas lielāku mājas cūku
skaita dzīvnieku samazināšanu ĀCM riska zonās, lai
līdz ar cūku blīvumu samazinātu arī risku ĀCM vīrusa
izplatībai mājas cūku populācijā. Par šādu dzīvnieku
izkaušanu valdība dzīvnieku īpašniekiem piešķīra
kompensācijas.
Ciblas novada teritorijā
joprojām ir ĀCM riska zonā, atvieglojumi attiecas uz
cūku turētājiem, kas tās
audzē pašpatēriņam.

Zemkopības ministrijas ieteikumi
Lai nepieļautu ĀCM izplatīšanos tālāk
Latvijas teritorijā, vasaras sezonā cūku
audzētājiem nepieciešams ievērot šādus
piesardzības pasākumus:
1) cūku sugas dzīvniekus, izņemot tos, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas
vietām ir noteikti kā dzīvnieki, kurus atļauts
turēt ārā, ir jātur slēgtās telpās, nepieļaujot to
kontaktu ar mežacūkām un citiem savvaļas
dzīvniekiem;
2) ievērot normatīvos aktus, kas nosaka
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku
turēšanas vietām;
3) neizbarot zaļbarību, kas savākta meža
tuvumā, vai tādu, kura novākta laukā, ja tajā
pirms nopļaušanas bijušas mežacūkas;
4) pakaišiem neizmantot salmus, ja ir aizdomas, ka tie bijuši saskarē ar mežacūkām
vai to izkārnījumiem;
5) neizbarot pārtikas atkritumus;
6) saimniecībā nodarbināt personas, kuras

savās mājās neaudzē un netur cūku sugas
dzīvniekus;
7) atgriežoties no meža un ejot savā saimniecībā pie dzīvniekiem, neizmantot netīrītu
un nemazgātu apģērbu un nedezinficētus
apavus, kas valkāti, ejot mežā.
Iedzīvotājiem, kuri dodas mežā ogot, sēņot
un/vai medīt, nepieciešams pēc atgriešanās
no meža izmantoto apģērbu tīrīt un mazgāt,
īpašu uzmanību pievēršot apaviem un to pazolēm. Apavus vēlams arī dezinficēt. Ja mežā
tiek konstatēti dzīvnieku līķi, sevišķi mežacūku līķi, par tiem, atgriežoties mājās, nekavējoties jāinformē Pārtikas un veterinārā
dienesta teritoriālā struktūrvienība.
Medniekiem pēc atgriešanās no medībām
nepieciešams nodrošināt, ka medībās izmantotais apģērbs, apavi un inventārs nenonāk
kontaktā ar mājas cūkām. Īpaša vērība jāpievērš apaviem, tāpēc tos vēlams dezinficēt.
Nekādā gadījumā nedrīkst izbarot mājas cūkām mežacūku izcelsmes atkritumproduktus.

Uzmanīgi! Meža dzīvnieki tiek vakcinēti pret trakumsērgu!
Nacionālais veselības dienests informē, ka no Pārtikas
un veterinārā dienesta
(PVD) saņemta vēstule par
lapsu un jenotsuņu kārtējo
vakcināciju pret trakumsērgu no 2015. gada 5. maija.
Līdzīgi kā iepriekšējās reizēs vakcīnas tiks izvietotas
ar lidaparātu palīdzību.
Vakcinācijai tiek izmantota dzīva novājināta trakumsērgas vīrusa SAD BERN
MSV Bio 10 celmu saturoša
vakcīna "Lysvulpen por.a.u.v.”
Vakcīna šķidrā veidā ir
ievietota folijas kapsulā, kas
iestrādāta barības apvalkā.

Ēsma izskatās kā brūngans
kubiks, kas nedaudz mazāks
par sērkociņu kastīti.
Vakcīnas tiks izvietotas
vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā,
uz 1 km izsviežot 20 - 23
vakcīnas ēsmas ar 500 metru
atstarpi starp lidojumu joslām.
Pēc PVD sniegtās informācijas, vakcīna nav bīstama ne cilvēkiem, ne apkārtējai videi, tomēr, lai izslēgtu
jebkādu risku, nepieciešams
ievērot piesardzības pasākumus un gadījumos, kad vakcīna (nevis ēsma) nonākusi

uz gļotādas vai
brūcē, cilvēkam
nepieciešama antirabiskā palīdzība
a t b i l s t o š i
"Verorab" vakcīnas
lietošanas instrukcijai, kura ir pieejama Zāļu valsts
aģentūras mājas
lapā http://www.zva.gov.lv/
z a l u - r e g i s t r s / ?
iss=1&lang=lv&q=verorab
&ON=&SN=&NAC=on&R
N=&ESC=on&AK=&SAT=
on&RA=&DEC=on&LB=&
PIM=on&MFR=&MDO=
Ja ir nepieciešama papil-

dus informācija, lūdzam
sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centra
Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas
vadītāju Irinu LUCENKO
(tālr. 67081504).
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Grupa “Rauši” vieno ciblāniešus cauri gadu desmitiem
20. jūnija vakarā Kapukalna estrādē pulcējās daudzi jo
daudzi grupas „Rauši” cienītāji. Notika jubilejas koncerts. Kopš grupas tapšanas
pagājuši 30 gadi.
„Rauši” ir visiem ciblāniešiem kas īpaši tuvs un arī
vienojošs. Un mīlestība pret
„Raušu” dziesmām pāriet no
paaudzes uz paaudzi. Koncertā nevarēja nejust mīlestību, kas vieno dažādus cilvēkus un dažādas paaudzes.
Koncerts sākās ar fragmentiem no 1991. gadā
Latgales Televīzijas studijas
(LTS) režisora Imanta Mikuča veidotā TV raidījuma
„Rauša ripināšana”, kur var
dzirdēt un arī paskatīties tā
laika „Raušu” izpildītās
dziesmas. Svētku sarīkojumu vadīja Ciblas TN direktore Sandra Beļavska, ļaujot
visiem ieskatīties grupas
vēstures rakstos, ko veidojis
Jānis Kononovs.
Ieskatīsimies arī mēs šai
vēsturē, kuru var sākt vēstīt
no 1975. gada, kad Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas 4. kursa students, ciblānietis Arturs Trukšāns savas
studiju prakses laikā Ciblas
(Ļeņina) kolhozā savāca
grupiņu lustīgai uzspēlēšanai
ballēs un piedāvāja pamēģināt saspēlēties Pēterim
Trukšānam, Vilim Ivulānam,
kā arī brāļiem Jurim un Jānim Kononoviem. Rudenī
Arturs pēc kolhoza prakses
dodas atpakaļ uz Jelgavu,
bet no obligātā karadienesta
mājās pārnāk Ciblas pamatiedzīvotājs Ēriks Manukins
un uz turpmāko gadu Artura
vietā pārņem VIA vadību.
Otrais posms saistās ar
augstas klases muzikanta
Valērija Jefremova ierašanos
1981. gadā par Ciblas Kultūras nama muzikālās daļas
vadītāju – tādu statusu nu
jau ir izcīnījis lauku klubs
pēc savu pašdarbības kolek-

tīvu daudzveidīgā un kvalitatīvā snieguma novērtējuma
dažādos Ludzas rajona mēroga konkursos. Brāļi Juris
un Jānis Kononovi ir Rīgas
Politehniskā institūta studenti un Ciblā ierodas paretam –
brīvdienās. Vienā tādā reizē
Ciblas KN notiek acumirklīga sapazīšanās, viedokļu
saskaņošana un... jauna VIA
dzimšana. Šis posms noslēdzas ar Jāņa Kononova
aiziešanu „krievos” 1983.
gada aprīļa beigās.
1985. gada maija vidū jau
ir piedzimuši „Rauši”. Jānis
Kononovs ir pārnācis no
dienesta un ātri vien iekļaujas „Raušu” sastāvā, kas
izveidojas par visu laiku
spēcīgāko sastāvu Ciblas
kultūras nama ansambļu
vēsturē. Grupā ir spēcīgs
basists – Valdis Naglis, vīrs
ar labu muzikālo izglītību,
milzīgu kāzu muzikanta
pieredzi, raksta dziesmas,
spēlē visus pieejamos instrumentus. No Ciblas vidusskolas „Raušos” ienākuši Alvis
Budrevičs un Ivars Locis,
sitamos instrumentus reizēm
spēlē Visvaldis Kalvāns, vai
arī pieaicinātie viesmākslinieki. Visai drīz grupas pamatsastāvā par bundzinieku
uz ilgāku laiku ierakstās
Arnis Verze. Turpmākos
2 – 3 gadus „Rauši” eksperimentē ar muzikantu sastāviem un skaņu aparatūrām.
Grupu nu jau sponsorē Ludzas rajona Kultūras nams,
tiek izmantota daudz kvali-

tatīvāka skaņu aparatūra. Ap
1986.gada sākumu prom ir
devies Valērijs, turpmāk
taustiņus spēlē un grupas
vadību uzņemas Valdis. No
karadienesta viens pēc otra
pārrodas Alvis un Ivars, pie
bungām Arni Verzi nomaina
Uldis Adijāns. Tagadējie
„Rauši” spēlē pārsvarā savu
mūziku (pamatā raksta Valdis, dažreiz Jānis), kā paši
saka „melodiskā roka” stilā.
Turpmākie 1987.-1993.g.g.
ir ziedu laiki grupas dzīvē.
Savas dziesmas, publika,
nemitīgi eksperimenti ar
skaņu, gaismām, tiek izdomāti „dūmi” koncertos un
arī ballēs (amonija sāls uz
karstas elektriskās plītiņas
skatuves dziļumā) – efekts
vienreizējs, vienīgi pēc kāda
laika zaudē „balsi” bungu
šķīvji.
Tiek spēlēts pa kāzām
(vidēji 100 – 200 viesiem
vienā pasākumā), koncertos,
deju vakaros pašu Kultūras
namā un arī pa visu Latgali.
Laika periodā no 1985. gada
maija līdz 1992. gada janvārim „Rauši” ir spēlējuši 84
kāzās un 205 deju vakaros.
Pēc 1990. gada „Rauši”
vairākus gadus pēc kārtas
piedalās kādā ļoti jaukā Latgales televīzijas sabiedrības
(LTS) pasākumā – ikgadējos
Latgales televīzijas mūzikas
festivālos, kur uzstājas koncertos kopā ar grupām
„Fēnikss”, „Austrumeiropa”,
„Osvalds” u.c.
(Nobeigums 8.lpp.)

5. lappuse

Vāksim makulatūru!
Pušmucovas, Felicianovas, Ciblas, Zvirgzdenes un
Līdumnieku pagasta bibliotēkas aicina iedzīvotājus
iesaistīties makulatūras
vākšanas akcijā.
Makulatūru var nodot
nosauktajās vietējās bibliotēkās visu vasaru, līdz
septembrim.
Savāktā makulatūra tiks
nodota pārstrādei SIA
"Līgatnes papīrs".
Esiet atsaucīgi!
Saudzēsim apkārtējo
vidi!

FOTOKONKURSS
Ir izsludināts
fotokonkurss
«Ciblas novads».
Tas norisināsies
līdz 31. oktobrim.
Balvu fonds – 200 eiro.
Fotoattēli tiks vērtēti
5 grupās, 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.

Pilnīgāka informācija par
dažādiem kultūras un
sporta notikumiem
Ciblas novadā lasāma
pašvaldības mājas lapā
www.ciblasnovads.lv
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RA izdevniecība – vieta, kur idejas pārtop realitātē
Mūsdienās nav iedomājama neviena uzņēmuma, organizācijas
darbība bez atpazīstamības zīmes. Savs nosaukums, logo un mājas lapas adrese ir svarīgākie aspekti, lai vairotu ne tikai popularitāti, sekmētu atpazīstamību, bet arī nodrošinātu veiksmīgu savstarpējo sadarbību.
Vairāk nekā 15 gadus Rēzeknes Augstskolā (RA) strādā izdevniecība, kuras sākotnējā darbības joma bija saistīta ar iespieddarbu sagatavošanu augstskolai. Laikam ejot, RA izdevniecības darba lauks ir krietni paplašinājies. Šobrīd ne tikai augstskolas, bet
arī pilsētas un tuvējo novadu cilvēki ir pārliecinājušies, ka RA
izdevniecības darba sfēra nav tikai grāmatu izdošana.
„Gandrīz piecus gadus strādājam pie tā, lai klientiem piedāvātu
visplašāko prezentācijas priekšmetu klāstu – apdrukātas krūzītes,
T-kreklus, kaklasaites, magnētiņus, atslēgu piekariņus un daudzas
citas lietas, atkarībā no pasūtītāja vēlmēm un rocības. Izdevniecībā pieejamā tehnika ļauj veikt arī uzdruku uz flīzēm, akmens foto
rāmjiem. Kā pēdējais jaunums izdevniecībā ir metāla apdruka.
Interesentiem ir iespēja tikt pie lielas sienas plāksnes, gaumīgas
kabineta norādes vai magnētiskās nozīmītes,” stāsta izdevniecības
vadītāja Velta ANDŽĀNE.
RA izdevniecībā var pasūtīt prezentācijas priekšmetus gan vienā eksemplārā, gan arī lielākās tirāžās.
„Mēs strādājam, balstoties uz katra klienta vajadzībām, nešķirojot, vai pasūtītājam ir vajadzīga viena identifikācijas krūšu nozīmīte vai
100 darba
apģērbu
komplekti.
Svarīgi,
lai pasūtītājs zinātu, ko īsti
viņš vēlas
redzēt uz
prezentāc i j a s
priekšmeta – uzņēmuma logo, fotogrāfiju, atjautīgu frāzi vai nebēdnīgu smaidu.
Mēs saņemam pasūtījumu, un tālākās rūpes ir izpildīt to kvalitatīvi un ievērojot laika termiņu,” piebilst V. Andžāne.
Tieši ar kvalitāti un salīdzinoši īsajiem darbu izpildes termiņiem RA izdevniecība ir soli priekšā citiem līdzīgiem uzņēmumiem pilsētā. Ne velti izdevniecību kā uzticamu partneri novērtējuši dažādi klienti: pašvaldības, uzņēmumi, biedrības, skolas u.c.
RA izdevniecības apdrukātajos T-kreklos sporto vairāku sporta
klubu komandas, dzied kori, šeit tapušās oriģinālās dāvanas dāvina uzņēmēji, veicinot biznesa kontaktus. Ideju oriģinalitāte un
individuāla pieeja klientiem ļauj sasniegt tādu rezultātu, kas patīkami pārsteidz.
RA izdevniecība sniedz arī kopēšanas, izdrukas, laminēšanas,
iesiešanas pakalpojumus. Tuvāko un tālāko izglītības iestāžu
audzēkņi un studenti ir novērtējuši operatīvo diplomdarbu, bakalaura, maģistra darbu iesiešanu. Taču izdevniecība nodrošina
projektu pieteikumu, finanšu atskaišu, arhīvu dokumentu, kā arī
citu reģistru un žurnālu iesiešanu. Process aizņem tikai dažas
minūtes, taču iesietam materiālam ir cita vērtība – tas ilgāk saglabājas, ir pārskatāmāks un vieglāk lietojams.
Būsim oriģināli dāvanu izvēlē, veidosim labas savstarpējās
attiecības un atcerēsimies, ka prieks ir ne tikai saņemt dāvanas no
citiem, bet arī dāvināt!
Atbrīvošanas al. 115, ITC, 103.kab., Rēzekne
Tālr.: 28318347, e-pasts: izdevnieciba@ru.lv
http://izdevnieciba.ru.lv/
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Lai sasniegtu mērķi, jāizkāpj no komforta zonas
Jūnijs ir laiks, kad 12. klases skolēni atvadās no skolas,
meklē turpmākos ceļus sapņu piepildīšanai. 2012. gadā Ciblas vidusskolu absolvēja Modrīte LAURĀNE. Jau skolas laikā ar savu centību un neatlaidību, uzcītīgu mācību darbu
Modrīte ieguvusi titulus – gan labākais mācībās, gan vislabākais mācībās. Neatlaidīgs darbs skolā ir licis labus pamatus
turpmākajiem sasniegumiem. Patreiz Modrīte studē Itālijā.
Piedāvājam nelielu interviju, ko palīdzēja sagatavot Modrītes
skolotāja Rūta TRUKŠĀNE.
Ciblas vidusskolas pedagogi uzsver Modrītes panākumus kā
piemēru tam, ka ar cītīgu darbu un drosmi ir iespējams kardināli
mainīt dzīvesceļu uz labu. Tālāk intervijā redzams Modrītes vērtējums periodam un cilvēkiem Ciblā. Zem tā vien tik tikko jaušami pārdzīvojumi un smaga pieredze. Un jauniešiem būtu jāielāgo
Modrītes teiktie vārdi: – Sēdēt mājās pūkainās čībiņās, iespējams, ir vieglāk. Bet, ja gribi būt zinošāks (lasi: sasniegt kādu
mērķi), jāizkāpj no komforta zonas. Izkāpjot no tās, Modrītei bija
jāpārvar bailes…
Kādā augstskolā sāki studēt un kāpēc tieši tur?
2012. gadā Vidzemes Augstskolā Ekonomikas fakultātē
(tagad Sabiedrības zinātņu
fakultāte) sāku studēt Biznesa
vadību. Šo augstskolu man
ieteica, nebiju pārliecināta, ka
izvēle pareiza, bet … Jau ierodoties Valmierā, sapratu, ka
man patīk gan pilsēta, gan
augstskola. Šobrīd esmu ļoti
priecīga, ka tā ir sanācis.
Kādas ir pirmā studiju
gada sajūtas?
1. kursa sākumā par daudz
ko biju patīkami pārsteigta –
vēl joprojām patīk pasniedzēju
darba stils, kursabiedri u.tml.
Mana ikdiena pēc dzīves Ciblā
bija ļoti mainījusies, tomēr aptuveni mēneša laikā iejutos.
Dzīvoju kojās, visus gadus iesaistos Debašu Kluba aktivitātēs, esmu darbojusies arī studentu organizācijā AIESEC,
teātrī ViaGars.
Kā nonāci ERASMUS programmā?
Vienmēr esmu gribējusi aizbraukt uz ārzemēm. Par
ERASMUS programmas piedāvātajām iespējām jau iepriekš biju dzirdējusi, un mana
vēlme izmantot šo iespēju ar
katru dienu tikai pieauga. Pieauga arī uztraukums, jo nejutos pārliecināta par valodu
zināšanām, un mocīja bailes
no visa nezināmā. Tomēr vēlme aizbraukt bija milzīga.
Lai dotos ERASMUS+ praksē vai studijās, nedrīkst būt
finansiāli, kā arī studiju parādi
augstskolā. Ir jāiztur konkurss.

Bet būtībā galvenais ir vēlme
doties uz ārzemēm.
Erasmus+ programmas ietvaros students var doties ārvalstu studijās un praksēs līdz
12 mēnešiem katrā studiju
līmenī (bakalaurā, maģistrā,
doktorantūrā). 12 mēnešus var
kombinēt dažādi: 9 mēnešu
studijas + 3 mēnešu prakse vai
6 mēnešu studijas + 3 mēnešu
prakse + 3 mēnešu prakse.
Esot projektā, es katru mēnesi saņemu stipendiju.
Gribēju doties uz siltajām
zemēm. Tāpēc – Spānija, Lloret de Mar. Strādāju viesnīcu
kompleksā kā animators, pienākumi pamatā bija saistīti ar
aktivitāšu vadīšanu bērniem un
pusaudžiem. Lloret de Mar
nebija tik silti, kā biju iztēlojusies, vietējie iedzīvotāji runāja
katalāņu (nevis spāņu) valodā.
Te bija kā Bābelē, vieglāk būtu
pateikt, no kuras valsts es nesatiku cilvēkus. Ar katru dienu
jutos arvien labāk, pēc 3 mēnešiem bija jādodas uz Latviju –
tas bija ļoti skumjš brīdis.
Jau pašā sākumā es plānoju,
ka gadījumā, ja prakse ārzemēs
būs veiksmīga, tad vēlāk došos
arī studijās uz ārzemēm, izmantojot ERASMUS programmu. Tāpēc šobrīd esmu Itālijas
pilsētā Ankonā, Università
Politecnica delle Marche. Studijas notiek angļu valodā. Te
es pārsvarā komunicēju ar citiem ERASMUS+ studentiem
no Horvātijas, Spānijas, Vācijas, Slovākijas, Lietuvas, Albānijas, Maltas, Polijas, u.c..
(Turpinājums 7.lpp.)
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Lai sasniegtu mērķi, jāizkāpj no komforta zonas
(Sākums 6. lpp.)

Ko esi guvusi šai ceļā?
Pieredze, sajūtas un atmiņas, kuras tiek iegūtas izmantojot ERASMUS+, ir neaprakstāmas. Pirmkārt, tās ir jaunas
va-lodas. Pārsvarā ar draugiem sazināmies angļu valodā. Bet arī, piemēram, ar spāņiem es cenšos runāt spāniski
un ar itāļiem – itāliski. Otrkārt, ceļošana – izrādās, redzēt apbrīnojamas, brīnišķīgas
vietas nav nemaz tik dārgi,
tikai jāzina – KĀ. Treškārt,
iemācījos komunicēt ar citiem
cilvēkiem. Saprotu to, cik
cilvēki ir atšķirīgi un atšķirīgas mūsu vērtības. Tas ir palīdzējis saprast, piemēram, to,
ka Latvija var būt arī labākā
zeme uz pasaules, svarīgi, kā
mēs uz to raugāmies.
Attiecības, kas izveidojas
šāda veida starptautiskās studijās, nevar salīdzināt ar draudzību Latvijā. Spānijā un Itālijā esmu iemācījusies mazāk
baidīties no izaicinājumiem
un ne tik pozitīvas lietas pārvērst par ļoti vērtīgu pieredzi
un izbaudīt to. Patiesībā, tieši
tas būs tas, kas paliks visvairāk atmiņā – kā neveiksmi
pārvērst par aizraujošu piedzīvojumu.
Ja būs iespējams, atkal došos nākamajā ERASMUS+
praksē vai studijās.
Tu reiz rakstīji, tā ir cita
pasaule un valda citi likumi…
Toreiz domāju par to, ka
Cibla ir cita pasaule. Ir ļoti
liela atšķirība starp cilvēkiem
Ciblā, Valmierā un, protams,
Spānijā vai Itālijā. Jebkāda
veida attiecības visvieglāk ir
izveidot ārzemēs. Viņi vien-

mēr ir pozitīvi noskaņoti,
vienmēr gatavi palīdzēt un
saprast. Man liekas, ka latvieši dažreiz ir skaudīgi. Ir jūtama arī liela atšķirība latviešos,
kas ir dzīvojuši ārzemēs – viņi
pārņem ieradumus no valsts,
kurā bijuši. Man ir prieks, ka
tik daudzi Vidzemes Augstskolas studenti dodas ERASMUSā. Manuprāt, tādā veidā
latvieši iepazīst paši sevi.
Es neuzskatu, ka latvieši ir
sliktāki vai ka spāņi ir labāki.
Mēs esam atšķirīgi. Un mēs
varam mācīties viens no otra.
Piemēram, latvieši varētu iemācīties vieglāk raudzīties uz
dzīvi, bet, piemēram, spāņi
varētu mācīties no latviešiem
būt vairāk organizēti.
Cibla un Itālija. Ļoti daudz
būtisku atšķirību. Pat grūti
salīdzināt kaut ko tik atšķirīgu. Ciblā un Itālijā un Spānijā
cilvēki ir ļoti atšķirīgi. Man
vissvarīgākais ir cilvēki, ar
kuriem pavadu kopā laiku,
tāpēc šīs atšķirības ļoti izjūtu.
Ciblā daudzi cilvēki (ne visi)
nemāk patiesi priecāties par
dzīvi kopā ar līdzcilvēkiem.
Latvieši kopumā atradīs katru
negatīvo skabargu citā, vienmēr būs gudri, lai pamācītu
citus, bet paši savu dzīvi nemāk izveidot veiksmīgu. Latvieši ir ļoti orientēti uz negatīvu lietu atrašanu un izcelšanu.
Manuprāt, par problēmām ir
jārunā, lai pēc tam tās risinātu, nevis, lai sarežģītu dzīvi
sev un citiem. Spānijā un Itālijā cilvēki māk atrast skaisto
un dzīvo vienkāršāk. Man
liekas, ka arī es tagad jau esmu nedaudz to iemācījusies.
Nedz Itālija ir skaistāka vai
labāka par Latviju, ne otrādi.
Nedz
strādāt ir
grūtāk
vai vieglāk. Tas
ir savādāk.
Grūti tas
kļūst tajā
brīdi, kad
mēs katrs
pats to
redzam
kā ko
grūtu.

Es personīgi tagad esmu
sapratusi, ka katra neveiksme
ir iespēja kaut kam jaunam un
vēl labākam. Es vairs nepārdzīvoju tik ļoti, ja kaut kas
nenotiek tā, kā es to gribētu.
Kādas atziņas par mācību
darbu, par sevis izglītošanu?
Nevaru iedomāties sevi bez
mācībām. Arī man, kā jebkuram studentam, bieži vien
negribas mājasdarbus pildīt,
vai ir tēmas, kas neliekas tik
interesantas un vērtīgas. Tomēr kopumā man ļoti patīk
mācīties, es redzu tam vērtību,
man patīk studenta dzīve.
Ieguvums ir gūtā pieredze,
jaunas zināšanas un pārvarētas bailes. Par pieredzi un
jaunām zināšanām – tas ir
pašsaprotami. Par bailēm...
vispār esmu diezgan bailīgs
cilvēks. Biju. Kādreiz man
bija bail iet uz skolu, tad bija
bail braukt uz Valmieru, tad
Spāniju...
Pirms 3 gadiem es tiešām
nespētu pat nosapņot, ka manas studijas izvērtīsies šādi.
Bet tagad to visu izdarīt nav
nekas īpašs. Tagad mierīgi
varu izdarīt lietas, kuras iepriekš likās pārāk grūtas. Esmu pašpārliecinātāka.
Ko tu gribētu novēlēt vai
pateikt mūsu skolas absolventiem, jauniešiem, skolotājiem?
Ciblas vidusskolas absolventiem arī noteikti iesaku
izmantot šo iespēju. Katram
studentam ir citādi ERASMUS+ piedzīvojumi, bet
vienmēr tie ir vērtīgi. Sēdēt
mājās pūkainās čībiņās, iespējams, ir vieglāk. Bet, ja gribi
kļūt zinošāks, tad ir jāizkāpj
no komforta zonas. Vēlāk to
novērtēsi.
Jauniešiem iesaku mācīties.
Nekad nesaki – man tas nenoderēs, man to nevajadzēs.
Nekad nezini, kas būs vēlāk.
Visiem skolotājiem – milzīgs paldies. Es esmu iemācījusies kaut ko pie visām skolotājām, kuras man ir mācījušas. Un tad, kad man noder tās
zināšanas, tad es par Jums
atceros.
Tavs dzīves moto?
Viss, kas mani nenogalina,
dara mani stiprāku.

7. lappuse

AICINA CIBLAS
VIDUSSKOLA!
No 15. jūnija pamatskolu
absolventi var iesniegt dokumentus mācībām Ciblas
vidusskolā. Mācoties te,
iespējams iegūt vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
un no 2015./2016. mācību
gada iegūt B kategorijas
autovadītāja tiesības.
Lai iestātos 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
* iesniegums;
* apliecība par pamatskolas
izglītību (kopija, uzrādot
oriģinālu);
* medicīniskā izziņa;
* jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Auto apmācības teorētiskās
nodarbības notiks piektdienās
2 mēnešu garumā (no 1. oktobra līdz 30. novembrim)
Ludzā, Raiņa ielā 8. Praktiskās auto vadīšanas nodarbības
notiks Rēzeknē. Nodarbības
vadīs autoskolas „AAA” pasniedzēji un instruktori. Ciblas novada pašvaldība ar savu
transportu nogādās audzēkņus
uz kursu norises vietu un atpakaļ. Kursus apmaksās Ciblas novada pašvaldība.
Ciblas vidusskolā tiek uzņemti skolēni visās klasēs –
no 1. līdz 12. klasei.
Skolā notiek daudzveidīgi
ārpusstundu pasākumi.
Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadāšanu Ciblas novada teritorijā, kā arī skolēni
tiek vesti uz Ludzu un no
Ludzas.
Ir kopgalds, no maksas par
ēdināšanu ir atbrīvoti bērni no
daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm (GMI līmenis), kā arī visi 1. - 4. kl. skolēni.
Nepieciešamības gadījumā
skolēni var dzīvot skolas internātā, ko apmaksā novada
pašvaldība.
Izvēloties mācīties Ciblas
vidusskolā, jūs izvēlēsieties
mācīties un attīstīt savas
spējas un talantus!

Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.11 (77)

2015. g. 29. jūnijs

8. lappuse

Grupa “Rauši” vieno ciblāniešus ...
(Sākums 5. lpp.)

Neviens īsti neatceras
tādas pēdējās kopā spēlēšanas datumu, jo punkts kopīgai darbībai tā oficiāli nekad
pielikts nav bijis. Vienkārši
viņu kopdarbībā ir bijusi
iestājusies radošā pauze
dažu gadu garumā. Deviņdesmito gadu beigās un arī
pēc 2000. gada ir fiksētas
dažas „Raušu” kopā saspēlēšanas epizodes, kaut vai
samazinātā sastāvā lokālas
nozīmes pasākumos.
Ap 2005. gadu atsākas
regulārās „Raušu” ikgadējās
tikšanās un kopā saspēlēšanas, kas tiek safilmētas turpmākai lietošanai privātajās
kolekcijās.
2006. gada 30. decembrī
Ciblas pagasta padomes
konferenču zālē (kultūras
nama zālē notiek remonts)
tiek sarīkots tā sauktais
„kafejnīcas vakars” – groziņu vakars pie galdiņiem
komplektā ar „Raušu” mūziku. Ir ieradušies ap 30 pašu
uzticamāko „Raušu” mūzikas cienītāju, līdzi ņemot
groziņu un labu garastāvokli, gatavi kopā padziedāt un
arī padejot. Vērojot dalībnieku aktivitāti, rodas ideja
dibināt jaunu tradīciju –
ikgadējo Vecgada pasākumu, kurš vēlāk iegūst nosaukumu „Atpakaļ astoņdesmitajos”. Nākošā – 2007.gada
30. decembra pasākums
kļūst vērienīgāks. Turpmā-

kajos gados pasākums gan
„Raušiem”, gan viņu ciemiņiem kļūst par tradīciju.
2013. un 2014. gada aprīlī
„Rauši” pēc Salnavas TN
vadītājas Valentīnas Kirsanovas ielūguma ierodas uz
„Muzykys traci” – saspēlēšanos visas nakts garumā ar
tādām interesantām grupām
kā „Dabasu durovys”,
„Kapļi”, „DD & James”,
„Sala” u.c. Pasākums ir kļuvis par ikgadēju tradīciju.
Šobrīd svaigākais piedzīvojums grupas radošajā
dzīvē – 2015. gada 6. jūnijā
nospēlēta balle Nirzas skolas 150. gadadienas svinībās. Laikam tā ir tikai sagadīšanās, ka arī 130. gadadienas svinību ballē tālajā
1995. gadā Nirzas skolā
spēlēja tie paši „Rauši”…
***
Sandra Beļavska koncerta
noslēgumā izteica domu, ka
neviens no vīriem, kas spēlē
grupā „Rauši” nedzīvo Ciblā. Bet sirdī viņi visi ir ciblānieši. Lai tādi arī paliek!
Pēc koncerta „Rauši” spēlēja savas jubilejas balli līdz
rīta gaismai. Kapukalna
estrādē pulcējās daudzi jo
daudzi grupas mūzikas cienītāji gan no tuvējiem ciemiem, gan tālīnām pilsētām.
Bija pirmsjāņu laiks, ar īpašo burvību, kad liekas –
apstājas laiks…
Fotogalerija —
www.ciblasnovads.lv

Visa laba Jāņuzāle!

Jubilejas kliņģeris — no pašvaldības

Blontu pagasta bibliotēkā 17. jūnijā sākās
visai aizraujošs ceļojums
pa mūsu pašu pļavām.
Jau no rīta bibliotekāre
Inta Vonoga ar savu palīdzi Jolantu Kukšinovu
no jauniešu biedrības
„Madara” kārtoja saišķīšos Blontu un Zvirgzdenes pļavās vāktas zāles (paldies Nadeždai Klecko, Vijai Tabūnei un
Intai Seņkānei). Izrādījās, ka izdevies atrast 40 ārstnieciskus augus.
Pēcpusdienā atsaucāmies Blontu TN vadītājas Janas Barkānes aicinājumam un devāmies ceļā pa Blontiem, vācot Jāņuzāles. Ārstnieciskās ķimenes, sarkano āboliņu, liepu ziedus (vēl pumpuros), madaras un dažu citu atradām pie bērnudārza. Piparmētras, salvijas un
ehinācijas un citas labas lietas – Vijas Metlānes dārzā.
Katrai no mums ir kāda pieredze ar ārstniecības augiem. Bet kā
uzsver Blontu FVP feldšere Alla Stabrovska: – Kad jau slimība
ielaista, pļavu zālītes neko daudz nevar līdzēt. Tās jālieto kā profilaktisks līdzeklis dažādās tējās, uzlējumos.
Inta Vonoga tā aizrāvās ar jāņuzālēm, ka arī nākamajā dienā turpināja papildināt ārstniecības augu kolekciju līdz 49 augiem, ko varējām skatīt Blontu pagasta bibliotēkā.
Brīnums, cik dāsnas ir mūsu pļavas!
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