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Cesvaines novada domes izdevums

Uz skolu
Dar’ man tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt’,
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā ieti man gribas!
		
(Auseklis)

Saule aiz apvāršņa pazūd arvien ātrāk.
Asteru un dāliju dobes zied pašā plaukumā. Ejot vakara pastaigā, tā vien gribas uz
pleciem uzlikt kādu siltāku apģērba gabalu. Rakstot redaktores sleju, aiz mana loga
līst lietus. Viss dabā notiekošais vēsta, ka
tepat jau rudens - ražas un skolas laiks.
Pirmais septembris, kad kāds uzsāk skolas
gaitas pirmo reizi, uzšķirot savā dzīves
grāmatā jaunu lappusi ar virsrakstu „Skolas laiks”. Arī es savā dzīvē esmu uzšķīrusi
jaunu lappusi, kuras nosaukums ir „Cesvaines ziņas”.
Jūtos patiesi pagodināta, ka manā gādībā ir nonākusi avīze, kas Cesvainē atspoguļo novada iedzīvotāju dzīvi. Ar patiesu
interesi esmu iepazinusi nelielu daļu no
Cesvaines cilvēkiem, pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem. Viens ir skaidrs - esam
lepni, ja esam cesvainieši un Cesvaines
vārdu varam nest Latvijā un pasaulē. Un
mums ir ko nest - vēsturi, kultūrvēsturiskās vērtības, arhitektūru, un pats svarīgākais, - cilvēkus, kas šeit dzīvo. Bez cesvainiešiem pilsēta un viss novads nebūtu tas,
kas ir tagad. Visa pamatā tomēr ir cilvēks.
Mēs nevaram izvēlēties laiku, kad piedzimt un darīt lielas lietas, bet varam darīt
visu, lai šīs lielās lietas notiktu tagad un te.
Sākt varam ar mazumiņu - bez iemesla pateikt kādu labu vārdu otram, sakopt mājas
pagalmu vai palīdzēt sirmgalvim pāriet
ielu. Zinām, ka viss lielais sākas no maziem darbiem. Apziņa, ka esi palīdzējis
kādam, iepriecinājis kaimiņu vai pateicis
otram labu vārdu, ir neatsverama. Es labprāt iepriecināšu Cesvaines novada iedzīvotājus ar „Cesvaines ziņām”.
Lai gan mana iepriekšējā profesionālā
darbība ir saistīta ar izdevniecību, redaktores amatā esmu pirmo reizi. Šobrīd esmu
notikumu epicentrā, bet tieši šī sajūta motivē darboties un veidot avīzi bagātu ar novada notikumu aprakstu un aktivitātēm.
Esmu atvērta jaunām idejām, bet vienmēr
respektēju vērtības un tradīcijas. Priecē, ka
Cesvainē to netrūkst.
Vēlos pateikties visiem, kas mani atbalstījuši, veidojot šo Cesvaines Ziņu numuru.
Jāatzīst - nav viegli atnākt svešā vietā un
sākt veidot avīzi, bet man prieks, ka šeit
mīt daudz atsaucīgu un pretimnākošu cilvēku. Ceru, ka arī turpmāk cesvainieši palīdzēs veidot avīzi tādu, kādu vēlas redzēt.
Tāpēc labprāt uzklausīšu jūsu ieteikumus,
komentārus, kādu interesantu ideju vai
tēmu, kuru būtu vērts ievietot avīzes lappusēs.
Cerot uz turpmāku sadarbību,
Kristīne Vilciņa
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Sveicam skolēnus un skolotājus 1. septembrī!
Lai skolēniem ir vēlme mācīties, skolotājiem - darbaprieks
un vecākiem - lepnums par saviem bērniem!
Cesvaines novada dome

Piedzīvojumu spēles “Uz 57. paralēles Cesvainē”
13. augusta rīta pusē dažāda vecuma
orientēšanās entuziasti pulcējās pie Cesvaines vidusskolas, lai piedalītos piedzīvojumu spēlēs “Uz 57. paralēles Cesvainē”,
kas norisinājās otro reizi.
Lai gan no malas laiks nešķita piemērots –
smidzināja lietus – kā atzina dalībnieki, tas
patīkami veldzēja sacensību laikā.
Pēc komandas kapteiņu sapulces sacensību
dalībniekus uzrunāja Cesvaines novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozenbergs. Izdevušās sacensības un patīkamu dienu vēlot, pasākuma organizatori Gunārs
Ikaunieks un Viktors Leimanis deva startu
piedzīvojumu spēlei.
Atšķirībā no pirmā gada piedzīvojumu spēlēm šogad sacensībām tika pievienota jauna
distance ģimenes komandām. Šī distance aptvēra Cesvaines pilsētas teritoriju un neveda
ārpus tās robežām. Īsās distances kontrollaiks
bija noteikts 5 stundas, bet garās – 7 stundas,
savukārt ģimenes distances dalībniekiem bija
jāiekļaujas 3 stundās.
Visu distanču komandām galvenais uzskates materiāls bija aerofoto uzņēmums, kurā
norādīti gan pildāmie uzdevumi, gan foto
orientēšanās attēli, gan distances apraksts.
Lukturītis, mobilais telefons ūdensizturīgā
iesaiņojumā, kompass un ūdensizturīgs rakstāmais bija vienīgie palīgmateriāli, kurus varēja izmantot sacensību dalībnieki. Atzīmēšanās kontrolpunktos mijās ar dažādu uzdevumu
izpildi. Par vienu no grūtākajiem dalībnieki
minēja mezglu siešanas uzdevumu, kuru dažu
komandu pārstāvji pildīja pirmo reizi. Savukārt par interesantākajiem un aizraujošākajiem pārbaudījumiem tika atzīti laišanās pa
gaisa trasi un virves šķēršļu pārvarēšana.

Īsās un garās distances maršruts iekļāva
orientēšanos Cesvainē un Biksērē, savukārt
garā distance aptvēra arī Aizkujas ceļus un
pļavas. Kontrolpunkta atrašana vēl nenozīmēja, ka var doties tālāk, jo, lai atrastu ielaminēto
lapu vai prizmu, nācās papūlēties. Ielaminētās
lapas ar cipariem atradās zem siena ruloniem,
laipām, bedrēs un citās interesantās vietās. Lai
atrastu kontrolpunktus, bija jāskrien ne tikai
pa sauszemi, bet nācās arī brist pa upi un peldēt ezerā.
Galvenais pasākuma organizētājs Gunārs
Ikaunieks atzīst, ka sacensības izdevušās labas un ar gala rezultātu ir apmierināts. Izdevies atrast interesantas kontrolpunktu vietas,
un to daudzums bijis krietni lielāks, nekā pagājušajā gadā. Gunārs arī saka, ka laika apstākļi lutinājuši dalībniekus, jo iepriekšējā vakarā, kad izvietoti kontrolpunkti, lijis pamatīgs
lietus.
„Par vēlu iekļāvām ģimeņu grupu, kas varētu piesaistīt vairāk cesvainiešus, jo saprotu, ka
lielai daļai vietējo iedzīvotāju garās distances
ir par grūtu, tāpēc nepieciešama viena salīdzinoši īsa un vienkāršota distance”, atbild Gunārs uz jautājumu par to, ko vajadzētu uzlabot
vai pilnveidot sacensību organizēšanā.
Piedzīvojumu spēles ”Uz 57. paralēles” organizētāji priecājas par pozitīvajām atsauksmēm. Turpināt darboties un pilnveidoties mudina komandu atzinīgie vārdi par to, ka
Cesvainē rīkotās piedzīvojumu sacensības ir
interesantākas un aizraujošākas kā citviet.
Īpašu paldies Gunārs Ikaunieks vēlas teikt
Viktoram Leimanim, kas palīdzēja organizatorisku jautājumu risināšanā un galveno balvu
sponsoru piesaistē. Tāpat paldies Sigitai un
Zanei, kas neatteica savu palīdzību distanču

Tikko dots starts piedzīvojumu spēlei

Cesvaines Ziņas

sagatavošanā.
„Mans vēlējums nākamajam un turpmākajiem gadiem ir, lai sacensībās vairāk piedalītos cesvainiešu. Mēģināšu sagatavot distanci,
kas ir pa spēkam arī tiem, kas ikdienā netrenējās,” novēl Gunārs Ikaunieks.
Kopsummā sacensībās piedalījās 18 komandas, no kurām 5 ģimeņu, 8 īsajā un 5 garajā distancē. Uzvarētāju komandas ģimeņu
un īsajā distancē cīnījās par ceļojumu ar
kruīzu uz Stokholmu, bet garās distances uzvarētāji- par ceļojumu uz Londonu.
Uzvaru ģimeņu konkurencē izcīnīja komanda “Dace palika mājās” (E. Svilpe, S.
Svilpe, D. Svilpis), otrajā vietā atstājot “Joka
pēc” (M. Jūra, R. Jūra, E. Jūra, J. Piļpuks), bet
trešajā “Lidzsvars.lv” (M. Dzenītis, I. Vanaga, J. Dzenītis).
Īsajā distancē uzvaras laurus plūca komanda “Ojārs” (L. Čurkste, N. Bērziņš, J. Mežiels), otrie – “OK Azimuts” (A. Skopāne, A.
Gulbis, I. Ķauķītis ) un trešie – “Džibuha” (N.
Raize, E. Kārkliņa, O. Saliņš).
Garajā distancē pirmie – “Mežmalas MTB”
(D. Sārs, J. Sārs, A. Rekuņenko, A. Pauliņš, ),
otrie – “Partizāni” (A. Kalniņš, K. Dzenis, R.
Kecko, A. Narvels), trešie – “Mēs šeit pēc
alus!” (K. Palmakovskis, R. Palmakovskis,V.
Prunte, J. Aļeksejevs). Visu komandu rezultātus iespējams apskatīt www.okarona.lv mājas
lapā.
Kristīne Vilciņa
Ritas Turkinas foto

Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem –
mezglu siešana



14.jūlija domes sēdē:
● Lai neapgrūtinātu pašvaldības
budžetu ar jauniem izdevumiem,
dome nolēma necelt kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas spriedumu par SIA „Latvijas Energoceltnieks”
prasību
par
skolas
būvniecības parāda piedziņu daļēju
apmierināšanu. Augstākā tiesa nosprieda par SIA „Latvijas Energoceltnieks” prasības par skolas būvniecības parāda piedziņu daļēju
apmierināšanu, tas ir, nosprieda piedzīt no Cesvaines novada domes
nokavējuma procentus Ls 45720,
tiesas izdevumus Ls 747,20, kopā
Ls 46467,20, noraidīja prasību daļā
par zaudējumu Ls 852 202,86 piedziņu, izbeidza tiesvedību daļā par
pamatparāda Ls 610 000 piedziņu.
Nokavējuma procentus tiesa piesprieda piedzīt no Ls 300 000, tās
summas, kuru pašvaldība bija spiesta ņemt kā aizdevumu, lai valdība
samaksātu atlikušo parāda summu
Ls 310 000. Toreizējais valdības apsolījums, ka skolas būvniecībā pašvaldības daļa būs Ls 200 000, kas
arī tika ņemts kā aizdevums, izrādījās nepatiesa un pašvaldībai finansiāli sarežģīta.
● Akceptēja, ka pirmsskolā „Brīnumzeme” tiek izveidotas 1,5 dežuranta amata vietas no šī gada 1.septembra līdz 31. Decembrim.
Vidusskolā tiek likvidētas 0,5 kurinātāja amata vietas, 0,5 apkopēja
amata vietas, 0,38 sētnieka amata
vietas, ka vidusskolā tiek izveidotas
jaunas 0,5 amata vietas „automobiļa
vadītājs” ar šā gada 1. septembri; nolēma domē izveidot 0,4 amata vietas
„kurinātājs” ar šī gada 1. septembri
(ēkas kurināšanai Pils ielā 2).
● Pieņēma Francijas pilsētas Lagardellas mēra Žaka Rago uzaicinājumu domes delegācijai doties vizītē uz Lagardellu sadarbības
izveidošanai starp pašvaldībām un
sadarbības līguma noslēgšanai.
● Izveidoja domes delegāciju 3
cilvēku sastāvā vizītei Francijā: do-

mes priekšsēdētājs Vilnis Špats, deputāti: Skaidrīte Aveniņa un Vēsma
Nora un komandēja šo delegāciju
no 2011. gada 13. līdz 16. septembrim uz Franciju.
● Piešķīra domes priekšsēdētājam
papildatvaļinājumu no 19. septembra līdz 30. septembrim.
● Izdeva saistošos noteikumus
Nr.12 „Par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās”, saistošos noteikumus Nr.13 „Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu”,
saistošos noteikumus Nr.14 „Par
nomas maksu neapbūvētiem zemes
gabaliem”, 2011.gada 17.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Ielu
tirdzniecība Cesvaines novadā ” izdarīja grozījumus un izdeva tos jaunā redakcijā kā saistošos noteikumus Nr.15, saistošos noteikumus
Nr.16 „Par dzīvokļa pabalstu”.
● Izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas komisiju īpašumam „Mekši”,
Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā un īpašumam A. Saulieša ielā 2,
Cesvainē.
● Iznomāja zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Mazajā Virānes ezerā
uz vienu gadu Aivaram Stradiņam
un Vitālijam Stikānam.
● Nolēma apmaksāt no pašvaldības budžeta ziedojumu konta „Cesvaines pilij” Cesvaines pils kamīna
restaurācijas darbus 1000 latu apjomā.
● Piešķīra adreses un nosaukumus, precizēja zemes gabalu platības.
● Bāriņtiesas loceklei, domes juristei Sarmītei Mellei piešķīra ikgadējo atvaļinājumu no 2011. gada 8.
augusta līdz 4. septembrim.
● Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Svētā Jāņa palīdzība” par Zupas virtuves pakalpojuma sniegšanas novada trūcīgajiem
iedzīvotājiem, kuru ierīkos Pils ielā
2, Cesvainē.

Valsts bērnu tiesību inspekcija informē
E-konsultēšana bērniem un
pusaudžiem
Kas tas ir?
E-konsultācijas ir ērta un mūsdienīga konsultāciju saņemšana izmantojot internetu. Tā sniedz iespēju
saņemt
speciālista
konsultāciju caur e-pastu.
Tā Tev ir piemērota, ja:
■ Tev ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība,
■ Tu vēlies saņemt atbalstu krīzes situācijā,
■ Tev labāk patīk rakstīt un saņemt atbildes rakstiski,
■ Tu labprāt izsaki savas domas
un jūtas rakstiskā veidā,
■ Tev nav iespēja saņemt cita
veida palīdzību,
■ Esi gatavs saņemt atbildi pēc
laika (līdz 3 dienām no vēstules saņemšanas brīža).
Kur rakstīt?
Raksti mums, spiežot mājas lapā
www.bti.gov.lv uz e-konsultācija
bērniem un pusaudžiem vai rakstot
uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv
Tev ir iespēja mums uzrakstīt
vēstuli un mēs centīsimies sniegt
Tev palīdzību un nepieciešamo atbalstu krīzes situācijā!
Kādos gadījumos e-konsultācija nav piemērota?
Šāda konsultācija nav piemērota
bērniem vai pusaudžiem akūtas
krīzes situācijā (pašnāvības risks,
savas vai cita cilvēka drošības, ve-



selības vai dzīvības draudi).
Akūtas krīzes situācijā vēlams
zvanīt uz VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai - 113 vai policijai – 110, vai arī
zvanot kopējam neatliekamās palīdzības dienesta telefonam 112.
Uzticības tālruņa akcija pedagogiem un vecākiem
No 29. līdz 31. augustam laikā
no 8:00- 23:00 pedagogi un vecāki
tiek aicināti zvanīt uz Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
bezmaksas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu sev aktuālos
jautājumos saistībā ar:
■ psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem;
■ bērnu disciplinēšanu;
■ konfliktsituāciju risināšanu;
■ attiecībām skolā.
Akcijas mērķis
Sniegt psiholoģisku atbalstu skolotājiem un vecākiem jaunā mācību
gada sākumā, atvieglojot ar skolas
gaitu atsākšanu saistītās problēmas.
Uzticības tālruņa darba laiks:
■ darba dienās no plkst. 08:00
līdz plkst. 23:00
■ sestdienās no 08:00 līdz 22:00
■ svētdienās no 10:00 līdz 22:00
Uzticības tālrunis ir anonīma bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no
fiksētā, gan mobilā telefona.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.15
Cesvainē, 2011.gada 14.jūlijā
(sēdes protokols Nr.10, 16#)

Ielu tirdzniecība Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām ” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru Kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību ” 9.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības
dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Cesvaines novada
domi (turpmāk – dome) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;
1.2. ielu tirdzniecības dalībnieka
un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.3. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību
saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu
tirdzniecības vietās;
1.5. gadījumus, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt
tirdzniecības dalībniekiem maksu
par ielu tirdzniecības organizēšanas
nodrošināšanu un tās apmēru;
1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.
2. Noteikumi ir saistoši visām
personām, kas nodarbojas ar tirdzniecību Cesvaines novada administratīvajā teritorijā, izmantojot pašvaldības ieradītās tirdzniecības
vietas vai ar pašvaldību saskaņotas
publiskas vietas.
3. Saistošajos noteikumos lietoti
termini atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.
2. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas:
4. Fiziskām personām, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā
atļauts pārdot Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organi-

zēšanas kārtību” 7.punktā minētās
preces.
5. Juridiskam un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību, atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas
preces.
3. Tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība
6. Dome saskaņo un izsniedz ielu
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas:
6.1. ielu tirdzniecībai publiskās
vietas,
6.2. īslaicīgai preču pārdošanai,
6.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai,
6.4. tirdzniecībai no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta,
6.5. ielu tirdzniecības organizēšanai.
7. Lai saņemtu domes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un saņemtu pašvaldības atļauju
ielu
tirdzniecības
organizēšanai vai ielu tirdzniecībai:
7.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībai iesniegumu, norādot Ministru kabineta 2010.gada
12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punktā norādīto informāciju.
8. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu
par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju
piecu darba dienu laikā pieņem domes izpilddirektors.
9. Tirdzniecības atļauju izsniedz
uz pieprasīto laika periodu, bet ne
ilgāk kā uz vienu gadu.
10. Atļauju tirdzniecībai izsniedz
pēc nodevas par ielu tirdzniecību
samaksas.
4. Tirdzniecības dalībnieka un
tirdzniecības organizatora pienā-

kumi kārtības nodrošināšanai
11. Tirdzniecības dalībniekam vai
tirdzniecības organizatoram pēc domes deputātu, izpilddirektora, vai
policijas pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
tirdzniecības atļauja.
12. Tirdzniecības vieta jāuztur
kārtībā tirdzniecības laikā un pēc
darba beigšanas jāsakārto.
13.Tirdzniecības atļauju aizliegts
nodot izmantošanai citām personām.
5. Nosacījumi ielu tirdzniecības
vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz
laiku
14. Dome ir tiesīga apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecības atļauju,
ja:
14.1. atļaujas saņēmējs apzināti
sniedzis nepatiesas ziņas;
14.2. atkārtoti gada laika konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamen-tējošo normatīvo
aktu pārkāpumi;
14.3. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
14.4. bez saskaņošanas ar novada
pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
14.5. atļauja nodota izmantošanai
citam personām;
14.6. izsniegtā atļauja pazaudēta;
14.7. ja netiek pildītas normatīvo
aktu prasības.
15. Apturot tirdzniecības atļaujas
darbību pašvaldības nodeva netiek
atmaksāta.
6. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība
16. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktā
atbildība.
V.Špats,
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2011.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.15
„Ielu tirdzniecība Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines novadā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar Cesvaines novada domi ielu tirdzniecības vietas
iekārtošanu; ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus
kārtības nodrošināšanai; ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību,
kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu
tirdzniecības vietās; gadījumus, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt
tirdzniecības dalībniekiem maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un
tās apmēru; nosacījumus pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.
Projekta
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
nepieciešamības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību ”
pamatojums
9.punktā dots deleģējums pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus, kas nosaka
augšminēto noteikumu 8.punktā noteikto kārtību.
Projekta ietekme uz
Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
Tiek prognozēts, ka saistošo noteikumu īstenošana labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbības vidi vidi, jo ir noteikta kārtība ielu tirdzniecībai novadā.
Projekta ietekme uz
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas
administratīvajām
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
procedūrām
Informācija par
Konsultācijas ar privātpersonām tiešā veidā nenotika.
konsultācijām ar
privātpersonām
V.Špats, domes priekšsēdētājs
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Patīkamas emocijas 3x3 nometnē Cesvainē
Laikā no 3. līdz 10. jūlijam Cesvainē notika pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3. Pagājis zināms
laiks un ir patīkami atgriezties atmiņās, kas ir tikai un vienīgi pozitīvas ne tikai man, bet arī visiem
tiem, kas piedalījās no Cesvaines
kā dalībnieki, gan arī tiem, kas
aktīvi darbojās.
Nedaudz ieskats vēsturē, lai tie,
kam nebija un nav priekšstata par
3x3 nometni, tas rastos un būtu vēlēšanās kādreiz pašiem piedalīties.
Šī kustība aizsākās pirms 30 gadiem ASV Garezerā, kad radās ideja
kopā saukt latviešus visās pasaules
malās. Šīs idejas „māmiņa” ir Līga
Ruperte. Pirmās nometnes organizētāji nevarēja iedomāties, ka 3x3
nometnes kļūs populāras gandrīz
visās zemēs, kur mīt latvieši. Līdz
2011.gadam kopā notikušas 188 nometnes ar 27765 dalībniekiem. Šogad Cesvainē piedalījās 262 dalībnieki no Latvijas un 50 no 11 citām
valstīm.
Vēl daudziem nav skaidrs ko nozīmē 3x3.Viens 3 nozīmē trīs paaudzes, otrs 3-austrumi, rietumi, mēs
pa vidu.
Katrai nometnei ir sava tēma.
Cesvaines nometnes tēma bija
„Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni
laipotāji”. Par nometnes vadītājiem
pirmo reizi bija Krūmiņu ģimenes
jaunā paaudze Ingus un Egija kopā
ar savu mazo atvasīti Gustavu Uko.
Nometnes nosacījums- sarunā lietot
tikai „tu”.
Ko sabraukušie dalībnieki dara
nedēļas garumā? Nedēļas plānojums

bija ļoti smalki un precīzi izstrādāts.
Vadoties pēc nometnes pamattēmas,
tika organizēts ieviržu darbs. Kopumā savas amata prasmes, zināšanas
rādīja un mācīja 41 amata meistars,
darbošanās notika rīta, pēcpusdienas
un pievakares ievirzēs. Paralēli tam
bija iespēja piedalīties kopreferātos,
kur notika tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem no Cesvaines puses, politiķiem, Austri Grasi. Trešdiena bija
Cesvaines iepazīšanas diena, kad
tika organizētas ekskursijas gan pa
Cesvaini, gan pa novadu. Šīs ekskursijas bija bagātas ar apskates
objektiem, jo pamatdoma bija ieinteresēt viesus vēlreiz atgriezties uz
šejieni. Interesanti bija nometnes
vakari. Pirmdien bija cesvainiešu
vakars, kad koncertu sniedza Cesvaines pašdarbības kolektīvi. Otrdien koncertu sniedza Cesvaines
Mūzikas un mākslas skola, kam
sekoja Rasmas Lielmanes un Venta Zilberta koncerts. Trešdien bija
gaidītais brīvais mikrofons, kad
katrs, kurš vēlējās parādīt savu talantu muzicēšanā, dziedāšanā vai
vēl kādā citā jomā, varēja to izdarīt.
Ceturtdien – folkloras kopas „Vilkači” koncerts, kam sekoja nakts
basketbols. Piektdien – nometnes
emocionāli spēcīgākais, nozīmīgākais vienojošais pasākums – daudzinājums. Šogad tika daudzinātas
savas „vara saknes”. Inese Krūmiņa uzsvēra ģimenes nozīmīgumu,
ģimenes turpinājuma nozīmīgumu.
Sestdien – noslēguma vakars, kur
varēja redzēt visu, ko nometnes
laikā bija iemācījušies, redzēt inte-

resantas prezentācijas. Visus vakarus no plkst. 21.30 līdz rīta trijiem,
četriem, pieciem notika nīkšanas un
danči, zolītes turnīri.To nevar aprakstīt, to var tikai izbaudīt un brīnīties – kur var būt tik daudz enerģijas! Bet to noteikti dod šī pozitīvā
aura, kas virmoja ne tikai nometnieku vidū, bet liekas – visā Cesvainē.
Vēl visas nedēļas laikā aktīvi darbojās filmu studija, kur pateicoties
mūsējo Edmunda un Kristapa, Paulas izcilajai sadarbībai, tapa filmas
par nometnē notiekošo. Gribu gan
atklāt, ka filmās izcili, it kā netīšām,
tika parādīti Cesvaines cilvēki un
skaistā ainava. Šo filmu ir vērts iegādāties arī tiem, kas nebija nometnē. Nometnes laikā darbojās skaņu
studija, kur varēja ierakstīt savas
dziesmas. Starp citu, diskā ir ierakstīti Cesvaines jauktā kora un pūtēju
orķestra priekšnesumi. Nedēļas laikā tika uzņemta filma par Rihardu
Lencu.To varēja noskatīties ikviens
Cesvaines pils parka svētku laikā.
Šķiršanās bija emocionālas, jo tik
tiešām liekas, ka nometnes laikā
visi kļuva kā viena ģimene.
Tas ir neliels ieskats 3x3 pagātnē. Izmantojot izdevību, gribu teikt
vispirms lielu paldies visam Cesvaines vidusskolas kolektīvam par
atsaucību, īpaši tehniskajam un virtuves personālam, šoferiem Jānim
un Vaņam, sargiem, internātskolas
kolektīvam, kultūras namam, mūzikas skolai, tūrisma centram, policistiem Jurim un Aivaram, viesu māju
saimniekiem par jauko uzņemšanu,
„Divu torņu” meitenēm par neplā-

Izzinošs
brauciens uz
Rumāniju
notajām nīkšanām viņu pagrabiņā,
Valdai, cesvainiešiem, kas piedalījās nometnē. Īpašs paldies tiem cesvainiešiem, kas nenobijās un vadīja
kādu no ievirzēm – Jānim Galejam
par koka darbiem, Ausmai Ozolai par aušanu, Vandai un Imeldai
Podiņām par etnogrāfisko vainagu
darināšanu un stilizēto etnogrāfisko
rotu darināšanu, Anitai Greidiņai
par latvisko virtuvi, Jānim un Vijai Puriņiem par ievirzi „Par un ap
bitēm”, Baibai Putniņai par Cesvaines novada folkloras ievirzi, Ingunai Lucei par sporta ievirzi, Mārai
Evardsonei par novadpētniecības
ievirzi un „Moras” kolektīvam par
neplānoti daudzajām ūdens vingrošanām.
Visu aprakstīt nevar, to var tikai
izdzīvot, piedaloties nometnē.
Es skaidri zinu, ka nākošajās nometnēs piedalīsies arī ģimenes no
Cesvaines. Tikpat skaidri zinu, ka
nākošā nometne, uz kuru var pieteikties, notiks 2012. gadā no 22.
līdz 29. jūlijam Kandavā. Būs arī
otra, bet par to vēlāk.
Mīļās cesvainiešu ģimenes, ja vēlaties vasarā bagātīgi atpūsties, krājiet naudu un piesakieties nometnei.
Nenožēlosiet!
Sarma Kurme, nometnes 3x3
Cesvainē darba grupas pārstāve

Pils parka svētki
Šogad otro gadskārtu Cesvainē piedzīvoja pils parka svētki.
Pasākuma pirmās ieskaņas bija
jūtamas, kad pie novada domes
tika iesvētīts jaunais Cesvaines
novada karogs.
Klātesot karoga dizaina autoram
Jānim Strupulim, novada domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats 30. jūlija rītā uzvilka jauno novada karogu
mastā. „Karoga dizains, kas tika
izvēlēts no padsmit variantiem, ir
izdevies patiešām lakonisks un harmonisks, un arī šeit, esot klātienē,
esmu pārliecinājies, ka tas ir īstais,”
atzina karoga dizaina autors.
Kad izveidojās novadi, tika risināts jautājums par to, kādu ģerboni
izvēlēties novada simbolam. Pilsētas
ģerboni kā novada simbolu izmantot nedrīkst. „Sazinoties ar heraldikas komisiju, tika ieteikts izstrādāt
jaunu ģerboni, taču, ņemot vērā to,
ka novada teritorija nemainījās, izlēmām mainīt tikai fona krāsu. Varianti bija tikai daži - sarkana, melna
vai zila. Šīs krāsas ielikām fonā, un
notika apspriešana. Iedzīvotāji izvēlējās sudraboto pakavsaktu turpmāk
skatīt uz sarkanā fona. Pagājušā
gada beigās arī heraldikas komisija
apstiprināja šādu variantu,” karoga
ģerboņa un krāsas izvēli pamatoja
domes priekšsēdētājs.
Tālāk norisinājās pils parka svētku atklāšana, kuru pavadīja pūtēju
orķestris pils ziemeļu terasē. Par
pasākuma uzrunu gādāja barons un
baronese, taču viņus pārsteidza jātniece baltā kleitā, kas nodeva vēstījumu pasākuma apmeklētājiem.
Svētku viesi varēja just, ka par
pasākuma programmu ir padomāts.
Apmeklētāji varēja apskatīt un ie-

gādāties gan vietējo amatnieku,
mājražotāju un uzņēmēju radītās
lietas, gan tālāku ciemiņu gādātus
labumus. Priecēja iespēja apmeklētājiem iepazīt un apgūt dažādas
prasmes. Tā, piemēram, apmeklētāji varēja izveidot paši savas ziepes,
iepazīt groziņu pīšanas mākslu vai
vērot, kā top dažādi rokdarbi. Iegādāties mājās gatavotu saldējumu
no dabīgiem produktiem bija bauda
- tas garšoja tāpat kā bērnībā.
Paralēli tirdziņam norisinājās izrāde visai ģimenei „Pifa piedzīvojumi”. Jaunākā paaudze varēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās vai
izvizināties ar Z/S „Greķi” zirgiem.
Salonā „Divi torņi” visas dienas
garumā tika rādīti 3 seansi filmai
„Reinholds Lencs”. Priecēja, ka visi
seansi tika kupli apmeklēti.
Mežkunga mājas pagalmā notika
koncertuzvedums „Es ceļos. Es neceļos”, kas piesaistīja skatītājus ar
skanīgajām dziesmām. Uzvedums
tika veidots ar domu aizdomāties un
skart tādas tēmas, par kurām ikdienā piemirstam, taču tas viss tika pasniegts tā, lai ikviens to varētu uztvert ar lielisku humora un ironijas
devu. Skatītāju saradās tik daudz,
ka dažiem nācās sēdēt zālājā, jo
sēdvietas bija pārpildītas.
„Iemaskojies pilsētvidē!” - ar šādu
saukli visas dienas garumā apmeklētāji varēja maskēties senlaicīgā
maskā un iemūžināt to foto uz pils
fona vai ar viduslaiku skaistulēm.
Pasākumu bagātināja iespēja piedalīties ērmriteņu izveides procesā, kā
arī vērot to parādi. Rindas veidojās
pie nobrauciena ar virvi pa gravu, jo
tāda atrakcija šeit bija jaunums, īpaši lielu piekrišanu šim pasākumam

“Iemaskojies pilsētvidē!”– iespēja iemūžināt foto ar viduslaiku
skaistulēm

Amatnieku un mājražotāju tirgus
izrādīja jaunā paaudze.
Novēlot turpināt tradīcijas un arī
nākamgad veidot pasākumu ar tikpat un vēl bagātīgāku programmu,
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jāsaka liels paldies galvenajai svētku organizatorei Kristīnei Aumelei
un viņas komandai.
Rita Turkina, autores foto

10. starptautiskās jauniešu apmaiņas nometnes aktivitātes „Inventory of the traditional popular
architecture in Székelyhodos” ietvaros Cesvaines dalībnieku grupa atgriezusies no brauciena uz
Rumāniju.
Tā kā Grašu ciematam ir sadarbība
ar Franciju, projektā izdevās iesaistīties, pateicoties Grašu bērnu ciematam un Francijas izrādītajai iniciatīvai. Projektā piedalījās ne tikai
dalībnieki no Latvjas, bet arī vietējie
Rumānijas un Francijas jaunieši.
Projekta un nometnes sauklis
bija „Saglabāsim mūsu arhitektūras
mantojumu!”, viena no devīzēm –
„Nākotne ir pagātnē”, ar to skaidrojot, cik liela vērtība mūsdienās ir
pagātnē radītā vēsturiskā arhitektūra. Dalībnieku galvenais uzdevums
bija iepazīt Šekelhodosas pilsētas
arhitektūru. Lai gala rezultātā būtu
“taustāms” materiāls, tika fotografētas vecas mājas, ar mērķi izveidot
vienu kopēju fotoalbumu. Latvijas
dalībnieku grupu pārstāvēja 6 jaunieši, kas nometnes laikā iedraudzējās ar rumāņu un franču jauniešiem.
Šekelhodosas galvenais iedzīvotāju peļņas gūšanas veids ir naturālā
saimniecība. Tā kā šādas saimniecības pamatnostādnēs ietilpst brīva
lopu pārvietošanās, tad ikvienam
jaunietim bija iespēja izmēģināt
roku govs slaukšanā. Kā jau ierasts,
ciemojoties svešās valstīs, tika organizēti vakari, kuros pārējiem dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīt
konkrētās valsts nacionālās īpatnības. Kādu vakaru tas bija ieskats
valstu kultūrā, citu reizi – ēdienos.
Cesvainieši bija pagatavojuši pelēkos zirņus ar speķi un maizes zupu.
Šekelhodosā aplūkotās ēkas veidotas vienkārši, bet gaumīgi. Īpašas
iezīmes – ap māju izveidots žogs,
ieejas vārtiņi veidoti no skaistiem
kokgriezumiem. Katras mājas veidotie kokgriezumi gan atkarīgi no
tās īpašnieku spējas ieguldīt nepieciešamos līdzekļus.
Nometnes laikā bija iespēja aplūkot citus Rumānijas ciematus. Tā,
piemēram, aplūkojot kādu ciematu,
varēja redzēt, ka Eiropas Savienības
atbalstītu projektu ietvaros tiek rekonstruētas vēsturiskas ēkas. Redzētās ēkas bija patiešām skaistas.
Uz nometni tika izraudzīti tie jaunieši, kas aktīvi iesaistījušies skolas
pašpārvaldē. Savu pirmo šāda brauciena pieredzi uzkrāja Toms Galejs
un Varis Prunte. „Šekelhodosas cilvēki šķita ļoti atsaucīgi un draudzīgi,
vienīgi problēmas sagādāja kontaktēšanās, jo reti kurš runāja angliski.
Rumānijā bija pilnīgs haoss uz ielām,
tur ceļu satiksmes noteikumi gandrīz
nepastāv. Arī ātruma ierobežojumi ir
pilnīgi lieki”, savos iespaidos dalās
Toms. Tāpat puiši stāsta, ka apmierināti bija ar visu, dienas programma
bija saplānota tā, lai ir arī brīvais
laiks. Nogurdinošākais visā nometnes laikā bijis pārbraucieni un ceļš uz
Rumāniju. Varis Prunte, stāstot par
gūtajiem iespaidiem, atzīstas: „Gūti
jauni draugi, jauna pieredze, daudz
kas iemācīts rumāņiem un arī mums.
Tika darītas lietas, kuras nekad nebiju domājis, ka nāksies darīt. Dabas
skati, vietējo attieksme – vienkārši
lieliski!”
Ar vēlmi arī turpmāk iesaistīties
šādos projektos un redzēt citu zemju
kultūru, dalībnieki pauda savu attieksmi pret šo braucienu.
Rita Turkina



Atjaunots Cesvaines kultūras nams
Ar svinīgu lentas pārgriešanu
1. jūlijā tika atklāts atjaunotais
Cesvaines kultūras nams. Projekta „Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot mansardu”
ietvaros pirmajā kārtā tika labiekārtota kultūras nama teritorija,
skvērs starp bibliotēku un kultūras namu, kā arī siltinātas abas
ēkas. Projekta otrajā kārtā tika
veikti kultūras nama iekšdarbi.
Kultūras nama atklāšanas svinīgajā ceremonijā ar lentas pārgriešanu piedalījās Cesvaines domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats un kultūras nama vadītāja Kristīne Aumele.
Pašdarbnieku kolektīviem tika dota
iespēja pirmo reizi uzstāties kultūras nama telpās. Ar mudinājumu aktīvi iesaistītes Cesvaines sabiedriskās dzīves veidošanā, uzrunu teica
Kristīne Aumele: „Kultūras nams ir
tā vieta, kur mēs visi kopā strādājam, kopā atpūšamies un veidojam
pozitīvu kultūrvidi. Mums ir skaista
ēka, ar radošu garu bagātas telpas,
bet atcerēsimies, ka ēkas dvēsele ir
cilvēki, kuri nāks šeit darboties, kā
arī apmeklēs pasākumus”.
Pateicoties dizainerei Dacei Grīnvaldei, kultūras nama vizuālais tēls

ir pārdomāts un saskaņots. Telpās
mājo gaišu krāsu palete, kas papildināta ar koka elementiem. Lieku
reizi nākas pārliecināties - ja pie lietas ķeras savas jomas profesionālis,
tad rezultāts ir lielisks. Katrs kultūras nama stūris, vieta ir pārdomāta
un estētiski baudāma. Priecē arī sakoptā vide ap kultūras namu.
Apsveikt un kopā priecāties par
kaimiņu atjaunoto kultūras namu
bija ieradušies viesi no Gulbenes
un Kocēnu novada kultūras namiem, Sarkaņu pagasta tautas nama
„Kalnagravas” vadītāja Valda Kļaviņa, Cesvaines pašvaldību iestāžu
pārstāvji. Kultūras namu iesvētīja
luterāņu baznīcas prāvests Hanss
Jensens un katoļu baznīcas prāvests
Andrejs Kazakevičs.
„Priecājos, ka visiem mūsu pašdarbniekiem un pārējiem, kas vēlas
aktīvi darboties, beidzot ir savas
mājas. Tas ir ļoti svarīgi, jo tad,
kad bijām atsevišķi, viens kolektīvs
prom no otra, bija grūti rast tik ļoti
nepieciešamo saliedētības sajūtu.
Tagad mēs šeit varam sanākt kopā
un darboties, neviena netraucēti.
Uzskatu, ka tas mūsu kultūras dzīvei nāks tikai par labu”, bilda kultū-

ras nama vadītāja. Cesvaines pūtēju
orķestris, Cesvaines jauktais koris,
Cesvaines senioru koris „Virši”,
Cesvaines dāmu deju grupa „Kamenes”, folkloras kopa „Krauklēnieši”,
Cesvaines tautas teātris bija pirmie,
kas jaunajās mājās iemēģināja skatuvi un baudīja atjaunotā kultūras
nama pirmos aplausus.
Kultūras nama atjaunošanā kopsummā ieguldīti 123 283 Ls, no kuriem ES finansējums 39 415 Ls.
Paldies vārdus kultūras nama vadītāja velta Cesvaines novada domes
priekšsēdētājam Vilnim Špatam,
Cesvaines novada domes projektu
vadītājai Ivetai Raimo, projekta autoriem, kā arī īpašs paldies Pēterim
Imantam Brokam, būvuzraugam
Andrim Garančam, PS „CEKA M”,
darbu vadītājam Jānim Braunbergam, Kasparam Krūmiņam, Agrim Kancevičam, dizainerei Dacei
Grīnvaldei, Jānim Buļam, Kasparam Ozoliņam un visiem tiem cilvēkiem, kas neatteica savu padomu un
palīdzēja īstenot projektu.
Baudīsim Cesvaines sabiedrisko
dzīvi atjaunotā un patīkamā vidē!
Rita Turkina, autores foto

Tūrisma jaunumi Izbrauc no Rīgas un izbaudi
Interneta vidē: Vēl pilnveidojama un kopjama, bet darbu sākuLatvijas dabas garšu!
si jaunā tūrisma sadaļa Cesvaines
novada mājas lapā. Tur iegūstama
visa aktuāla informācija. Pieejama
informācija arī par atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem ar Cesvaines
pils apmeklētāja karti. Iespējams arī
pieteikties, lai tūrisma jaunumus saņemtu tieši savā e-pasta kastītē.
Cesvaines pils stārķu gaitas: cesvainieši jau noteikti pamanījuši, ka
kopš pavasara dažu metru attālumā
no Cesvaines pils skatu torņa ligzdu
novijis stārķu pāris. Izšķīlušies stārķu
bērni jau paaugušies, un novada domes mājas lapā iespējams arī neklātienē vērot stārķu ģimenes gaitas.
Jaunumi suvenīru plauktā: lieliska dāvana arī cesvainiešiem – Tkrekls ar uzrakstu. Pieejami sieviešu, vīriešu un bērnu izmēri, dažādās
krāsās. Jaukas piemiņas lietas un
dāvaniņas ar Cesvaines tematiku:
pastkartes, nozīmītes un magnētiņi, pildspalvas, pierakstu bloki,
Cesvainē izgatavotās vaska sveces,
Cesvaines Kultūras veicināšanas
biedrības izdotās grāmatas.
Sagatavošanā šādi tūrisma materiāli: 1) Cesvaines tūrisma avīze,
kurā tiks apkopota visa tūristiem
svarīgā informācija par Cesvaines
novadu. Avīzes paredzētas arī kā
Cesvaines informatīvais materiāls
lielākajā tūrisma izstādē Latvijā
„Balttour 2012”; 2) Brošūra par
Cesvaines pili un vēsturisko zonu.
Materiālā būs apkopota informācija un fotogrāfijas gan par Cesvaines pils vēsturi, gan atjaunošanas
gaitu, gan detalizēti apraksti par
Cesvaines lepnumu – pili un vēsturisko zonu; 3)Vidzemes tūrisma
ceļveži. No Cesvaines novada kartē tiks publicēta īsa informācija par
Cesvaines tūrisma iespējām un 4 tūrisma objekti ar fotogrāfijām. Karte tiks izdota 20 000 eksemplāros,
6 valodās un izplatīta gan lielajās
tūrisma izstādēs, gan Latvijai svarīgajos mērķtirgos, gan arī Latvijas
tūrisma objektos.
Ilze Kalna-Elksniņa, P/S „Cesvaines tūrisma centrs” vadītāja



Ar šādu aicinājumu izskan Cesvaines tūrisma informācijas centra „Gardēža velotūres” maršruts, kas veidots sadarbībā ar A/S
„Latvijas Dzelzceļš”. Maršruts
pielāgots vilcienam no Rīgas, kas
no Rīgas atiet sestdienās plkst.
8:29, Cesvainē ienāk plkst.11:33
un atpakaļ no Cesvaines uz Rīgu
izbrauc plkst. 17:58.
Nav noslēpums, ka starp Cesvaines kalniem un lejām, torņiem un
cilvēkiem slēpjas neatkārtojama
garšu un smaržu buķete. Ēdienam
šeit zemes spēks, pļavu saldais aromāts un debesu zilā valgme. No
dabīgiem pašmāju produktiem gatavotas maltītes un uzkodas, kam
neatkārtojamību piešķir saimnieku
pieskāriens. Atpūtniekiem pamīšus
ar veselīgo atpūtu velosipēda mugurā, tiek piedāvāta iespēja rītu sasildīt ar Cesvaines zāļu tēju, baudīt īstas mednieka brokastis ar medījumu
gaļu un sievasmātes pārsteigumi. Kā
patīkams atklājums pusdienās ir iespēja nogaršot maltīti ar kazas gaļu
un sieru. Tam visam pa vidu pļavu
un mežu svaigā smarža, Cesvaines
torņu spēks un harmonija.
Ceļš pa Cesvaines novadu vijās pa
paugurainu apkārtni – uzbraucieni
kalnos mijas ar nobraucieniem lejā.
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma riteņbraucējiem daži pauguri
varētu būt pieveicami tikai blakus
velosipēdam. „Gardēžu velotūres”
kopējais ceļa garums ir 24 km.

Ciemiņiem, kas atbraukuši uz
Cesvaini ar vilcienu, nākamā pietura ir dzelzceļa stacija, kur 17.58
pienāk vilciens Gulbene-Rīga.
Lai gan velotūre ir pielāgota vilciena maršruta atpūtniekiem un
tiem, kas uz Cesvaini dodas tūrisma
nolūkos, tā ir arī iespēja vietējiem
iedzīvotājiem izbaudīt sava novada
dabas skaistumu, ēdiena gardumu
velosipēda mugurā, lai vēlreiz pārliecinātos, ka nekur nav tik labi kā
mājās!
Paralēli „Gardēža velotūrei”, ir
izveidots velo maršruts „MadonaCesvaine”, kas atpūtniekiem piedāvā maršrutu sākt no Madonas
dzelzceļa stacijas, aplūkojot Madonu, Biksēri, noslēdzot maršrutu Cesvainē. Vairāk informācijas:
http://new.cesvaine.lv/tic/index.
php?page=380
Sīkāka informācija Cesvaines
tūrisma centrā. Tālr: 64852225 vai
26172637.e-pasts: turisma.info@
cesvaine.lv
Mājas lapā: http://new.cesvaine.
lv/tic/index.php?page=264
Pēc P/A „Cesvaines tūrisma
centrs” sagatavotās informācijas
Kaspara Dobrovoļska foto

Svinīgā lentas pārgriešanas ceremonija

Cesvaines kultūras nama vadītāju un vietnieku sveic Kocēnu novada
kultūras nama vadītāja

Cesvaini pārstāv
„Mītava Open 2011”
Reklāmas televīzijā, radio un
internetā uzrunāja arī Cesvaines sporta entuziastus piedalīties
amatieru čempionātā „Mītava
Open 2011”.
Iniciators Cesvaines komandas
izveidei un dalībai amatieru futbola čempionātā „Mītava Open 2011”
bija Atis Verebs. Tika sameklēts
sponsors – SIA „Krauss”, kas uzņēmās apmaksāt Cesvaines komandas
dalības maksu un ceļa izdevumus.
Komandas sastāvā tika iekļauti
A.Verebs, I.Tonnis, Dz.Tonnis,
K.Dzenis, K.Sveķis, J.Krivko,
E.Krivko, J.Arcimovičs, L.Rumps,
J.Zuitiņš, A.Narvels, R.Vīgups,
S.Arsentjevs. Komanda Cesvaine
„Krauss” 23. jūlijā piedalījās Ziemeļaustrumu Latvijas posmā, kas
norisinājās Madonas stadionā, bet
tā kā komanda netika ārā no grupas
(palika 21. vietā), čempionāta nolikums deva iespēju startēt nākamajā
posmā, kas norisinājās 31.07. Preiļos. Kā atzīst I.Tonnis, „vairāk no
spēlēm prātā palicis Preiļu posms,
iespējams, tāpēc, ka tas bija pavisam nesen. Komandas bija stipras,
bet kā visspēcīgākās varu minēt komandas „Zveri” un” Preiļi”. „Zveri”
savā grupā guva visvairāk punktu,

tāpēc šī komanda tika tālāk. Preiļu
posmā palikām 14. vietā”. Uz jautājumu, vai bijis kāds interesants atgadījums, I.Tonnis piemin organizatoru aicinājumu kādam no komandas
dalībniekiem piestiprināt kameru,
lai var gūt kadrus no spēlētāja skatu
punkta. Cesvaines komanda labprāt
piekrita un spēlētāja/operatora lomu
uzticēja J.Zuitiņam.
Vārtsarga lomu Madonas posmā
uzņēmās R.Vīgups, savukārt Preiļu
posmā vienu spēli komandas vārtus
sargāja Dz.Tonnis, bet pārējās spēles L.Rumps. Sports ir sports un bez
traumām neiztikt. Spēles karstumā
vairāki spēlētāji guva gan kājas, gan
deguna traumas. I.Tonnis apsver iespēju arī nākamgad piedalīties „Mītava Open” organizētajā pasākumā.
„Tā kā pieteikties pasākumā varēja
vecumā no 16 gadiem, gribējās redzēt vairāk jauniešus. Tāpat būtu
priecīgs, ja Cesvaines jaunā paaudze piedalītos. Lai ganvar saprast
arī viņus - Cesvainē nav īsti kur trenēties futbolā. Mēs paši divas reizes
nedēļā dodamies uz Dzelzavu trenēties”, atzīst I.Tonnis.
Kristīne Vilciņa
www.delfi.lv foto

Spēles karstumā tika gūtas arī traumas

Cesvaines Ziņas

Par 2010./2011. apkures sezonu Cesvaines pilsētā
Ir noslēgusies 2010./2011. gada apkures sezona. Beidzot arī mums bija
iespēja izmantot ēkās uzstādīto individuālo siltummezglu (ISM) iespējas.
Siltummezgli ir apgādāti ar visām
moderna siltummezgla sastāvdaļām
(siltummaiņiem, situma skaitītājiem,
vadības pultīm, apkures regulatoriem,
jeb regulēšanas vārstiem ar izpildmehānismiem, cirkulācijas sūkņiem,
izplešanās traukiem, ūdens skaitītājiem u.t.t.). Mūsu siltummezglos nav
paredzēta karstā ūdens sagatavošana, jo lielākajai daļai siltumenerģijas
patērētājiem ir uzstādīti elektriskie
vai ar malku apkurināmi ūdenssildāmie boileri, bojāti vai likvidēti ēku
iekšējie karstā ūdens apgādes tīkli,
tāpat arī, karstā ūdens sagatavošanas
kontūra izbūve siltummezgla izmaksas palielinātu 1.3 līdz 2 reizes. ISM
ēku iekšējos siltumtīklos nodrošināja
tādu temperatūru kāda tā tika iestādīta pults displejā. Lielākajai daļai siltumenerģijas patērētāju siltumapgāde
uzlabojās. Ja kaut kur tā nav bijusi tik
laba kā pirms ISM ierīkošanas, vaina
jāmeklē ēkas iekšējos siltumtīklos,
kur ar krānu palīdzību apkures ūdens
plūsma visā ēkā jāizbalansē vienmērīgi. Līdz nākošās apkures sezonas
sākumam dzīvokļu īpašniekiem jāsaved kārtībā ne tikai šie minētie apkures ūdens plūsmu balansējošie krāni,
bet arī sistēmu atgaisošanas krāni ēku
augšējos stāvos. Par ISM apsaimniekošanu apkures sezonā iekasētās naudas (1 santīms par apsildāmās platības

1 m2) pārpalikums tiek uzkrāts šim
nolūkam speciāli izveidotā kontā ar
mērķi izlietot tikai siltummezglu apkalpošanas un remonta vajadzībām.
Madonā, piemēram, ja kādā no daudzdzīvokļu ēkām siltummezglā jāmaina
sūknis, nauda tā pirkšanai tiek iekasēta no ēkas dzīvokļu īpašniekiem.
Tā kā siltumenerģijas piegādes jomā,
pateicoties Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. 9-09/3.5.2.1./022/6 īstenošanai, esam sasnieguši mūsdienu prasībām atbilstošu līmeni – tādu
kāds ir pilsētās, kad visa siltumenerģija no katlu mājas līdz ēkām nonāk
pa rūpnieciski izolētām caurulēm un
visās ēkās ir uzstādīti siltummezgli,
tad arī visas problēmas mums ir tādas
pašas kā Madonā vai kādā citā pilsētā. Ļoti plaši pagājušā apkures sezonā
par siltumapgādes problēmām tika
rakstīts laikrakstā „Stars”. Lai nodrošinātu Eiropas līmenim atbilstošu
siltumenerģijas ražošanu, ir nepieciešama katlu mājas rekonstrukcija ar ne
mazākām investīcijām kā siltumtrases
un siltummezglu izbūvei. Mūsu 1997.
gadā uzbūvētā ar malku kurināmā
katlu mājā iekārtas ir nolietojušās.
Ir pierimusi dažu firmu vēlme būvēt
Cesvainē koģenerācijas staciju ar solījumiem mums pārdot elektroenerģijas ražošanā pāri palikušo siltumenerģiju. Zeme šim mērķim tika piešķirta
jau pagājušajā gadā.
Atšķirībā no citām pilsētām, Cesvainē nav namu apsaimniekošanas uzņēmuma, kas rūpētos par ēku pareizu

ekspluatāciju, uzturētu kārtībā dzīvokļu īpašnieku kopīpašumu, nodarbotos
ar pašreiz tik aktuālo māju siltināšanu
un ļoti daudzu citu darbu izpildi. Tā
kā nav namu apsaimniekotāja, par
kura sniegto pakalpojumu, protams,
būtu jāmaksā, māju apsaimniekošana
jāveic pašiem dzīvokļu īpašniekiem
saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.
Saņemot no kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
protokola izrakstu par lēmumu sakarā ar siltumapgādi, mēs ņemam to
vērā. Ir skaidrs, ka mums ir jāsaņem
samaksa par ēkā patērēto un saskaņā
ar siltumenerģijas skaitītāja uzskaitīto
siltumenerģiju. Aprēķinot maksu par
patērēto siltumenerģiju, tā saucamajiem, „atslēgtajiem dzīvokļiem”, mēs
ņemam vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu. Ja no mājas, kur
ir dzīvokļi ar atslēgtiem radiatoriem,
netiek saņemts dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmums par ēkā patērēto
siltumenerģiju maksāt arī dzīvokļiem
bez radiatoriem, tad mēs saglabājam
iepriekšējo maksāšanas kārtību. Ja
kāds no atslēgto dzīvokļu īpašniekiem
neesiet apmierināts ar pastāvošo maksājumu kārtību savā mājā, sasauciet
mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci,
pieņemiet lēmumu, dokumentējiet un
iesniedziet mums. No centrālapkures
atslēgto dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu tomēr ņemt vērā, ka, ja viņi
par ēkā patērēto siltumu nemaksā
neko, viņi nodara zaudējumu citiem
dzīvokļu īpašniekiem. Beigu beigās

laika gaitā uzkrātais zaudējums citiem dzīvokļu īpašniekiem var būt tik
liels, ka Civilprocesa likumu noteiktajā kārtībā dzīvokļa īpašums var tikt
atsavināts.
Neskatoties uz izdevumu palielināšanos sakarā ar aizdevuma atmaksu, elektroenerģijas un kurināmā cenu
pieaugumu, mēs darīsim visu iespējamo, lai nebūtu jāpalielina esošais
siltumenerģijas tarifs 26,36 LVL par
1 MWh, kas ir viens no zemākajiem
siltumenerģijas tarifiem Latvijā un
nav mainījies no 2008. gada 1. janvāra. Lai tas būtu iespējams, lūgums
nokārtot parādus par siltumenerģiju
līdz jaunās apkures sezonas sākumam. Par patērēto siltumenerģiju var
arī norēķināties, atvedot un pārdodot
mums malku. Malkas iepirkuma cena
nākošajai apkures sezonai ir 14.50
LVL par vienu m3 ar pārrēķina koeficientu no steriem uz ciešmetriem 0,6.
Tiek aktivizēts darbs pie debitoru lielāko parādu atgūšanas tiesas ceļā un
ar parādu piedziņas firmu palīdzību,
protams, šajā gadījumā aprēķinot likumiskos procentus vai līgumsodus
par maksājumu kavēšanu.
Izsaku pateicību visiem mūsu apzinīgajiem klientiem, kuri godprātīgi
kārto maksājumus par mūsu sniegto
pakalpojumu, it sevišķi vecākajai paaudzei, kura mums parādā praktiski
nepaliek.
Aivars Baiers, SIA „Cesvaines
siltums” valdes loceklis

Zviedru ērģelnieku koncerti luterāņu baznīcā

Mūzikas cienītāji Cesvainē bija
iepriecināti par iespēju dzirdēt divus zviedru garīgās mūzikas koncertus Cesvaines luterāņu baznīcā, kuros piedalījās ērģelnieki no
Zviedrijas.
Piektdien, 29.jūlijā, kad daudzas
cesvainiešu dzimtas bija ieradušās uz
Ķinderu kapusvētkiem un Pils parka
svētkiem, tika piedāvāts Zviedrijā
iecienītas garīgās mūzikas koncerts,
kurā muzicēja zviedru ērģelnieks
Magnuss Bogrens, Cesvaines luterāņu draudzes mācītājs Hanss Jensons
un nesen dibinātais draudzes koris,
kuru vada draudzes ērģelniece Daiga
Matroze.
Koncerts bija veidots no trim cikliem – dabas, Kristus dzīves un cilvēka dzīves rituma. Katrā no tiem
ērģeļu skaņdarbus un dziesmas atskaņoja ērģelnieks Magnuss Bogrens,
dziedāja mācītājs Hanss Jensons, čet-

ras dziesmas izpildīja draudzes koris
ērģelnieces Daigas Matrozes vadībā.
Dzirdējām zviedru, angļu, vācu un
dāņu melodijas. Var tikai apbrīnot
mācītāja uzņēmību sagatavot tik plašu
un skaistu solo programmu. Draudzei
tas nebija pārsteigums, bet koncerta
publika bija patīkami pārsteigta par
mācītāja skaisto, tembrāli patīkamo
un spēcīgo balsi.
Otrais koncerts sestdien, 6.augustā, izskanēja kā anglikāņu baznīcas
vakara lūgšanas ar grēksūdzi, Svēto
rakstu lasījumiem, Apustuļu ticības
apliecību, draudzes dziesmām, ērģeļu skaņdarbiem un mācītāja svētību
visiem klausītājiem. Tajā piedalījās
Stokholmas anglikāņu baznīcas ērģelnieks Jorans Grāns, kā arī Cesvaines, Madonas un Lubānas dziedātāji.
Zviedru ērģelnieks J.Grāns virtuozi
atskaņoja J.S.Baha, Viljama Bērda un
F.Mendelsona skaņdarbus. Īpaši šim

koncertam izveidotais koris izpildīja
ļoti skaistus un sarežģītus dziedājumus par Bībeles tēmām. Majestātiski un pacilāti izskanēja draudzes un
jaunizveidotā kora dziedātais korālis
„Kungs, stāvi klāt!” ērģeļu pavadījumā, apliecinot Dieva varenību un ticības spēku. Interesanti, ka koncerta
publika bija ne tikai kā klausītāji, bet
arī kā anglikāņu dievkalpojuma dalībnieki.
Koncertu programmu pārdomāti
bija veidojis mācītājs Hanss Jensons.
Viņam ir arī nodoms turpmāk iepazīstināt mūzikas draugus un interesentus
ar ērģeļmūziku, LELB Madonas iecirkņa baznīcās (arī Cesvaines baznīcā)
organizējot ērģelnieku meistarklases
ar ērģelnieka Jorana Grāna piedalīšanos. Tiksimies nākamajos koncertos
baznīcās!
Maija Zvaigzne, Cesvaines ev.lut.
draudzes padomes pārstāve

Mācītājs Hanss Jensons un
ērģelnieks Magnuss Bogrens

Mācītājs Hanss Jensons un
ērģelnieks Jorans Grāns

Arhibīskapa vizitācija Cesvaines katoļu draudzē
24. jūlijā Cesvaines katoļu baznīcā bija īpašs notikums, jo pie mums
oficiāli viesojās Rīgas Arhibīskaps
Metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Šī bija viņa otrā ierašanās Cesvainē, jo pirmo reizi Arhibīskaps te
bija sakarā ar kapelas iesvētīša-

nu Grašu bērnu ciematā pagājušā
gada septembrī.
Draudzes cilvēki plašā skaitā bija
sapulcējušies mūsu mīlīgajā dievnamā. Uz šīm svinībām bija ieradušies
arī pārstāvji no citām draudzēm, kas
uzticētas manai garīgajai aprūpei, t.i.,

Draudzes un Rīgas Arhibīskapa Metropolīta Zbigņeva Stankeviča kopbilde

no Dzelzavas, Lubānas un Ļaudonas,
bija daudz bērnu, jauniešu un ģimeņu.
Sevišķi gribu pateikties par klātbūtni
Cesvaines domes priekšsēdētājam V.
Špata kungam un citām amatpersonām.
Savā uzrunā Arhibīskaps norādīja uz to, kā apvienot garīgo dzīvi ar
laicīgo, lai cilvēka dzīve būtu harmoniska un sakārtota. Viņš apzinās, ka
šobrīd uz cilvēku tiek izdarīts liels
spiediens no visām pusēm, cilvēks
lielā mērā ir apjucis, pazaudējis virzienu un noguris no pārlieku lielās informācijas plūsmas. Lai savestu kārtībā savu dzīvi, cilvēkam ir vajadzīga
Baznīca, jo bez tās pastāv risks iekrist
galējībās – vai nu pārlieku lielā materiālismā, kad cilvēks neko citu vairs
neredz, kā tikai šīszemes eksistenci,
vai arī „mākoņos lidojoša” dievbijība,
kurai nav sakara ar realitāti. Arhibīskaps aicināja apzināties šīs problēmas
un svētdienās pulcēties dievnamos.
Īsumā rezumējot, galvenā doma būtu

Cesvaines Ziņas

šāda – ar abām kājām stabili stāvēt
uz zemes, bet ar sirdi un prātu dzīvot
Dieva klātbūtnē.
Īpašu toni svētkiem deva arī muzikālais pavadījums, ko sniedza mūsu
draudzes ērģelniece Baiba Putniņa
sadarbībā ar Lubānas baznīcas ērģelnieci Ināru Mālnieci. Arhibīskaps ar
sevišķu sajūsmu pateicās koriem no
abām pilsētām un vēlreiz pasvētīja
uzstādītās ērģeles.
Svinības turpinājās draudzes telpās,
bet pēc tam Arhibīskaps viesojās Cesvaines abās skolās, apmeklēja pili un
baudīja garšīgas pusdienas „Jurgucu”
mājās.
Nākamgad 13. jūlijā Cesvaines katoļu baznīcai apritēs 15 gadi. Šeit ir
tik daudz kristītu cilvēku! Kaut nu
mēs nekad neaizmirstu savu Dieva
bērna stāvokli un saprastu, ka kristietība nes prieku un piepildījumu!
Andrejs Kazakevičs, Cesvaines
Romas katoļu draudzes prāvests

Tiek īstenots
resursu izveides
punkta projekts
Cesvaines
jauniešiem
Pamatojoties uz 2011.
gada 20.maijā
noslēgto līgumu Nr. 07.414/25
starp
Izglītības un zinātnes ministriju un
Cesvaines novada pašvaldību, Cesvainē tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts 2011.gada programmas
1.3. apakšsadaļas „Resursu punktu
jauniešiem izveide pašvaldībās
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” projekts „Resursu punkta jauniešiem izveide Cesvaines
pašvaldībā”. Projektam piešķirtie
līdzekļi, 1920 Ls, 100% apmērā
piešķirti no valsts budžeta apakšprogrammas 06.05.00. „Jaunatnes
politikas valsts programma” finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir
nodrošināt Cesvaines pašvaldības
jauniešiem lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Mērķis tiks
sasniegts, izveidojot resursu punktu un iegādājoties ziemas sporta
inventāru. Cesvaines novada jauniešiem tiks dotas iespējas apgūt
slēpošanas pamatelementus sporta
nodarbībās un daudzveidīgāk pavadīt brīvo laiku ārpus skolas. Projekta noslēguma termiņš ir 2011.
gada 17.oktobris.
Iveta Raimo, projektu vadītāja

Apstiprināts
atbalsts projektam
par pašvaldību
kapacitātes
stiprināšanu
2011. gada
jūlijā saņemts
apstiprinājums ESF līdzfinansētajai apakšaktivitātei Nr. 1.5.2.2.3. „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai”
projekta iesniegumam „Cesvaines,
Lubānas un Varakļānu pašvaldības
kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta kopējās
izmaksas 9176,83 Ls apmērā tiek
piešķirtas no Eiropas Sociālā fonda
100% apmērā.
Projekts paredz pašvaldību sadarbības attīstību un kopēju kapacitātes palielināšanu, vienoti
apmācot 25 darbiniekus no trijām
pašvaldībām. Tāpat projekta ietvaros paredzēts veikt pētījumu par
Cesvaines novada iedzīvotāju vēlmēm un nepieciešamībām saistībā
ar ES projektu piedāvātajām iespējām. Tāpēc jau savlaicīgi lūdzam
cesvainiešus būt atsaucīgiem, ja
tiekat uzrunāti šī projekta ietvaros!
Liene Zīlīte,
projektu koordinatore



Mūzikas un mākslas
skola uzņem audzēkņus
2011./2012. m.g.
Pirmā tikšanās Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem jaunajā
2011./2012. mācību gadā ceturtdien, 1. septembrī, plkst. 12.00
Cesvaines pils lielajā zālē.
Jaunie audzēkņi tiek aicināti uz
iestājpārbaudījumiem:
Piektdien, 2. septembrī, plkst.
18.00 (Pils ielā 1, pilī, kreisajā
spārnā, 2. stāvā)
4 vai 8 gadu mūzikas programmu
apmācība no 6-7 gadu vecuma:
Klavierspēle; vijoles spēle; čella
spēle; kora klase.
4 vai 6 gadu mūzikas programmu apmācība no 9-10 gadu vecuma vai 6-7 gadu vecuma sagatavošanās instrumentu spēlei:
Akordeona spēle; saksofona spēle; klarnetes spēle; flautas spēle
Audzēknim vēlams nodziedāt
dziesmu. Vecākiem jāuzraksta iesniegums uz skolas veidlapas un
jānoslēdz līgums ar skolu.
Piektdien, 2. septembrī, plkst.
18.00 (Pils ielā 4, Dīķa mājā, 2.
stāvā)
5 gadu Vizuāli plastiskās mākslas programmas apmācība no 9-10
gadu vecuma:
Audzēknim jāuzzīmē zīmējums.
Vecākiem jāuzraksta iesniegums
uz skolas veidlapas un jānoslēdz
līgums ar skolu.
Sīkāka informācija Pils ielā 1, 2.
stāvā darba laikā., tālr.: 64852498
Inta Stiene, Mūzikas un
mākslas skolas direktore

Afiša
27. augustā kultūras namā norisināsies „Cesvaines kausa izcīņa
novusā”
9. - 11. septembris - „Klēts” telpās rudens izstāde – tirdziņš „Pašu
rokām darināts”
13. septembrī no plkst. 10.00
līdz 14.00 Latvijā ražotu jaunu dīvānu, gultu un matraču tirdzniecība (pie kultūras nama telpām)
Līdz 20. septembrim akcija
„Filmu ceļi Latvijā”
Līdz 30. septembrim Kraukļu
bibliotēkas sarīkojuma zālē Dzidras Lapsas gleznu izstāde „Ziedi”
Līdz 1. oktobrim Cesvaines pils
izstāžu zālē apskatāma Jāņa Šūstera foto izstāde
Gatavojamies rudens gadatirgum. Interesentus pieteikties pa
tālr.: 64852287, 28658274 vai
29173404

1.septembris tik tīrs kā neuzarts tīrums,
Kā nesamīts sniegs.
Tas atnāk ar ziediem vīts,
Ar cerību sirdī lieliem un maziem...
1. septembris – tikai sākums kaut kam lielam, kaut kam labam....

Klāt 1. septembris. Cesvaines vidusskolas
administrācija sveic visus Zinību dienā.
Lai veiksmīgs
Jaunais - 2011./2012. mācību gads!
Informējam, ka svinīgais pasākums skolas aulā
sāksies plkst. 9.30, pēc tam, turpat - aulā, vecākiem
sanāksme.
Informējam arī par 2011./2012.m.g. paredzētajām
brīvdienām: rudens brīvdienas - no 2011. gada 24. oktobra
līdz 28. oktobrim; ziemas brīvdienas - no 2011. gada 27. decembra līdz 2012. gada 6. janvārim; pavasara brīvdienas no 2012. gada 12. marta līdz 16. martam.

Nikola Cielava jūlijā
Jānis Markevics jūlijā

Laulāti
Andrejs Brizga un
Anna Kazule jūnijā
♥♥♥

Valdis Grīnbergs un
Laura Markoviča jūlijā
♥♥♥

Sandris Gravāns un
Natālija Stecka jūlijā
♥♥♥

Jānis Lejiņš un
Dagnija Stuķēna augustā

Uz tikšanos skolā!

Pašu rokām darināts

Pagājušā gada rudens izstādes –
tirdziņa – atsauksmju grāmatā rakstītāji ir izteikuši savu prieku un paldies visiem čaklajiem izstādes darbu
darinātājiem un rosina šādas izstādes
organizēt vēl.
Turpinot labi iesākto, šogad „Klēts”
telpās no 09.09. līdz 11.09. tiek rīkota
rudens izstāde – tirdziņš „Pašu rokām
darināts”.
09.09. plkst. 16.00 izstādes atklāšana
10.09. plkst. 9.00- 17.00 izstādes apskate, praktiski demonstrējumi
11.09. plkst. 9.00- 15.00 izstādes apskate, tirdziņš
Lūdzam būt atsaucīgiem visus amat-

niekus, mājražotājus, rokdarbniekus un
māksliniekus!
Darbus var nodot domē sociālajā
dienestā Dainai un Judītei 05.09. un
06.09. plkst. 10.00-16.00, 07.09. plkst.
9.00-17.00 darbus var nodot Cesvaines
mākslas skolas 1. stāvā.
Izstādes laikā darbosies „Apmaiņas
punkts”. Izstādes – tirdziņa laikā iecerēts
izveidot apmaiņas punktu, kur bez naudas, savā starpā varēs mainīties ar visu,
kas šovasar brangi izaudzis dārzā vai
raženi salasīts mežā. Būs iespēja savā
starpā apmainīties ar jaunām un vecām
receptēm, prasmēm un padomiem. Tāpat
arī ar istabas un dārza augiem, sēklām,
stādiem, sīpoliem, āboliem, ķirbjiem,

gurķiem un sēnēm. Ar ievārījumu, kompotu, marmelādi, skābeņu sīrupu. Ar visu,
kas garšīgs, ar visu, kas gatavots, gādāts
pašu spēkiem un pašu rokām darināts.
Būs iespēja arī iemainīt lietas, kas
mājās palikušas liekas – sen izlasītas
grāmatas, sīki (nelieli) saimniecības
priekšmeti, vecas lietas, bērnu drēbītes,
rotaļlietas, bērnu riteņi, rati u.c. lietas,
kuras labprāt atdotu, dāvinātu vai vēlētos iemainīt savā starpā.
Vairāk informācijas pie Kristīnes Šulces, tālr.: 28615694, e-pasts: kristasulce@inbox.lv
Lai mums visiem izdodas patiesi brīnišķīga izstāde!
Izstādes organizatori

Dienziežu izstāde Cesvaines pansionātā

Dienu pirms pils parka svētkiem,
29. jūlijā, tika atklāta ziedu parāde
Cesvaines pansionātā, kas priecēja
ikvienu apmeklētāju divas dienas.
Ritma Zeiļuka piedāvāja vairāk kā
130 dienziežu šķirnes no savas kolekcijas. „Dienziedes audzēju 15 gadus.
Esmu izveidojusi kolekciju ar 240 šķirnēm. Patīk arī īrisi, peonijas, bet dienziedes ir tās, kuras mani patiesi ir apbūrušas. 6 gadus sūtu stādus no Beļģijas, kur
var iegādāties arī pašas jaunākās vadošo
Amerikas selekcionāru šķirnes, taču tām
ir salīdzinoši augsta cena,” atzīst Ritma.
Šogad izstāde norisinājās otro gadu.
Iepriekšējā gadā Ritmas Zeiļukas audzētos ziedus bija iespēja aplūkot Cesvaines
pilī. Cesvaines sociālās aprūpes vadītājs
Juris Rozenbergs ierosināja Ritmu šogad
veidot izstādi pansionātā. Ritma piekrita. Arī laika apstākļi šogad lutināja.
„Man šī izstāde ļoti patika, jo dien-

ziedes un lilijas ir patiešām burvīgas,
tāpēc, ņemot vērā apmeklētāju daudzumu un viņu pozitīvās emocijas, izstādi
vērtēju kā labi izdevušos,” savas domas
par izstādi pauž Juris Rozenbergs.
Ritma labprāt dalās ar padomiem, kā
labāk audzēt dienziedes:
• jāstāda padziļināti, lai saknes kakliņš
būtu ~5 cm zem zemes
• stādot bedrē vai dobē, jāielabo ar satrūdējušiem kūtsmēsliem vai kompostu
• stādot, jāsaīsina lapas, dažreiz arī
saknes
• pēc iestādīšanas bagātīgi laista
• pirmajā ziemā sedz ar kūdru vai
egļu zariem
• pavasarī vismaz 1 reizi pirms ziedēšanas dienziedes pabaro ar komplekso
mēslojumu (granulēto vai šķīstošo)
• vasarā, pirms ziedēšanas, ja nav bijuši nokrišņi, dienziedes būtu jālaista,
jo sausums ietekmē gan pumpurus, gan

Piedāvā darbu kokzāģētavā
„Dzeņos”
Vajadzīgi: lentzāģa operatori
- strādnieki pie taras līnijas
- strādnieki ar pieredzi darbam ar
motorzāģi
Tālr.: 26558573
Nr. 7 (217) 2011. gada 22. augusts
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 550 eks.
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
tālr. 64852030
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA “Latgales druka”,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.



Dzimuši

Sveiciens 1. septembrī!

lapas
Pēc šā gada pozitīvajām atsauksmēm ir nolemts turpmāk izstādes rīkot
pansionāta teritorijā. Labprāt izstādes
kuplinātu ar liliju, dienziežu, dāliju un
citu puķu parādi, bet tad jāiesaistās visu
Cesvaines ziedu audzētāju un mīļotāju
lokam. Nākamajos gados Juris Rozenbergs vēlas ierīkot atsauksmju grāmatu,
kur ikviens apmeklētājs varēs pateikt
labu vārdu vai kādu ieteikumu un komentāru turpmākajām izstādēm.
Juris Rozenbergs stāsta, ka no klientiem un apkalpojošā personāla dzirdēti
tikai pozitīvi vārdi. Pansionāta iemītniekiem tā bija iespēja priecāties par
ziediem un justies šajās dienās īpašākiem, nekā tas ir ikdienā. Ziedus varēja vērot mūzikas pavadījumā, tāpēc
lielu paldies Ritma un Juris saka Mārim
Raudam, kas nekad neatsaka un vienmēr piedāvā savu palīdzīgo roku. Tāpat
Ritma paldies vārdus velta kolēģēm
Dainai, Ivetai, Judītei un Lienei, kas gādāja par reklāmas norādēm puķu formā.
Paldies Jurim un pansionāta personālam
par atbalstu izstādes veidošanā un ziedu
uzraudzību šo divu dienu laikā. Ritma,
vērtēdama izstādes norisi, atklāj: „Man
prieks, ja kādam šajās divās dienās bija
patīkami mirkļi, iepazīstot šīs puķes!”
Bet vislielākais paldies jāvelta galvenajai pasākuma personai – Ritmai, kas
piekrita savu ziedu mīlestību parādīt
ikvienam Cesvaines iedzīvotājam un
tās viesim. Pateicoties tādiem cilvēkiem
kā Ritma, mēs varam brīnišķīgi pavadīt dienu un uzņemt jaunas, patīkamas
emocijas. Gaidām nākamo gadu, kad
dienziedes mūs apburs atkal!
Kristīne Vilciņa
Ivetas Raimo foto
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Apsveikumi
Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt Tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un
			
gūts.
Ir pār vaigiem dažkārt ritējusi
Arī kāda sāļa lāse klusi,
Prieka brīžu skurbums galvu vijis,
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk
			
bijis.
		
(K.Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam
Mudīti Gasparoviču skaistajā
dzīves jubilejā un novēlam – lai
katra diena gaišu domu pilna, lai
katru dienu saule ciemos nāk!
Biedrība „Mārtiņroze”
Aiziet gadi un dienas –
Tos mūžība aiznes
Pie jaunības kalniem
Un ezeriem apmesties liedz.
Bet vienmēr lai krūtīs
Līst smaržīgais atmiņu lietus,
Un gadu ozols
Lai tīkamu paēnu dod!

Mīļi sveicam Ņinu Driķi
aizgājušajā 70. dzīves jubilejā!
Vēlam stipru veselību! Lai katru
dienu apmirdz saule un silda
atmiņas – jo savā dzimšanas dienā
Tu „jā” vārdu teici Jānim!
Sveiciens abiem kāzu jubilejā!
Ilga, Guntis

Vēl jau augusts smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas
Tev asteru skumjas, liesmo
dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
Kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!
(K.Apškrūma)
Sveicam mūsu kolēģīti
Ilzi Ozoliņu skaistajā dzīves
jubilejā! Lai krāšņs ik rīts, lai
gaiša ik diena!
Pirmsskolas “Brīnumzeme”
kolektīvs
Atļauj šodien saviem gadiem
			
ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē
		
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
			
skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
			
trauc!
		
(A.Āre)
Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam:
85 gados – Veltu Rūķi,
Mihalinu Traškovu,
Ivaru Zommeru,
80 gados – Kseniju Krastiņu
Cesvaines pašvaldība

Miruši
Aivars Gūts (1955-2011)

