Decembris 2012. gads

Sagaidot
2013. gadu

Cesvaines novada domes izdevums

Baltus un svētītus Ziemassvētkus!
Saules apmirdzētu
Jauno – 2013.– gadu!

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.
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Cesvaines novada dome

“Ērkšķrozīte” Cesvaines pilī

Vēja spārniem ir aizskrējis 2013.
gads. Šis tradicionāli ir brīdis, kad
atskatīties uz pagājušo gadu, padomāt uz
priekšu. Katram gads ir bijis savādāks,
bet noteikti ir, ko atcerēties. Gan jau ir
priecīgāki un bēdīgāki notikumi, bet
likteņa noteikto dzīves ritējumu mums
ir grūti noteikt.
Pašvaldībai kopumā gads ir bijis
labs, katrā gadījumā ir izdarītas vai
iesāktas lietas, par kurām gada sākumā
runājām tālā nākotnes formā. Iepriekš
neparedzēta, piemēram, bija apkures
sistēmas nomaiņa pirmsskolā, bērnu
spēļu laukuma iekārtošanas aizsākums,
reāls darbs pie jaunas pansionāta ēkas
apgūšanas, arī varianti, kā sakopt
estrādi, lai tā dzīvotu. Protams, pieminams ir plānotais un ikdienas darbs.
Mēs priecājamies, ka mūsu teritorijā
ienāk investīcijas – kūdras fabrika,
koģenerācijas stacija, bet neesam
apmierināti ar to, ka līdzi nāk ceļu
pastiprināta izbraukšana.
Ceļiem atvēlētā nauda gadu no gada
sarūk un tas ir tas, kas uztrauc visas
pašvaldības. Ja nav normālu ceļu,
grūti kādam iestāstīt, kāpēc šajā vietā
vajadzētu dzīvot, lai arī pašvaldība
iespēju robežās ceļus apsaimnieko.
Mūs uztrauc arī iedzīvotāju skaita
samazināšanās – gan mirstības pārsvars
pār dzimstību, gan migrācija uz citām
apdzīvotām vietām Latvijā un ārzemēs.
Lai arī šī problēma skar visu Latviju,
katrai vietai tā ir īpaši sāpīga, arī Cesvainei.
Noteikti jāuztraucas par to, kas notiks ar mūsu novadu nākamajos gados.
Ne tikai tāpēc, ka nākamgad ir kārtējās
pašvaldību vēlēšanas, bet galvenokārt
tāpēc, ka apkārt braukā „Rīgas emisāri”,
lai zondētu stāvokli novados un varbūt
kādam ieteiktu veikt kādu pašvaldību
apvienošanos. Jāatceras, ka 9+21
modelī ir tikai trīsdesmit pašvaldības,
kurām nākotnē piešķirs finanšu
līdzekļus. Naudas nedošana pārējām tās
lēni iznīcinās. Arī Cesvaine ir ārpus šīm
trīsdesmit pašvaldībām.
Bet Ziemassvētku laikā uz mirkli aizmirsīsim visas problēmas un
nebūšanas! Šis laiks galu galā ir ticību
un cerību laiks un, kamēr mēs tiešām
ticēsim sev, saviem līdzcilvēkiem,
būsim lepni par sevi, Cesvaine dzīvos!
Lai visiem silti Ziemassvētki,
veselības un gaišu domu pilns Jaunais
gads!
Vilnis Špats,
Jūsu pašvaldības vadītājs

Sestdien, 8. decembrī, Cesvaines pilī
ar improvizētu, skanīgām dziesmām
caurstrāvotu brāļu Grimmu pasakas
„Ērkšķrozīte” pārveidotu redzējumu
noslēdzās Cesvaines mākslinieku
biedrības īstenotais Hipotēku bankas
klientu kluba „Mēs paši” atbalstītais
projekts „Leļļu teātra iestudējuma
„Ērkšķrozīte Cesvaines pilī” izveidei
nepieciešamo materiālu un rekvizītu
izgatavošana”.
Idejas realizācija tapusi sadarbībā ar
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas, Cesvaines vidusskolas, Cesvaines
pirmsskolas „Brīnumzeme” bērniem,
jauniešiem un pedagogiem. Izgatavoto leļļu māju – skatuvi pēc projekta
noslēguma paredzēts novietot Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”.
Pasaka par Ērkšķrozīti Cesvaines
pilī ir atdzīvojusies, pateicoties Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
un Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas bērniem. Strādājot pirmsskolā,
mācos stāstīt par mākslas procesiem
un iespējām mazajiem māksliniekiem
saprotamā valodā un interesantā veidā,
bieži vien fantāziju un radošumu rosinot stāstot dažādas pasakas. Kopā esot

ar mazajiem māksliniekiem, esmu
iemācījusies jautāt – kāpēc? Kāpēc
saplīsa šķīvis, kādus vēlējumus izteica gudrās sievas, kāpēc vecā vērpēja
sēdēja pils tornī, jo, ja karalis bija licis sadedzināt visas karaļvalsts asās
vārpstas, tad kāpēc ļaunums bija neredzams pavisam cieši līdzās un ļoti tuvu
blakus, kāpēc karalis ar karalieni, zinot, ka ļaunajam lāstam kuru katru
mirkli ir jāpiepildās, aizbrauca un
atstāja savu meitu vienu pašu. Kāpēc
Roze iespītējās un pārkāpa tēvam un
mātei doto solījumu un kāpa pils tornī,
lai aizmigtu un līdz ar viņu aizmigtu
visa pils un karaļvalsts? Kas bija un ir
šis miegs, kurā pēc būtības bieži vien
dzīvojam arī mēs katrs mirkļos, kad
neredzam, negribam redzēt, nogaidām,
neuzticamies un nerīkojamies? Un cik
ilgs laiks ir nepieciešams, lai vienu
pavedienu no otra atšķetinātu, lai ļauno
vērstu par labu, lai pasaule mostos jaunai dzīvei. Esot ar bērniem, mani līdz
sirds dziļumiem aizkustina un pārsteidz
viņu īpašais redzējums un galvenais, ka
daudzi no viņiem meklē problēmas vai
situācijas risinājumus. Uz manu kāpēc
par trīspadsmito zelta šķīvi bērniem ir

„Ērkšķrozītes” dalībnieki tikko pēc pirmizrādes

atbilde – varēja taču nopirkt vēl vienu.
Sarunas ar bērniem un jauniešiem, pasaku daudzslāņainā un dzīves gudrā
pasaule mani ir mudinājusi būtiski
aizdomāties par to, cik daudzas lietas
dzīvē mēģinām sarežģīt, cik daudz
vērpjam, šujam un pāršujam, cik maz
uzticamies sev, saviem spēkiem un
līdzcilvēkiem. Aizdomāties, kad mans
„nevaru” patiesībā slēpjas negribēšanā
darīt, redzēt, noticēt un sākt rīkoties,
varbūt pat iecirst ilgi gaidīto pliķi, lai
beidzot ķertos pie vistas plūkšanas, vai
pieliektos un noskūpstītu daiļo gulētāju,
lai pateiktu labus vārdus un vēlāk
svinētu svētkus visi kopā. Šajā gadā
esam piedzīvojuši vairāku projektu
apstiprinājumus un, pateicoties visiem,
kas iesaistījās projektu realizācijas gaitā,
kopskaitā piecus, esam noslēguši. Daudz
esmu domājusi par diviem fenomenāliem vārdiem, kuriem esmu sekojusi un
kļuvusi par mediju visa gada garumā –
par arhitekta Hansa Grizebaha skici jeb,
pareizāk un precīzāk sakot, Cesvaines
pils zīmējumu un par mazo, trauslo,
pārjūtīgo leļļu meitenīti – Ērkšķrozīti.
Vācu literatūrzinātnieku brāļu Grimmu gara tālredzība, savas tautas
mīlestība un pašapziņas stiprināšana,
izceļot un apkopojot vācu tautas pasakas vienotā krājumā „Bērnu un mājas
pasakas” 1812. gadā, ir pārsteidzoša
un iedvesmojoša. Lepnumu, spēku un
pārliecību par savām saknēm, mākslu,
kultūru un vēsturi redzam un jūtam
klātesošu, aplūkojot muižas īpašnieka
Ādolfa fon Vulfa īpašumu un vācu
arhitekta Hansa Grīzebaha radīto celtni – Cesvaines pili. Realizējot VIAA
projektu „Līdzīgais un atšķirīgais
mākslā, mūzikā un literatūrā”, esam
apvienojuši
daudzus Cesvaines
kultūrvēstures apbrīnotāju sapņus.
Projektā iesaistīto cilvēku skaits ir
vairāk nekā 150 dalībnieki, liels paldies visiem par atbalstu, noticēšanu un

kopā būšanas prieku! Izveidotais elektroniskais mācību materiāls būs pieejams un aplūkojams pēc IM izvērtējuma
sniegšanas 2013. gadā. Nelielu ieskatu
par paveikto bija iespējams gūt, esot
pilī 8. decembrī, vērojot Cesvaines pils
pūķa pārvērtības animācijas filmiņā
„Cesvaines pils noslēpums”, kā arī
noskatoties fotoslīdrādi „Ērkšķrozīte
Cesvaines pilī”. Skatoties uz Cesvaines
bērniem un jauniešiem, redzu fantastiski
skaistus, gudrus, talantīgus, redzīgus un
atvērtus jauniešus. Pats lielākais paldies
tieši viņiem par uzticēšanos piedalīties
teātra iestudējuma „Ērkšķrozīte Cesvaines pilī” radīšanā. Paldies Vitai
Krūmiņai un Aināram Melbārdim, un
viņu muzikālajiem palīgiem, paldies
Inai Šulcei, Viktoram Leimanim, Daigai
Matrozei, Mārai Evardsonei, Rūdolfam
Evardsonam, Kārlim Kumsāram, Ilvai
Ozolai, Sanitai Ozolai, Kārlim Šulcam,
Inesei Zīlei, Kārlim Bandeniekam,
Imantam Spridzānam, Irēnai Lecītei,
Dāvim Karnītim, Taijai Volkovai,
Mārtiņam Kreicbergam, Ivo Rozenbaumam, Annai Dacai, Evai Stirānei,
Edmundam Vestmanim, Dacei Liepai, Jānim Sausnītim, Ingunai Špatei,
Vitālijam Stikānam, Ritmai Kļaviņai,
Arvīdam Greidiņam, Līgai Čeverei,
Baibai Putniņai, Inesei Ārei, Velgai
Sokirkai, Benitai Rozentālei, Lidijai
Beitānei, Intai Stienei, Sarmai Kurmei un daudziem, daudziem ci-tiem
par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu. Paldies visiem, visiem projekta
dalībniekiem, paldies par sapratni
visiem daudzajiem viesiem un interesentiem!
Paldies “Hipotēku bankai”, Gētes
institūtam Rīgā, IM, VIAA par sniegto
atbalstu, Cesvaines novada domei un
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai
par iespēju izmantot Cesvaines pils telpas!
Kristīne Šulce, Elīnas Vaskas foto

Brīnumu laiks

Ziema ir laiks, kad Cesvaine
pārvēršas par pasaku pilsētu kalna
galā – sniega ieskauta, apsegta un
skaisti izgaismota.
Jau pirmajā Adventē par gada siltāko
svētku tuvošanos liecināja Cesvainē
iedegtās sniegpārslas pie laternām.
Ar ledus un sniega kārtu apsnigušie
koki jau decembra sākumā vēstīja,
ka ziema klāt un tepat pie durvīm jau
Ziemassvētki.
Sniegotā piektdienas pēcpusdienā,
8. decembrī, Cesvainē pie domes tika
iedegta Ziemassvētku egle. Egles iedegšanas pasākumu kuplināja pirms-

skolas „Brīnumzeme” vokālais ansamblis „Domiņa”, dziedot Ziemassvētku
dziesmas un radot svētku noskaņu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats,
uzrunājot cevainiešus, aicināja sargāt
Ziemassvētku eglīti, lai neizveidotos
situācija kā pagājušajā gadā, kad tika nozagti sniega bumbu prožektori. Šogad
pašvaldība jau laicīgi ir pieslēgusi
novērošanas kameras. Pašvaldības vadītājs novēlēja ikvienam cerēt un ticēt
skaistajam šajā laikā un gaišām domām
sagaidīt Ziemassvētkus.
Šogad par svētku sajūtām bija padomājis p/a “Cesvaines tūrisma cen-

Cesvaines Ziņas

trs”. Ar labdarības akciju „Iepriecini
līdzcilvēku!” ikviens tika aicināts sagatavot dāvaniņu Cesvaines vientuļajiem
pensionāriem, lai gādātu svētku
noskaņu ne tikai sev, bet arī citiem.
Tāpat pilī bija izvietots Ziemassvētku
pasts, ar kura palīdzību varēja nosūtīt
vēstuli, ap-sveikumu sev mīļajiem.
Katra aploksne tika apzīmogota ar īpašu
pils zīmogu un Cesvaines teritorijā to
varēja nosūtīt bez maksas.
Lai gaišas domas un priecīgs prāts
šajā brīnumu laikā!
Kristīne Vilciņa, autores foto



Aktualitātes par
Cesvaines
novada ceļiem
Ir tikai trešā nedēļa, kopš Latvijā
ir iestājusies īsta ziema. Cesvainē,
tāpat kā daudzviet citur Latvijā,
ziemā aktuāls ir jautājums par ceļu
uzturēšanu šajā periodā.
Cesvaines pašvaldība ik dienas
saņem zvanus no Cesvaines novada
iedzīvotājiem ar jautājumu par to,
kas tīra lauku ceļus. Pie kā vērsties
iedzīvotājiem, kuri iepriekšējos gados
vienojās ar SIA “Cesvaines komunālie
pakalpojumi” par privāto ceļu attīrīšanu no sniega?
Arī šogad Cesvaines pašvaldība
rīkoja iepirkumu par pašvaldības
ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemas periodā. Šogad uz izsludināto
iepirkumu pieteikumus iesniedza trīs
pretendenti. Informējam, ka Cesvaines novada ceļus uztur: Mentes un
Kārklu ceļus – z/s „Tirzupi” (R.Driķis,
tālr.: 29443812), Oļu un Kārzdabas
ceļus – z/s „Akmeņkrogs” (A.Tēts,
tālr.: 29294051), savukārt Kraukļu,
Aizkujas un Ūbānu ceļus ziemā uztur SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” (I.Puķīte, tālr.: 26549677).
Pilsētas ielas un laukumus ziemā tīra
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”. Savukārt par problēmām ar
attiecīgā ceļu posma uzturēšanu
ziemā aicinām iedzīvotājus vērsties
pie Cesvaines novada domes
ceļu speciālista V. Stikāna (tālr.:
26594562).
Lai kvalitatīvāk uzturētu kārtībā un
ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības par
Cesvaines pilsētas galveno ielu (Pils,
A.Saulieša, Rīgas ielas daļu) tīrīšanu
un kaisīšanu, ir noslēgts līgums ar AS
„Latvijas autoceļu uzturētāju”. Lai
atbalstītu savus lauku iedzīvotājus,
Cesvaines pašvaldība nodrošina sniega
tīrīšanu arī uz lauku viensētām, kurās
ziemā dzīvo cilvēki. Tāpēc par to
pašiem iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā.
4. decembrī notiekošajā finanšu
komitejas sēdē tika izskatīts jautājums
par Kārklos bāzētās SIA „EcoZeta”
koģenerācijas stacijas darbību. Diemžēl uzsāktās uzņēmējdarbības rezultātā tiek bojāti ceļi, jo pa tiem pārvietojas
kravas mašīnas, kas vairākkārt
pārsniedz uz ceļiem atļauto kravnesību.
Tiek bojāti – ceļš V434 Pērle-Vairogi,
Cesvaines apbraucamais ceļš un ceļš
caur Kočkarēm.
Uz sēdi bija uzaicināts koģenerācijas
stacijas pārstāvis Ģirts Folmanis, kā
arī “Latvijas Valsts ceļu” Vidzemes
reģiona Madonas nodaļas vadītāja
Marija Drunka. Sēdes laikā tika izteiktas pretenzijas koģenerācijas stacijas
pārstāvim par to, ka tiek bojāts ceļa
segums. Ģ.Folmanis uzsvēra, ka no
atbildības neizvairās un ir gatavs sadarboties, tomēr jāņem vērā, ka pa
šiem ceļiem brauc arī meža izstrādātāju
mašīnas. “Valsts ceļu” pārstāve Marija Drunka ziņoja, ka “Latvijas Valsts
ceļi” nebija informēti par šāda objekta
izbūvi, bet uzņēmējam bija jāinformē
“Valsts ceļu” pārstāvji par objekta
izbūvi un to, ka pa šiem ceļiem būs
aktīva satiksme ar lielu kravnesību.
Jāņem vērā fakts, ka jau pašos pamatos
šis ceļš nav būvēts tādai kravnesībai,
kāda tā ir šobrīd.
Sarunu rezultātā tika rasts risinājums, ka koģenerācijas pārstāvji sadarbosies ar “Latvijas Valsts ceļiem”
un vienosies par konkrēta ceļa
izmantošanu un uzturēšanu.
Sēdē tika diskutēts arī par
koģenerācijas stacijas kravas mašīnu
agresīvo un nekulturālo braukšanas
manieri. Tāpēc koģenerācijas pārstāvis aicina ikvienu, kam bijusi
šāda pieredze un bijuši aculiecinieki
nekulturālai rīcībai uz ceļa, piefiksēt
mašīnas valsts reģistrācijas numuru un
ziņot Ģ.Folmanim pa tālr.: 29246000.
Kristīne Vilciņa



Novada domes sēdes
2012. gada 6. novembra ārkārtas domes sēdē
• Atļāva personai un viņas
nepilngadīgajiem bērniem mitināties
pagaidu dzīvesvietā.
• Precizēja 2012. gada 11. oktobra
sēdes Nr.14 24.2. lēmumu un izteica to
jaunā redakcijā.

2012. gada 15. novembra domes sēdē:

Sēde notika nodibinājuma „Fonds
Grašu bērnu ciemats” iestādē. Vadītāja
Sandra Stade iepazīstināja deputātus
ar situāciju iestādē – vadības maiņu,
sadarbību ar skolām bērnu skološanā,
audzēkņu iespējām vasarā, kā arī
pēc skolas beigšanas sadarbību ar
ziedotājiem un pašvaldību.
• Apstiprināja Cesvaines novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.–
2024. gadam.
• Apstiprināja Cesvaines novada
attīstības programmu 2012. - 2018.
gadam.
• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes
Atzinības raksts” Aigaram Kozulam,
Ingum Ķimelim, Gintam Lapsam un
Robertam Mālkalnam par drošsirdīgu
rīcību Latvijas rallijsprintā „Gulbis 2012”, glābjot igauņu sportistu
dzīvības.
• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes
Atzinības raksts” Cesvaines novada
pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai

Skaidrītei Aveniņai par ieguldījumu
un sasniegumiem Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” attīstībā, radoša
kolektīva veidošanā, kā arī pašvaldības
tēla popularizēšanā.
• Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības
apbalvojumu
„Cesvaines
novada
domes Atzinības raksts” Cesvaines
pirmsskolas „Brīnumzeme” pirmsskolas skolotājām: Sandrai Āriņai par augsti profesionālo pedagoģisko meistarību
un sasniegumiem darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem; Ilgai Rumpei
par augsti profesionālo pedagoģisko
meistarību un sasniegumiem darbā ar
pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī
iestādes popularizēšanu sabiedrībā; Janai Medniecei par radošo izdomu un
iniciatīvu, par jaunu, netradicionālu
metožu
ieviešanu
pedagoģiskajā
darbā, kā arī iestādes popularizēšanu
sabiedrībā; logopēdei Agitai Auzānei
par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,
par prasmīgu speciālās programmas
īstenošanu; saimniecības vadītājai
Irēnai Šerai par ieguldījumu, iniciatīvu
un konstruktīvu pieeju iestādes
saimnieciskajā darbā; darbiniecei Birutai Ritmai Romančukai par ilggadēju
darbu, iniciatīvu iestādes un pašvaldības
aktivitātēs, par atzīstamu ieguldījumu
iestādes apkārtnes sakopšanā.
• Nolēma atļaut Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai nodot virtuves telpas Celtnieku ielā 1, Cesvainē,
73,8 kvadrātmetru kopplatībā Cesvaines

vidusskolai tās ēdināšanas nodaļas
vajadzībām.
• Piekrita, ka Cesvaines novada
bāriņtiesa izveido ar 2012. gada 1. decembri 0,5 amata vienības „bāriņtiesas
sekretārs” ar amatalgu Ls 150.
• Atcēla lēmuma Atļaut Cesvaines
vidusskolai iznomāt pieaugušo neformālās izglītības iestādei „Mana skola”, reģistrācijas Nr.4280801092, skolas datoru klasi, nosakot nomas maksu
1 lats par mācību stundu (40 minūtes) ar
PVN, bezdarbnieku apmācībai uz 120
stundām” pieņemšanu.
• Nolēma pārdot izsolē kustamo mantu – demontējamus estrādes metāllūžņus
ar augšupejošu soli; apstiprināja
demontējamo estrādes metāllūžņu izsoles noteikumus un izsoles komisijas
sastāvu. Nosacītā cena Ls 5500 (pieci
tūkstoši pieci simti lati).
• Izslēdza no uzskaites iestāžu
nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu un noteica nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Piekrita, ka no J.G. piederošā
īpašuma “Saltupi”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads, tiek atdalīta 2. zemes
vienība, atdalītajai daļai piešķīra nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi.
• Atļāva Cesvaines internātpamatskolai no ziedojumu konta līdzekļiem
izlietot Ls 750.00 sūkņa iegādei katlu
mājas vajadzībām; Ls 164.00 2013. gada

preses abonēšanai; Ls 161.00 saldumu
iegādei Ziemassvētku pasākumiem.
• Nolēma piešķirto mērķdotāciju Ls
1695 izlietot jauktā kora „Cesvaine”,
Cesvaines vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīva “Sprīdītis”, vidējās
paaudzes tautas deju ansambļa „Cesvaine”, vidējās paaudzes tautas deju
ansambļa „Cesvaine” – studijas un
folkloras kopas „Krauklēnieši” vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
• Atzina par spēkā neesošu 2012.
gada 6. novembra ārkārtas domes sēdes
Nr.14 lēmumu.

2012. gada 4. decembra ārkārtas domes sēdē:

• Piešķīra Cesvaines sociālā dienesta
Sociālās aprūpes nodaļas feldšerei Guntai Soldānei 2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes
Pateicība” par profesionālo meistarību
un ieguldījumu sociālās aprūpes darbā.
• Mainīja J.L. īpašumam nosaukumu no „Slovašas” pret nosaukumu
„Slovašas 1”.
• Deputāti vienojas, ka atbalsta SIA
„EcoZeta” un VAS „Latvijas Valsts ceļi”
vienošanās noslēgšanu par ceļu Pērle –
Kārkli, lai būtu kontrole, atbildība, lai
neturpinātos iedzīvotāju neapmierinātība par ceļa kvalitāti un izbraucamību.
Arī par to, lai vienošanās paredz, ka
transporta kustība notiks pa konkrētiem
ceļiem, nevis pa visie ceļiem.

Paziņojums par Cesvaines novada attīstības plāna gala redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2012. gada 15. novembra
sēdes lēmumu „Par Cesvaines novada attīstības plāna gala redakcijas
apstiprināšanu”, Cesvaines novada
dome noslēgusi darbu pie ilgtermiņa
plānošanas dokumentu izstrādes un
apstiprinājusi to gala redakciju.
Cesvaines novada attīstības plāns

No 8. līdz 11. novembrim piedalījos
Latvijas Piļu un muižu asociācijas izbraukuma seminārā pa Polijas pilīm.
Šis bija trešais šāda veida seminārs.
Par izbraumumu uz Igauniju un Lietuvu rakstījām jau iepriekš.
Līdz šim biju dzirdējusi samērā nepatīkamus stāstus par piedzīvojumiem,
šķērsojot Poliju, lai nokļūtu kādā no
Eiropas valstīm. Ekskursijas uz Poliju
mūsu valsti, šķiet, nav tās populārākas.
Ir izveidojies stereotips, ka Polijā nav, ko
redzēt. Arī es nekad līdz šim nebiju devusies kādā maršrutā pa Poliju. Ceļojums
konkrēti pa pilīm īpaši veiksmīgi lauza
minēto stereotipu, ko arī biju gaidījusi.
Pirmkārt, šobrīd notiek grandioza ceļu
rekonstrukcija un būve. Kaut ko tādu
grūti iztēloties. Plaši vairāku virzienu
ceļi pārvadiem jau uzbūvēti, taču tie
bieži vien beidzas kādā labības laukā,
mežmalā vai pat kāda ptivāta siena šķūņa
priekšā. Var iztēloties, kā izskatīties
ainava, kad viss iecerētais būs pabeigts.
Interesanti vērot būvējamā ceļa dažādās
stadijas, daudzveidīgo ceļu būves tehniku un klājuma veidus, līdz izveidojas
nevainojams Eiropas līmeņa autobānis.
Interesanti, ka tālu nav jābrauc, lai to
visu vērotu.
Taču vēlējos stāstīt par pilīm. Pēc dienas brauciena tumšā Varšavas nomalē
īstā purva ainavā, nācās ilgi meklēt
Hotel Venezia, lai pārnakšņotu pirms
došanās uz pilīm. Kāds poļu uzņēmējs no
Varšavas iecerējis uzbūvēt sev Venēciju.
Tumsā tāds iespaids arī radās, ka ierodamies senā itāļu augstmaņa rezidencē.
Vakariņas greznā, marmora, kristāla un
samta apdarē veidotā zālē ar zelta rāmjos
ievietotiem tikko printētiem karaļu un
augstmaņu portretiem. Dienasgaismā,
vērojot visas esošās un topošās būves
un apkārtni, šķita, ka esmu pārdozējusi
saldo ēdienu un nu tas jānožēlo, jo tūdaļ,
tūdaļ...
Centrālais semināra pasākums bijušajā karaļa vasaras rezidencē – Vilanovas pilī, kur mira pēdējais Polijas karalis. Karalis pilī jai 19. gadsimtā atklāja

sastāv no vairākām daļām. Tajā ietilpst
Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2012. – 2024. gadam, Cesvaines novada attīstības programma
2012. – 2018. gadam (kas ietver sevī
arī Pārskatu par sabiedrības iesaisti
plānošanas procesā) un Cesvaines novada situācijas apraksts.
Ar visiem minētajiem dokumentiem

var iepazīties Cesvaines novada domes
mājas lapā www.cesvaine.lv, sadaļā
Dome/Sabiedrības līdzdalība.
Ilgtermiņa plānošanas dokumenti
ir kā nākotnes vīzija, nākotnes darbu
saraksts. Pie tā strādājuši speciālisti,
novada domes pārstāvji un arī katram
sabiedrības pārstāvim bija iespēja paust
savas domas par vēlamo turpmākajā

attīstības procesā. Cesvaines novada
domes vārdā izsaku pateicību visiem,
kuri iesaistījās plānošanas procesā un
iesniedza savus priekšlikumus. Ne
vienmēr viss vēlamais kļūst par esošo,
taču, aktīvi līdzdarbojoties, varam sasniegt daudz.
Liene Zīlīte

Ceļojums pa Polijas pilīm

publisko muzeju. Slavenie poļu restauratori 20. gadsimtā daudz pūlējušies,
lai atjaunotu savas valsts godību.
Noklausījāmies visu pilī esošo darbības
veidu vadītāju prezentāciju.Investīciju
nodaļas vadītājs izstāstīja par pils
atjaunošanu, uzturēšanu, finansēšanu.
Konservācijas nodaļas uzdevums veikt
pētījumus un pieņemt ilglaicīgu rīcības
stratēģiju. Izvērtēšana notiek 4 daļās–
ziemas, pavasara, vasaras un rudens,
kad noskaidro, kādas izmaiņas pilī notiek, iestājoties attiecīgajam gadalaikam.
Pētījumiem izmanto sarežģītus instrumentus un ar attiecīgām krāsām pils
kartē un tieši uz objekta veic iezīmēšanu.
Komunikācijas nodaļa plaši izvērš
darbību, kas ietver ne tikai mākslas un
kultūras priekšmetu uzglabāšanu, bet
veic zinātnisko, kultūras un izglītības
funkciju. Izglītības nodaļas pārziņā ir pils
teātris, koncertu organizēšana un dažādas
izglītības programmas, kuras realizē
studenti, tādējādi gūstot pieredzi pirms
došanās darba gaitās uz dažādām Polijas pilsētām. “Zaļās takas” nodarbībās
bērniem stāsta, kāpēc karaļi veidoja
šādus dārzus un parkus. Agri no rīta,
ieejot pilī, sastapām divas bērnudārza
bērnu grupiņas un sākumskolas bērnus
ar mapītēm rokās, uzmanīgi klausoties skolotājas stāstījumu par kādu
greznu kumodi. Ievērojamākie mākslas
priekšmeti oriģināli izvietoti īpašā stikla
telpā, taču apmeklētāju apskatei pieejamas kopijas. Svarīgākais, ko uztvēru,
ka Polijā vienā ministrijā apvienojas
izglītība un kultūrvēsture. Šī ministrija
arī piešķir līdzekļus muzejiem un citiem
kultūras objektiem.
Romantisma muzejs – bijusī dzejnieka Zigmunda Krašinska māja. Liela
vērība pievērsta dzejnieka vecākiem,
kuri nāk no slavenām dinastijām.
Patīkama pastaiga parkā. Mierīga, īsti
romantiska atmosfēra arī mazjā parka
krodziņā.
Ņidzicas mazpilsētā un pilī pavisam
cita atmosfēra. Vecpilsēta pārslogota ar
reklāmām, ka grūti uztvert pašu reklāmu,

Cesvaines Ziņas

Vilanovas pils
kur nu vēl vēsturisko mantojumu,
kas paslēpies aiz paviršības, zināmas
vienaldzības. Skaistais pilskalns un pils
atjaunota un sakārtota senu priekšmetu
uzglabāšanai, konferencēm, taču jūtams,
ka ar visu nodarbojas mazpilsētas entuziasti, ne profesionāļi.
Malborkas pils – lielākais sarkano
ķieģeļu viduslaiku pils komplekss
pasaulē, kur savu mūžu pavadīja Teitoņu
ordeņa karojošie mūki. Iespaidīgi,
ka slaveno objektu apmeklējām vēlu
vakarā, nakts atmosfērā. Skanēja seni
mūku dziedājumi, sveču gaismas efekts,
gides stāstījums atraktīvs. Pilī uzņemtas
daudzas filmas, kur nepieciešami
paceļamie tilti un autentiski viduslaiku
pils iekšskati. Zāles grīdā saglabājušās
centrālās apkures atveres, kuras var lietot arī mūsdienās. Mestru statujas īstajā
augumā – vidēji 156 centimetri. Mūku
vidējais vecums bijis 45 gadi, taču tas
pavadīts visai iespaidīgos apstākļos un
ar lielām ambīcijām.
Mazpilsētā Olštinā ieradāmies 11.
novembrī, kad poļu tauta svin savu
neatkarības iegūšanas gadadienu. Pie
baznīcas pulcējās jaunieši un skolēni
īpašos patriotisku organizāciju apģērbos,
dažādu veidu karavīri, mācītāji un
sabiedrība. Ielās meitenes ar ziedojumu
kastītēm lūdz ziedot kādām svarīgām
vajadzībām. Pilsētā Kopernika piemineklis, kuram katrs vēlas apsēsties
klēpī. Pie pils atjaunots sens amfiteātris,
kurš mūsdienās veic brīvdabas estrādes
funkcijas. Pilī muzejs, kur daudz kas
liecina par Kopernika darbošanos, poļu
tautas vēsture un sadzīves priekšmeti,

izstāžu zāles.
Rynas pils – hotelis pēdējais mūsu
apskates objekts. Milzīga visduslaiku
pils-cietoksnis, kuru uzņēmējs atjaunojis viesnīcas vajadzībām, aizņemoties
bankā 5 miljonus dolāru. 180 vietu,
apmeklējums – vidēji 50% gadā. Ezeriem
bagāta ainava. Labs, daudzveidīgs
atpūtas piedāvājums. Baseins skalojas
ap viduslaiku pils pamatiem – iespaidīgi!
Iekšējais pagalms, kuru no visām četrām
pusēm apņem cietokšņa mūri, pārklāts ar
stikla jumtu un īpašu plastikāta iekšējo
segumu, veido daudzfunkcionālu zāli.
Interjers visām vajadzībām. Dominē
viduslaiku elementi. Visas telpas un
vestibili izklāti ar īpašiem rakstainiem
paklājiem. Par stilu varētu runāt tikai
profesionāļi, taču atmosfēra draudzīga,
ērta, domāta dažādām sabiedrības
vajadzībām un izklaidēm.
Vecauces pils pārvaldniece jau
ceļojuma sākumā izstāstīja, ka viņas
ģimene regulāri brīvo laiku pavada
Polijā. Līdzko šķērso robežu, dodas uz
ziemeļiem, kur mazie, bet kvalitatīvie
ceļi vijas pa pakalniem un nogāzēm, radot serpentīna iespaidu. Stāsīja arī par
neaizmirstamiem iespaidiem, kuri gūti
dažās no minētajām pilīm. Nu saprotu,
cik daudz patīkama un viegli pieejama
var gūt, nepakļaujoties stereotipiem, kuri
bieži mūsu dzīvi padara tik pelēku un
neinteresantu. Ja nevarat izvēlēties, kurp
doties, jo nav pietiekami daudz laika un
naudas tāliem ceļojumiem, atcerieties–
mūsu tuvie kaimiņi – poļi – daudz ir
paspējuši paveikt, lai mūs iepriecinātu.
Inta Stiene, autores foto

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
“Ziemas vitamīns” atkal Cesvainē

Jau septīto gadu Cesvaines vidusskolas dejotāji aicināja pie sevis draugus no tuvākām un tālākām vietām,
lai Ziemassvētku gaidīšanas laikā
iepriecinātu cesvainiešus. Šogad ciemos bija atbraukuši draugi no Preiļiem, Lubānas, Varakļāniem, Alūksnes,

Vecpiebalgas, Dzelzavas un Igaunijas
pilsētas Marjamā.
Tradicionāli dienas aktivitāte sākās
ar sportiskajām aktivitātēm, ko organizēja un vadīja mūsu skolas skolēni.
Vajadzēja parādīt komandas veiklību,
spēku un sadarbības prasmes.

Pēc mēģinājumiem sākās koncerta
daļa. Tā kā šis gads ir gatavošanās
Vispārējiem latviešu dziesmu un
deju svētkiem, tad visi kolektīvi izdejoja dejas no svētku repertuāra.
Skatītāju simpātiju izpelnījās Preiļu
ģimnāzijas jaunākais deju kolektīvs,

kura priekšnesums bija atraktīvs,
pārliecināts. Gandarījums par pasākumu bija gan mūsu skolēniem, kas
pasākumu organizēja, gan viesiem.

Tradicionāli novembra mēnesis
skolā ir Tēvzemes mēnesis. Šajā mācību gadā aktivitātes sākās ātrāk, kad
mūsu skolas skolēni piedalījās eseju
konkursā “Mana kā Valsts prezidenta
runa 18. novembrī”. Deviņu skolēnu
darbi tika aizsūtīti uz Rīgu. Prieks, ka
labāko autoru vidū bija arī mūsu skolas
12.klases skolniece Agnija Kārkliņa.
Agnija kopā ar skolotāju I.Šulci tika
uzaicinātas viesoties Valsts prezidenta

kancelejā.
Tēvzemes nedēļu sākām ar Lāčplēša
dienai veltītu pasākumu “Pieminēsim
varoņus!”, kur jauniešiem bija iespēja
noklausīties I. Zvirgzdiņa lekciju
par vietējiem varoņiem. Ļoti skaistu svētku noskaņu koncertā radīja
kameransambļa “Livonija” koncerts.
Ansambļa vadītājs Valdis Drulle ar
lielu prieku vienmēr ciemojas pie
mums, jo ir lepns, ka viņa tēvs ir Ces-

vaines ģimnāzijas absolvents. Šogad
klašu kolektīvi tika aicināti piedalīties
arī patriotisko dziesmu konkursā. Ļoti
skaistus priekšnesumus sniedza 10.,11.
a un 12.klase un šiem kolektīviem
tika dota iespēja piedalīties arī lielajā
svētku pasākumā. Kā īsteniem Tēvzemes sargiem jauniešiem ir jābūt
stipriem, gudriem, tāpēc neizpalika
sportiskās aktivitātes – militārās stafetes, ko organizēja NBS pārstāvji
un spēka diena. Kā stiprākie skolā ir
6.a,7.a,11.b klašu komandas. Prieks,
ka sportiskajās aktivitātēs kopā ar
mūsu skolas skolēniem piedalījās arī
internātpamatskolas skolēni. Liktenīgi
Tēvzemes nedēļā atsāka darboties
arī jaunsargi, jo tika rasts finansējums
jaunsargu vadītājam Jānim Švikam.
Tēvzemes nedēļu noslēdzām ar skaistu
svētku koncertu. Pirmo reizi es izjutu
lepnumu par to, ka mūsu bērni var
dziedāt himnu ar lepnumu, mīlestību
pret savu valsti. 8 skolēniem bija iespēja iejusties valsts prezidentu lomā,
dziedātājiem izdziedāt skaistas, tautai mīļas dziesmas, dejotājiem izdejot
latvju tautas deju rakstus, K.Siksalie-

tei norunāt pašsacerēto dzejoli par
dzimto pusi. Svētku pasākumu vēl
svinīgāku padarīja pašu jauniešu
uzaicinātie viesi – Saeimas deputāti
R. Dzintars un J. Dombrava, un skolas labvēles G. Bakšas klātbūtne. Par
labu darbu “Swedbankas” naudas
balvu pasākumā saņēma skolotāja
S.Lukša. Tika godināti arī skolēni par
panākumiem patriotiskajos konkursos – K. Siksaliete par iegūto 2.vietu Vidzemes 5. patriotiskajā dzejas
festivālā, Ā. Kārkliņa, T. Skujiņš.
D. Greidiņa, R. Turkina, J. Rubuls,
K. Tēberga, Z. Bodniece, V. Āboliņa,
M. Zepa par sekmīgo startu eseju
konkursā “Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Šī
mācību gada Tēvzemes nedēļa ir jau
pagātnē, bet jau laikus ir jādomā par to,
kā skaisti sagaidīt un pavadīt Latvijas
95. dzimšanas dienu. Ne tikai ar runām,
bet arī ar darbiem. Paldies skolotājām
I. Šulcei, I. Rubiņai, V. Sabulei, Z. Gulbim un metodiskās komisijas vadītājai
I. Lucei!
Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā

Aktīvā Tēvzemes nedēļa

Cesvaines vidusskolas puiši iejutās Valsts prezidenta lomā

Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā

Spoku ballīte

30. novembrī 4.a klasē bija Spoku
balle.
Spoku ballītei visi ļoti gatavojās. Katrai
grupai pašiem bija jāiestudē sava izrāde.
Kad sākās pasākums, visi vilka savus
spoku tērpus. Mēs bijam pārģērbušies
par monstriņiem. Artūra grupa bija
iestudējusi lugu par spoku. Nika grupa
bija sagatavojusi iestudējumu par to,
ka spoki grib cīnīties ar cilvēkiem. Kā
vienmēr, uzvarēja labais.

Katra grupa prezentēja savu skaisti
uzklāto galdu, atnesto cienastu un, protams, cienājās. Spēlējam spēles, ko paši
arī vadījām.
Liene, Vīgants un Aleksandrs bija
atnesuši deju paklājus. Mēs izpriecājāmies, sacenšoties cits ar citu.
Man šķiet, ka šis klases vakars bija
pats labākais.
Ivonna Melngaile,
4.a klases skolniece

Izmantojiet iespējas!
Pateicoties Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas Caurviju apakšprogrammai MĀCĪBU
BRAUCIENS, piedalījos aktivitātē
„Effective leadership skills and competences to improve quality management in schools”, kura notika
Bukarestē, Rumānijā, no 2012. gada
14. līdz 18. oktobrim. Atbilstoši tematam daudzpusīgi tika izvērtēta skolu
akreditācijas kārtība, pašvērtējuma
izstrāde un kvalitātes vadība.
Šajā vairāku dienu pasākumā
strādājām kopā 14 cilvēki no 12
dažādām Eiropas Savienības valstīm –
Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Itālijas,
Polijas, Portugāles, Francijas, Spānijas
un Latvijas. Astoņi no mums bija
izglītības iestāžu vadītāji, pārējie –
skolu inspektori un izglītības pārval-

dē strādājoši cilvēki. Mācību brauciens izvērtās ļoti interesants un tika
iegūta vērtīga pieredze ne tikai tāpēc,
ka pasākumi, darba aktivitātes bija
labi organizētas un saplānotas, bet arī
tāpēc, ka savstarpējā sadarbība mūsu
grupas ietvaros izvērtās ļoti veiksmīga.
Pirmā neformālā tikšanās notika jau
svētdienas vakarā viesnīcas konferenču zālē, kuras noslēgumā vienojāmies par kopīgu vakariņu ieturēšanu.
Pēc vakariņām, sarunām, jokiem un
smiekliem grupa bija saliedēta tā, ka
bija sajūta, it kā pēc ilgāka laika būtu
satikušies labi paziņas. Protams, tas
pacēla turpmākā apmācības procesa
kvalitāti augstākā līmenī.
Pirmdiena, 15. oktobris
Āra gaisa temperatūra ap 25 °C, ☼.
Dodamies pastaigā līdz Bukarestes
pilsētas hallei, kur notiek tikšanās

Bukarestē kopā tikās 14 izglītības iestādēs un pārvaldēs strādājošie no
12 dažādām Eiropas Savienības valstīm

ar skolu inspektoriem un
pilsētas interešu izglītības
vadību. Pa ceļam aprunājos ar kolēģi no
Itālijas, kurš vada sākumskolu (bērnu
vecums no 3 līdz 10 gadiem). Djego
(vārds gan nav tipisks itāļiem) atklāj, ka
bijis seminārā Igaunijā un ļoti vēlētos
apmeklēt arī Latviju. Interesantākais,
ka viņš dzīvo Palermo pilsētā, Sicīlijā,
kura man asociējas ar mafiju. Vide tur
patiešām esot nedaudz ar kriminālu
pieskaņu, jo gan viņš, gan skolotāji
daudz rūpējoties par to, lai bērnus pēc
iespējas vairāk un ilgāk nodarbinātu
skolā un „izrautu” no nelabvēlīgas
vides. Stāstīja gadījumu par sešgadīgu
zēnu, kurš ieradies skolā ar iespaidīgu
nazi, jo sadzīvē tas ir ierasti. Mafija
eksistējot, pagātnē notikusi iespaidīga
varas pārņemšana narkotiku dēļ, kurā
dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100
cilvēku, jo vecie vadoņi nevēlējušies
savā pilsētā šo sērgu. Dzirdēt to no
cilvēka, kas tur dzīvo, ir savādāk, nekā
izlasīt grāmatās.
Šodien apmeklējam arī Bukarestes
skolotāju tālākizglītības centru un
iepazīstamies ar tā darbību. Šeit strādā
mūsu mācību brauciena organizatore
Gabriela Suba. Dienas turpmākā daļa
tiek veltīta dalībnieku prezentācijām
par savas skolas vai citas pārstāvētās
institūcijas vadības sistēmu un darba
kvalitātes nodrošinājumu. Protams,
arī es stāstu par kvalitātes vadību
Cesvaines vidusskolā, atbildu uz
pārējo valstu dalībnieku uzdotajiem
jautājumiem. Atrodu vairākas kopīgas
iezīmes ar Zviedrijas, Somijas, Beļģi-

Cesvaines Ziņas

jas un arī Rumānijas skolās lietotajām
metodikām kvalitātes nodrošināšanai.
Pa vidu prezentācijām organizējam
internacionālās pusdienas viesnīcas
restorānā (katram no mums bija uzdots
paņemt līdzi tipisku nacionālo ēdienu
un dzērienu). Daudzveidība ir liela!
Tiek garšoti franču „smaržīgie” sieri,
itāļu vītinātā gaļa, pēc beļģu domām,
pasaulē labākā beļģu šokolāde. Man
likās interesanti pamērcēt vācu rudzu
maizi austriešu ķirbju eļļā. Maizes
garša bija līdzīga mūsu „Ķelmēnu”
rupjmaizei. Pirmo reizi mūžā nogaršoju
īsto portvīnu, jo portugāliete Cristina
ir no Porto pilsētas, kur šo vīnu ražo.
Es biju paņēmis Cesvaines Daigas
ceptuvē cepto sāļo un saldo kliņģeri,
garšu visi slavēja tāpat, kā mēs to darām Cesvainē.
Darba dienas noslēgumā strādājam
pie grupas atskaites, kurai jābūt gatavai
ceturtdien – pēdējā Mācību brauciena
dienā. Pulksten 17.00 oficiālā daļa ir
beigusies, visi vienojamies satikties
20:00 vecpilsētā, kas atrodas apmēram
3 kilometru attālumā, lai ieturētu
kopīgas vakariņas. Tā tas turpmāk notiek katru vakaru. Neformālā gaisotnē
var aizskart visdažādākās sarunu tēmas
un uzzināt patiešām interesantas lietas,
šajā gadījumā no 12 dažādu valstu
pārstāvju skatu punkta.
Turpinājums janvāra „Cesvaines
Ziņās”
Didzis Baunis,
Cesvaines vidusskolas direktors

Sākumskolas
skolotājas
Aizkraukles
pilsētas
sākumskolā
22. novembrī 5 sākumskolas
skolotājas no Cesvaines novada
kopā ar skolotājām no Madonas un
Lubānas novada devās savā kārtējā
pieredzes apmaiņas braucienā, šoreiz
uz Aizkraukli. Metodiskā diena Aizkraukles pilsētas sākumskolā bija
organizēta daudzveidīgi. Pēc rīta kafijas un sarunām ar skolas direktori
un sākumskolas metodiskās apvienības vadītāju Benediktu Kalniņu
saņēmām īpašas kartes un devāmies
vērot mācību stundas. Atklātās stundas rādīja 16 skolotājas. Mēs katra
redzējām divas mācību stundas, kad
tika izmantotas dažādas metodes un
paņēmieni, skolēni darbojās pāros
un grupās, veiksmīgi tika izmantotas
informācijas tehnoloģijas.
Jau vairākus gadus šajā skolā klasēs tiek integrēti skolēni ar dažādiem
mācīšanās un garīgās attīstības
traucējumiem, kas mācās pēc speciālajām programmām. Varējām
vērot rūpīgi sagatavotas mācību
stundas, kad visi skolēni mācījās pēc
vienas programmas, gan arī apvienoti grupās pēc spējām. Starpbrīdi
pavadījām sarunās ar skolotāju , kas
vadīja mācību stundu. Dalījāmies
pieredzē gan par izmantoto metožu
daudzveidību un darbu klasē ar
skolēniem ar īpašām vajadzībām,
gan par ārpusstundu nodarbībām,
kā arī par darbu ar vecākiem. Savas atziņas ierakstījām kartē. Katra
skolotāja noteikti guva kādu jaunu,
noderīgu ideju, ko izmantot savā
turpmākajā darbā ar skolēniem. Mēs
redzējām, ka šajā skolā visi bērni
jūtas labi. Skolēniem, kuriem ir
grūtības mācībās, tiek sniegti atbalsta pasākumi un dota iespēja augt
un attīstīties atbilstoši viņu spējām.
Savukārt pārējie skolēni mācās būt
izpalīdzīgi un pieņemt citādo, kas ir
ļoti svarīgi.
Skolas zālē ar dziesmām, dejām
un dzeju mūs priecēja piekto klašu
skolēni, kas paši bija sagatavojuši
jaukus
priekšnesumus.
Skolas
speciālā pedagoģe Mārīte Broka dalījās pieredzē un sniedza
informāciju par speciālo programmu realizāciju skolā, par skolēnu
individuālo plānu izveidi.
SIA ,,Pauliņa’’ prezentācijā uzzinājām par viņu jaunākajām izdotajām grāmatām, dažas no tām
arī iegādājāmies. Īpaši mūs priecēja
scenāriji un ludziņas dažādiem
svētkiem, kas noderēs pasākumu
sagatavošanā.
Pēc pusdienām devāmies uz muzeju ,,Kalna ziedi’’. Iepazināmies ar
muzeju un izstādi “Tautas apģērbs
un mode”. Uzzinājām, ka Aizkrauklē
ir tik ļoti gardā zefīra ražotne.
Guvušas daudzveidīgus iespaidus,
devāmies mājup no Aizkraukles –
vietas, kur saule Daugavā dzimst.
Tā rakstīts bukletiņā. Aprīlī savukārt
pie mums viesos būs Aizkraukles
skolotājas, arī mums ir, ar ko dalīties
pieredzē. Šādos braucienos mēs katra
gūstam apstiprinājumu arī savam
darbam, ka sākumskolas skolotājas
ir radošas un izdomas bagātas.
Visvairāk mēs varam gūt savstarpējā
sadarbībā.
Ginta Libeka, pārnovadu
sākumskolas MA vadītāja



Rita kopā ar brāļa meitu Rebeku pēc sēņošanas

Cesvaines
ūdenssaimniecības
attīstības otrās
kārtas projekta
realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Cesvainē. Šo projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība.
2011. gada 9. septembrī Rīgā
tika parakstīts civiltiesiskais līgums
starp Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Cesvaines novada domi un
SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” par projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr.
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008
īstenošanu un Kohēzijas fonda
finansējuma piešķiršanu un projekta
uzraudzību. Kohēzijas fonda līdzfinansējums šī projekta ietvaros būs
95% no attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmēja līdzfinansējums–
5% no attiecināmajām izmaksām, kas
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības
finansējuma.
Būvdarbu ietvaros veikti šādi
darbi: rekonstruēts ūdensvads Pils
ielas posmā; veikti domes ēkas un
Cesvaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā ūdensvada; veikta pašteces
kanalizācijas rekonstrukcija Dārzu
ielā, pie jaunā kanalizācijas cauruļvada
pārslēgtas visas ēkas; rekonstruēts
ūdensvads posmā Dārzu – Madonas
iela; veikti ēku pārslēgumi. Izbūvēts
septiķu pieslēguma kanalizācijas
vads no ēkas Parka ielā 3 ar trases
pieslēgumu pie Madonas 2 un kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils ielā 2; izbūvēts kanalizācijas spiedvads
Dārzu ielā; uzsākti ūdensvada rekonstrukcijas būvdarbi Veidenbauma ielā;
uzsākti pašteces kanalizācijas tīkla un
kanalizācijas spiedvada izbūves darbi
Veidenbauma – Madonas ielā; uzsākti
ūdensvada rekonstrukcijas darbi Bērzu
ielā; uzsākti ūdensvada rekonstrukcijas izbūves darbi Raiņa ielā posmā no
Raiņa 9 līdz Raiņa 11; veikti galvenie
ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves
darbi Rīgas ielā; pabeigti kanalizācijas
trases rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas
ielā; pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2,
uzsākti kanalizācijas izbūves darbi
no Raiņa 1 gar Raiņa 6. Šajā posmā
būvdarbi tiks turpināti virzienā uz
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15.
Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas
sūkņu stacijām šo sūkņu staciju izbūves darbi tiks veikti 2013. gadā.
Teritorijas atjaunošanas darbi, ieskaitot zālāju atjaunošanu un asfalta
atjaunošanu, tiks veikti nākamgad.
Par ūdensapgādes pārtraukumiem
un par satiksmes ierobežojumiem
iedzīvotāji tiks informēti laikus.
15. novembrī noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam
„Mobilas vakuumsūkņa iekārtas
piegāde projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē”
N r. 3 D P / 3 . 5 . 1 . 1 . 0 / 11 / I P I A /
VARAM/008 ietvaros”. Tika iesniegti
divu pretendentu piedāvājumi, notiek
to izvērtēšana.
Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie
pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās
un finanšu vadības uzraudzību
nodrošina Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ciemos „Pie Sievasmātes”
Šogad valsts svētku pasākumā
tika godināti nosaukuma „Cesvaines
novada gada cilvēks” ieguvēji vairākās nominācijās. Uzņēmējdarbības
nominācijā goda nosaukumu piešķīra
Anitai un Arvīdam Greidiņiem. Par
to, kāda bijusi uzņēmējdarbība trīs
gadus pēc tās uzsākšanas un nākotnes
plāniem, notiek saruna ar brīvdienu
mājas „Pie Sievasmātes” saimnieci
Anitu Greidiņu.
18. novembrī gan jūs, gan jūsu vīrs
tikāt pie goda nosaukuma „Cesvaines
novada Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
saistībā ar uzņēmējdarbību brīvdienu
mājā „Pie Sievasmātes”. Vai jūtat,
ka jūsu darbs tiek novērtēts? Vai šis
apbalvojums ir nozīmīgs?
– Piešķirtais apbalvojums noteikti ir ļoti nozīmīgs un paldies tiem cesvainiešiem,
kas mūsu veikto ir ieraudzījuši un
novērtējuši. Pašai gan šķiet, ka vēl tik
esmu šī ceļa sākumā un daudz kas vēl ir
gan jāiemācās, gan jāizdara.
Kur radās ideja par savu
uzņēmējdarbību – brīvdienu mājas
izveidi?
– Pirms kādiem gadiem 10-15, kad
man jautāja, kādi ir tavi trīs sievišķīgie
sapņi, mana atbilde skanēja – vēlos
pirti, zālespļāvēju un mājai jaunu jumtu.
Šobrīd visi šie mani „sievišķīgie sapņi”
ir piepildījušies, bet tikai pateicoties visas
ģimenes kopīgam darbam. Sākumā bija
doma uzcelt nelielu pirtiņu pašiem, kur
svētku reizēs varētu pulcēties arī draugi
un radi. Vieta jau bija sen noskatīta – uz
vecās rijas pamatiem, kur sovhoza
laikos bija ierīkota atkritumu izgāztuve
teļu fermai, kura atradās mūsu pašu
māju pagalmā. Vispirms iztīrījām no
atkritumiem mūrus, tos atjaunojām, tad
vīrs Arvīds devās uz savu mežu staltākās
egles lūkot, tādējādi sava meža lietkokus
nevis pārdodot, bet ieliekot guļbaļķu
namiņā. No pamatu atjaunošanas līdz
namiņa stāvam un jumtam pagāja 3-4
gadi un tad vēl tikpat, lai namiņā varētu
uzņemt viesus. Doma, ka mūsu namiņu
varētu laist „tautās”, radās pēc ik vasaras
radu saieta, kad radiņiem jaunais namiņš
ļoti patika. Interesanti, ka pirmie viesi
mūsu namiņā bija tagadējā Cesvaines
TIC direktore Ilze ar ģimeni, kura bija
atbraukusi uz Cesvaini uz pārrunām, lai
piedalītos konkursā uz Cesvaines TIC
vadītājas amata vietu.
Ir pagājuši 3 gadi, kopš „Pie
Sievasmātes” savas durvis vērusi
apmeklētājiem. Kāds bijis šis laiks?

18. novembris Latvijā ir valsts
svētki. Zīmīgi, ka šajā dienā pirms
40 gadiem Cesvainē tika atklāts
bērnudārzs. Arī 23. novembra svētku
pasākumā pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja Skaidrīte Aveniņa atzina,
ka iestādes kolektīvs ir priecīgs un
lepns, ka pirmsskolas dzimšanas diena
sakrīt ar Latvijas dzimšanas dienu.
Par to, kā pirmsskola mainījusies 40
gadu laikā, „Brīnumzemes” vadītāja
Skaidrīte Aveniņa klātesošos aicināja
vērot slīdrādi. 1972. gada 18. novembrī
pirmsskola tika nodota ekspluatācijā
ar nosaukumu padomju saimniecības
„Cesvaine” bērnudārzs, tā vadītāja –
Anna Ķeire. Šo 40 gadu laikā Cesvaines
pimsskolu ir absolvējuši ap 1500 bērnu un
strādājis 221 darbinieks. Ir arī pedagogi
un darbinieki, kam pirmsskola ir pirmā
un vienīgā darbavieta – Māra Skride
strādā kopš 1974. gada februāra.
Jau pēc 10 gadiem – 1982. gadā – bija
skaidrs, ka esošais bērnudārzs ir par
mazu, lai nodrošinātu vietas visiem
bērniem, tāpēc tajā pašā gadā tika veikta
piebūve, apvienojot Cesvaines ciemata
un padomju saimniecības bērnudārzus.
No 1986. gada par bērnudārza vadītāju
kļūst Maija Skopane. Bērnudārzā
vienmēr bijuši tradicionāli svētki, kā arī
dažādi pasākumi kolektīva saliedēšanai.
Pēdējos desmit gadus tradīcijas un
svētki nav būtiski mainījušies. Bērniem
tiek rīkotas mākslas dienas, vecvecāku
dienas, ģimenes dienu koncerti,
sportiskas aktivitātes un dažādi citi
pasākumi. Lai bērni zinātu latviešu
tradīcijas, tiek atzīmēti gadskārtu ieražu
Jānis Vanags svētki. Vienmēr interesantas izvēršas



Būtiskākās izmaiņas?
– Šis laiks ir bijis ļoti interesants un
paskrējis nemanot. Ja pašā sākumā mēs
varējām piedāvāt tikai namiņu (telpas),
kur pārnakšņojot vai svinēt svētkus, tad
tagad pie mums var pasūtīt arī viesību
galdus, mums ir sava „Mednieka
dārgumu krātuve”, vasarā darbojas
„Mednieka bārs” ar iespēju degustēt
un pašam pagatavot dažādus īpašos
ēdienus. Pie mums var izcept maizi,
siet sieru, izbaudīt dažādas sportiskas
aktivitātes.
Jums kā uzņēmējai kāda šķiet
uzņēmējdarbības vide Latvijā?
– Domāju, ka vide nav no vieglajām.
Lai ko sasniegtu un izdarītu, ļoti daudz
jāstrādā, jādomā, jo īpaši laukos, kur
cilvēku un ienākumu ir krietni mazāk
nekā lielajās pilsētās.
Jūsu ikdienas darbs ir Valsts
meža dienestā. Kā izdodas savienot
ikdienas darbu ar uzņēmējdarbību?
– Ikdienas darbu Valsts meža dienestā
un uzņēmējdarbību izdodas savienot uz
sava brīvā laika rēķina, kura praktiski vairs nav. Jo šim uzņēmējdarbības
veidam – lauku tūrisms – ir laba specifika. Atpūsties cilvēki grib galvenokārt
nedēļas nogalēs un svētkos, kad
savukārt man no darba Valsts meža
dienestā ir brīvas dienas.
Nav noslēpums, ka jūs brīnišķīgi
gatavojat visdažādākos ēdienus. Vai
šī meistarība ir mantota vai iegūta
pašmācības ceļā?
– Ir tiešām liels prieks un
gandarījums par to, ja cilvēkiem garšo
manis gatavotās pusdienas vai svētku
mielasts, jo es neesmu mācīta pavāre.
Viss, ko gatavoju, ir tīri uz intuīciju,
bet daru to no sirds. Droši vien šī
prasme saimniekot virtuvē nāk līdzi jau
gēnos, jo arī mana mamma prot garšīgi
gatavot un arī mana vecmamma no tēva
puses esot savulaik strādājusi pie vācu
kungiem par saimnieci. Virtuvē un pie
plīts es tiešām jūtos labi, jo tas prasa
gan radošumu, gan izdomu, tādējādi
nekad nav garlaicīgi.
Kur smeļaties idejas receptēm?
Kā jums pašai šķiet – kas vislabāk
padodas?
– Ar ēdienu receptēm ir dažādi – šo
to esmu atradusi pavārgrāmatās vai
internetā, kaut ko savu pieliekot klāt,
bet citas ir atnākušas pie manis pašas.
Ja es aizeju vakarā gulēt ar domu, ar
kādu ēdienu es varētu iepriecināt sava
namiņa viesus, tad no rīta pamostoties

Visa ģimene vēl pirms brīvdienu mājas atvēršanas
es jau skaidri zinu, tieši kāds ēdiens ir
gatavojams. Man šķiet, ka man vislabāk
padotas sāļie ēdieni – sākot ar zupu un
beidzot ar rasolu.
Kādi pasākumi ir populārākie „Pie
Sievasmātes”?
– Vispopulārākie šobrīd ir dzimšanas
dienu pasākumu. Ir bijuši arī korporatīvi
pasākumi un kāzas.
Vai piesaistāt Eiropas fondu
līdzekļus, kas paredzēti uzņēmējdarbības veicināšanai?
– Nekādus ES fondu līdzekļus līdz
šim neesam piesaistījuši, tāpēc arī viss
ir darīts lēnām, pamazām, cik pašu
rocība ir ļāvusi. ES finansējums ir laba
lieta, tikai man nav skaidrs, kur ņemt tos
savus līdzekļus, lai varētu 100% realizēt
projektu un tad gaidīt 50% līdzekļu
atmaksu. Ņemt kredītu vai aizņemties
naudu kur citur man nav bijis drosmes,
jo, ja nu apstākļi iegrozās tā, ka es
nevaru atdot, ko tad? Arī mamma jau
bērnībā mums ar brāli vienmēr tika
teikusi: aizņemies tu svešu naudu, bet
jāatdod ir savējā un vēl ar uzviju.
Vai plānojat paplašināties? Kādas
ieceres tuvākajā laikā?
– Protams, ieceres par tālāko attīstību
ir, bet tam visam pirmām kārtām ir
vajadzīgi līdzekļi, kuru ir vienmēr
mazāk nekā gribētos. Tāpat šī joma
ir tāda, kurai nekad nebūs 100%
garantijas, ka cilvēki izvēlēsies braukt
tieši pie tevis, jo apkārt ir ļoti daudz
dažādu atpūtas iespēju. Atpūta ir arī tā
joma, bez kuras, ja izmainās valstiskā
situācija un naudiņas cilvēkiem kļūst
mazāk, var kādu laiku iztikt, tāpēc esam
piesardzīgi un pašlaik nostiprinām un
pilnveidojam to, kas mums jau ir.

Klāt gada baltākie svētki –
Ziemassvētki. Ar ko jums un jūsu
ģimenei šis laiks īpašs?
– Jā, Ziemassvētki mūsu ģimenē ir
ļoti gaidīti un īpaši svētki. Šis laiks ir
īpašs ar to, ka uz brīdi noliekam ikdienas
steigu malā un sanākam visi kopā, lai
pārdomātu gada veikumu, lai cits citam
novēlētu spēku un izturību turpināt
iesākto. Mūsu ģimenes Ziemassvētku
tradīcija ir 25. decembrī izkurināt
maizes krāsni, salikt tajā svētku cepešus
un doties kopā ar brāļa ģimeni un vēl
citiem radiem un draugiem uz mežu
izrotāt svētku eglīti meža dzīvniekiem,
izdziedāt Ziemassvētku dziesmas,
izspēlēt kādu teātra izrādi, sagaidīt rūķu
sarūpētās dāvanas, tad atgriezties mājās,
kur jau maizes krāsns ir parūpējusies par
gardām svētku vakariņām.
Ko novēlat cesvainiešiem Jaunajā
gadā?
Lai visa ģimene ir atkal kopā,
ķildas nostumtas malā.
Novēlu ēdieniem pilnus galdus,
klauvējienus pie durvīm,
smaidīgas sejas,
sainīšu grēdas zem eglītes,
apsveikumus no visiem mīļajiem.
Lai viss ir izdarīts,
lai nekas nepiedeg,
lai ir smiekli un drusciņ aušības,
apskāvieni, skūpsti,
priecīgas atmiņas.
Novēlu no visas sirds, lai
Jūsu Ziemassvētki ir tieši tādi,
kādiem tiem jābūt –
mazliet siltuma ziemas dzīlēs
un gaišuma tumsā.
Kristīne Vilciņa,
foto no Anitas personīgā arhīva

„Brīnumzemei” 40

tikšanās ar ugunsdzēsējiem un policijas
pārstāvjiem, vecāku profesiju dienas.
Neatsverams atbalsts izglītības iestādei vienmēr ir bijuši vecāki, kas nāk
palīgā remontdarbos un ir atsaucīgi
dažādās aktivitātēs. Pirmsskolai „Brīnumzeme” ir izveidojusies laba sadarbība ar bibliotēku, vidusskolu un citām
Cesvainē esošām iestādēm.
Interesanti, ka 40 gadu laikā bērnudārzs
piedzīvojis septiņus dažādus nosaukumus. Skaidrīte Aveniņa atklāj, ka
pirmsskola „Brīnumzeme” ir vienīgie
Latvijā, kas reģistrēti kā pirmsskola.
Bijušas vairākas idejas par pirmsskolas
nosaukumu – „Saktiņa”, „Karuselis”,
„Varavīksne”. Tomēr pēc vidusskolēnu
aptaujas, kolektīvam iepatikusies lapiņa
ar vienu vārdu – „Brīnumzeme”. Domes
sēdē
tika balsots par piemērotāko
nosaukumu pirmsskolai – „Saktiņa”
vai „Brīnumzeme”, un tikai ar vienas
balss pārsvaru tika lemts, ka jābūt
„Brīnumzemei”. Kā stāsta pirmsskolas
vadītāja, šo nosaukumu gan kolektīvs,
gan bērni labprāt pieņēmuši un sevi labprāt ar to asociē. Šajā pašā gadā (2011.)
pirmsskola projekta ietvaros tika pie
nosiltinātas un vizuāli pievilcīgas ēkas.
Svētku pasākumā domes priekšsēdētājs piešķīra 1. pakāpes pašvaldības
apbalvojumu
„Cesvaines
novada
domes Atzinības raksts” Cesvaines
novada pirmsskolas „Brīnumzeme”
vadītājai Skaidrītei Aveniņai par
ieguldījumu un sasniegumiem Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
attīstībā, radoša kolektīva veidošanā,
kā arī pašvaldības tēla popularizēšanā;
pirmsskolas skolotājai Sandrai Āriņai
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Savu pirmo izglītības iestādi sveic Cesvaines vidusskolas skolnieces
un skolotāja Sarma Kurme
par augsti profesionālu pedagoģisko
meistarību un sasniegumiem darbā
ar pirmsskolas vecuma bērniem;
pirmsskolas skolotājai Ilgai Rumpei
par augsti profesionālu pedagoģisko
meistarību un sasniegumiem darbā ar
pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī
iestādes popularizēšanu sabiedrībā;
pirmsskolas skolotājai Janai Medniecei
par radošo izdomu un iniciatīvu, par
jaunu, netradicionālu metožu ieviešanu
pedagoģiskajā darbā, kā arī iestādes
popularizēšanu sabiedrībā; logopēdei
Agitai Auzānei par ieguldījumu
pedagoģiskajā darbā, par prasmīgu
speciālās programmas īstenošanu;
saimniecības vadītājai Irēnai Šerai par
ieguldījumu, iniciatīvu un konstruktīvu
pieeju iestādes saimnieciskajā darbā un

Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
darbiniecei Birutai Ritmai Romančukai
par ilggadēju darbu, iniciatīvu iestādes
un pašvaldības aktivitātēs, par atzīstamu
ieguldījumu iestādes apkārtnes sakopšanā.
Pasākuma laikā tika saņemti apsveikumi un labi vārdi no Cesvaines
novada iestādēm, bet par muzikālu
priekšnesumu gādāja Lubānas vokālais
ansamblis “Naktsputni”.
“Brīnumzemes” vadītāja neslēpj,
ka pirmsskolā vienmēr strādājušas
smaidošas,
dziedošas,
atraktīvas,
radošas, izdomas bagātas un skaistas
audzinātājas. Lai vadītājas pieminētās
īpašības vienmēr ir ar kolektīvu! Radošu
ikdienu un nerimstošu dzīvesprieku!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Mūsu lepnums

PILS STĀSTI (2012-12)
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais
gads, laiks, kad katrs pārdomā un ielaiž
sirdī cerības par jaunu laika sprīdi gada
garumā, kas noteikti būs labāks un
dāsnāks nekā iepriekšējais. Nāk prātā
tās lietas, kas mūs dara laimīgus un
bagātus, arī veselus. Tās ir VĒRTĪBAS,
uz kurām kā uz stipra pamata būvējam
savu dzīvi. Ir stabilie pamati un tie,
kas ļogās pie katras vēja pūsmas, un
katra paša ziņā ir izvēlēties sev tos
īstos. Tāpēc pils stāstos pievērsīšos –
grīdām. Arī tas ir pamats, pa kuru
staigājam no telpas telpā, bet tik bieži
vispār neievērojam, kāds tad tas ir.
Vai varat pateikt, cik dažādas grīdas
ir pilī? To iepazīšanu sāksim ar Terrazzo grīdu, kas atrodama hallē, visos
1. stāva gaiteņos, terasēs un balkonos.
Terrazzo ir itāļu vārds, jo tieši itālijā

ir radies šīs izgudrojums. Sākotnēji to
izmantoja venēcieši savu zemo izmaksu dēļ. Grīda sastāv no betona massā
iestrādātiem marmora, kvarca, granīta,
stikla u.c. gabaliņiem. Piejaucot kazas
pienu un slīpējot, izveidojās gluda rakstaina virsma, kas slīpējot radīja slapjas
grīdas efektu. Terrazzo grīdu ražošanā
1920. gads ienesa pozitīvas pārmaiņas,
jo tika izdomātas elektriskas slīpējamās
un maļamās mašīnas. Tātad mūsu
pils grīdas ir slīpētas ar rokām, un šis
apstāklis manī rada milzīgu cieņu pret
tiem cilvēkiem, kas to darīja.
Pirmā stāva dzīvojamās telpās un zālē
daļēji parkets, daļēji koka stabiņu grīda.
Stabiņu grīda ir saistīta ar ventilāciju,
kad zem parketa klāj dēļus uz īpašiem
stabiņiem – brusēm. Parketa grīdas
saglabājušās gandrīz visās (izņemot

balles zāli) telpās. Kabinets priecē ar
restaurētu erkera grīdu, kas veidota no
trim dažādu koku dēlīšiem: bērza, kļavas
un melnā ozola. ASV brīvā dabā aug
melnais ozols, bet pils grīda gatavota no
upju atvaros ilgi mirkušas siekstas, zili
melnas, cietas un smagas kā dzelzs, kas
arī saucas melnais ozols. No melnā ozola gatavoja dārgas mēbeles un smalkus
koka darbus. Tas bija bagātības simbols.
Kundzes istabā, augšstāvā un saimniecības telpās – dēļu grīdas, bet pagrabā
grīdas liktas no ķieģeļiem. Telpās, kuras paredzētas smagiem priekšmetiem,
ķieģeļi likti uz kantes, bet pārējā daļā
plakaniski. Šobrīd bijušās virtuves grīda
ir no cementa, bet kungu runājamā istaba izlikta ar flīzēm. Maz ticams, ka tās
ir oriģinālās grīdas. Vai saskaitījāt, cik
dažādi grīdas segumi atrodami pilī?

Vēl jāpiemin novembra mēneša
vēstures interesentu saiets, kurā Bruno
Podiņš iepazīstināja ar savu pētījumu
par Cakariju Pīlu, kas kalpojis zviedru
laikos par mācītāja palīgu Cesvaines
baznīcā. Savukārt Vanda Podiņa dalījās
iespaidos par ceļojumu un gūto pieredzi Ungārijā. Nobeigumā, pieminot
aizsaulē aizgājušo skolotāju J. Stočku
un pils ugunsnelaimes 10. gadadienu,
noskatījāmies filmu par pili pēdējā
vasarā 2002. gada jūlijā.
Pavisam drīz Ziemassvētki un gadu
mija. Gribētos novēlēt visiem Pils stāstu
lasītājiem nezaudēt interesi par Cesvaines vēsturi. Pārdomāt un atrast savu
paliekošu vietu tajā. Katram personīgi:
veiksmi, labu veselību, iecietību un
mīlestību.
Ar cieņu – Māra Evardsone

Novembra pēdējā sestdienā Rīgā,
kinoteātrī „Splendid Palace”, pulcējās
ārstu radošās apvienības „Vilkatis
Group” draugi, atbalstītāji, kinomīļi,
lai uz lielā ekrāna pirmo reizi vērotu
šī gada jūlija vidū Cesvainē un tās
apkārtnē uzņemto spēlfilmu, kurai
dots Cesvaines vēsturiskais nosaukums – „Sesswegen”. Šī filma ir jau
sestais kolēģu kompānijas veikums.
Līdzīgi kā ierasts iepriekšējo apvienības veidoto filmu pirmizrādēs, arī
šogad viss noritēja gluži kā Holivudā –
filmas veidotāji pie ieejas kinoteātrī
ieradās baltā limuzīnā, kur tos sagaidīja
uguņošana un, ejot pa sarkano paklāju,
sveica prāvs pulks skatītāju – ieintriģētu
un degošu nepacietībā ieraudzīt paveik-

to šogad.
Šoreiz radošā kinomīļu nometne notika vasaras vidū, kompakti iekārtota
vienā nedēļā, pretstatā iepriekšējiem
gadiem, kad šis process ievilkās krietni
ilgāk. Taču nepieciešamo epizožu bija
tikai viens posms filmas tapšanā, kam
sekoja laikietilpīgs darbs pie tekstu
ieskaņošanas studijā, labāko epizožu
atlases un montāžas, mūzikas komponēšanas un piemērošanas filmas ainām.
Pie montāžas strādāja Andis Onzuls,
kas rūpējies arī par iepriekšējo „Vilkatis Group” filmu veidošanu, mūziku
komponēja Anna Veismane un to ieskaņoja pianiste Lauma Skride – šogad tika
izmantota oriģināla, tieši šim mērķim
paredzēta mūzika, tādējādi izvairoties

no autortiesību pārkāpšanas filmā.
Filmā „Sesswegen” apspēlēts ieskats
leģendās, kas saistās ar Cesvaini,
piemērojot tām atbilstošus notikumus
pēc pārsimt gadiem, kuri ir scenārija autoru auglis – mūsdienās Cesvaines pilij
uzrodas mantinieki – bagātā rīdziniece
Alise Vilciņa (anestezioloģe Anete Eklona), latgales šoferis Antons Volkovs
(stomatologs Guntars Lazdāns) un zemnieks Volfenšteins (aritmologs Jānis
Pudulis) no tuvējās Kusas, kas katrs
uzskata sevi par vienīgajiem un īstajiem
mantiniekiem un cer iegūt pils atslēgas.
Uz jautājumu „kurš tad īsti iegūs pils
atslēgas?” iespējams rast atbildi vienīgi,
noskatoties filmu. Filmā efektīgas
pārdevējas „Padoma” veikalā lomu
atveido tiesu medicīnas eksperte Zane
Šenberga, ne mazāk izteiksmīgas un
svarīgas lomas iedalītas endokrinoloģei
Laumai Zariņai, asinsvadu ķirurgam,
profesoram Dainim Krieviņam un vēl
daudziem citiem.
Vietējiem emocijas raisīs filmā redzamie pazīstamie dabasskati, zināmās
vietas un cilvēki. Filmā tiek piedāvātas
uzjautrinošas epizodes, kas arīdzan
pirmizrādes laikā zālē vairākkārt izsauca nerimstošas smieklu šaltis.
„No malas raugoties, šķiet, ka visu
bija izdevies noorganizēt ļoti līmenī, ļoti
sirsnīgi un mīļi. Man personīgi patika
filmā iekļautās problēmas – seno laiku
savienojums ar mūsdienām un cilvēku
dažādo attieksmju atspoguļojums. Komēdijas stilā tika parādīta mūsu laiku
faktiski traģiskā tiekšanās pēc mantas, naudas un varas,” pēc pirmizrādes
atmiņās par filmu kavējās ģimenes ārste
Inita Galeja, novēlot, lai radošajai ko-

mandai pietiek spēka un degsmes jaunu
kadru rašanai. „Ja amatieri var nospēlēt
tik labi, tad par to ir vislielākais prieks.
Pasākums bija izdevies, un mums,
skatītājiem, šis sestdienas vakars
sniedza mākslas baudījumu pretstatā
brīvdienu vakarā biežāk ierastajai mājās
sēdēšanai.”
„Pēc pirmizrādes esmu saņēmis
ļoti daudz pozitīvu atsauksmju gan no
cesvainiešiem, gan saviem kolēģiem
ārstiem. Esmu pārliecināts, ka „Vilkatis
Group” Cesvaines pusē pavisam noteikti uzņems vēl kādu filmu. Ceram, ka
šo filmu pēc formalitāšu nokārtošanas
būs iespējams izrādīt uz kinoekrāniem
Cesvainē un Madonā 2013. gada
pavasarī,” neslēpjot gandarījumu par
paveikto, atklāj filmas režisors ārsts
kardiologs Andris Skride.
Komandas vārdā paldies visiem, kas
piedalījās un palīdzēja filmas tapšanas
un veidošanas procesā – dakteriem
Laumai Zariņai, Anetei Eklonai, Zanei Šenbergai, Jānim Pudulim, Dainim
Krieviņam, Guntaram Lazdānam, Baibai
Lazdānei, filmas komponistei Annai
Veismanai par īpaši Cesvainei veltīto
mūziku, Mārtiņam Drēģerim, Velgai Eklonai, grimētājai Elīnai Faltiņai, Baibai
un Indrai Blektēm, Artūram Čačkam,
Gintam Lapsam, Sanitai Dāboliņai,
Dzintrai Stradiņai, atsaucīgajai „Padoma” veikala pārdevējai, operatoriem
Imantam Pulkstenim un Andrim Milnim, fotogrāfam Kristapam Bardziņam,
kā arī visiem, visiem pārējiem, kuri
atbalstīja „Vilkatis Group”.

Filma „Sesswegen” piedzīvojusi pirmizrādi

“Vilkatis Group” ierodas kinoteātrī

Rita Turkina,
Anitas Rozes-Traviņas foto

Rekolekcijas „Mūžības svētdienu sagaidot”
Cilvēks savam mūžam nevar pielikt
klāt nevienu minūti, ne sekundi, ne
mirkli. Tas ir Dieva varā.
„Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem,
tevi piesauks audžu audzēs, jo Kungs
tiesās savu tautu un par saviem kalpiem viņš apžēlosies!” /Ps.135:13,14/
Lai nebūtu jānonāk izmisumā un
bezcerībā, lai cilvēkam tiktu dota cerība,
ir jātic Dievam. Tāpēc no 16. līdz 17.
novembrim
Cesvaines
luteriskajā
baznīcā notika rekolekcijas par mūžību
„Mūžības svētdienu sagaidot”, kuras
vadīja Liepājas Sv.Annas draudzes
mācītājs Jānis Bitāns.
Vēlos dalīties savos iespaidos,
pārdomās un atziņās pēc rekolekcijām.
Dievs ir radījis cilvēku nemirstīgu.
Tādi cilvēki bija Ādams un Ieva, bet
viņi ar viltu tika sātana apmānīti un
kļuva mirstīgi un nelaimīgi. Dievs vēlas, lai cilvēki būtu laimīgi, bet iedzimtais grēks traucē, novirza no pareizām
domām, vārdiem un darbiem.
Jānis Bitāns runāja par pēdējām lietām jeb mācību, ko svešvārdā sauc par
eshatoloģiju. Tā ietver sevī zināšanas
par cilvēka nāvi, debesu valstību un
nemirstību, par pastaro tiesu jeb šīs pasaules galu. Tie ir nopietni un sarežģīti
jautājumi, par kuriem mēs katrs kaut

reizi esam aizdomājušies.
Kāpēc mēs dzīvojam? Kāpēc cilvēks
dzīvo? – Lai piepildītu Dieva doto
uzdevumu. Bet cilvēks neklausīja un
neklausa Dievam, cenšas būt pats savas dzīves režisors, aktieris un skatītājs.
Mēs tā varam sabojāt savu dzīvi un tad
dzīvot to dzīvi, ko esam sabojājuši. Ja
mēs vairāk ieklausītos, ļautos Dieva
vadībai, dzīvot būtu vieglāk, laimīgāk.
Bet mēs visu gribam noteikt paši.
Bērēs vienmēr ir jādomā par šīs dzīves
īsumu un cilvēka nespēju piepildīt visus
mērķus, uzdevumus un nodomus, ko
vēlamies. Mēs dažkārt jautājam: „Kur
ir Dievs?” jeb kā viņš pieļauj visas
negācijas, ar ko sastopamies pasaulē.
Dievs nedzīvo mūsu vietā, viņš mūs
vēro ar tēva mīlestību. Dzīvojam mēs
paši, kā mākam. Ir labi, ja dzīvojam
pēc labākās sirdsapziņas. Ir labi, ja
mūsu dzīves atskaites punkts ir Dievs,
viņa Vārds un likumi. Latvijas himnā
ir lūgums pēc Dieva svētības. Vai mēs
dziedam himnu, domājot par Dievu?
No pēdējām lietām pirmā ir cilvēka
nāve. Tai sekos pastarā tiesa – Dieva
tiesa, no kuras neizbēgs neviens. Visi
cilvēki tiks vērtēti pēc ticības, nevis darbiem. Ar darbiem vien, bez ticības mēs
nevarēsim iegūt Dieva žēlastību.

Cilvēks Ēdenes dārzā ir pazaudējis
gara vienotību ar Dievu. Mūsu šīs
zemes dzīves uzdevums ir šo vienotību
atjaunot. Viņš runā ar mums, bet mēs
ne vienmēr sadzirdam. Dievs ir visu
cilvēku Dievs, ne tikai jūdu tautas
Dievs. Es tiku vairākkārt uzrunāta un
aicināta uz baznīcu, bet man nebija
ne īstas vēlēšanās, ne laika atsaukties
šiem aicinājumiem. Vienmēr bija citi
darbi, pienākumi un problēmas. Man
šķita, ka ar savu dzīvi lieliski tieku galā
pati, pie tam pāris reizes gadā taču eju
uz baznīcu. Novēlu katram cilvēkam
mēģināt tuvoties Dievam, lai nenotiktu tā, ka Dieva aicinājums un tas, ko
viņš grib mums pateikt, nāk kā zibens
spēriens no skaidrām debesīm. Katrs
cilvēks ir aicināts domāt arī par debesu
valstību un savām cerībām tur nokļūt.
Kas jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvību
un nonāktu debesu valstībā? Galvenais
ir nenomirt neticībā. Tāpēc ir svarīgi,
ka cilvēks ir kristīts, tic Dievam, iet
uz baznīcu, pie Dievgalda, lasa Svētos
Rakstus un izsūdz grēkus. Dieva Vārds
dara mūs iekšēji brīvus, liek dzīvot pēc
Dieva plāna, stāvēt pāri aizvainojumiem.
Dievs maina dvēseli un dod to mieru, ko
nespējam iegūt pasaulē. Iekšēji mierīgs
cilvēks jebkurā gadījumā ir laimīgāks
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un dvēselē stiprāks.
Mūsu tagadējā dzīve iespaidos
viņsaules dzīvi mūžībā, kur visi nonāksim. Cilvēkam ir dvēsele, kas ir garīga.
Dvēselei ir sākums, bet nav gala. Cilvēka
nāve ir iedzimtā grēka sekas. Grēks
dara dvēseli smagu. Cilvēkam ir dots
gribasspēks un prāts, kas ļauj atšķirt
labu no ļauna, izvēlēties iet pareizus un
Dieva svētītus ceļus. Dzīve ir laiks, kad
atgūt zaudēto garīgo bagātību, ticību
Dievam. Nekrāt to, kas ir vērtīgs pasaulē,
bet vērtīgs Dievam. Pasaulē ir pārejošas
vērtības, kuras cilvēkam, aizejot no šīs
pasaules, būs jāatstāj. Vērtīgākas ir tās
lietas, kas nav nopērkamas par naudu –
ticība, mīlestība, draudzība, gods, cieņa,
uzticība.
Mūžība sākas jau šodien, kad kristībā
saņemam Svētā Gara dāvanu un tiekam
mazgāti kristību ūdenī no iedzimtā
grēka. Mūsu dzīve kopā ar Dievu ir
ceļš uz mūžību. Galvenais ir apzināti
nedarīt otram ļaunu, censties dzīvot pēc
labākās sirdsapziņas un ļauties Dieva
vadībai. Mēs varam pieminēt mūžībā
aizgājušos tuviniekus un lūgt Dieva
žēlastību viņiem. Bet atbilde ir Dieva
ziņā…
Maija Zvaigzne,
Cesvaines ev.lut.draudzes locekle

Ir 15. novembris, Latvijas Universitātes Lielā aula. Satraukti jaunie
studenti, priecīgi smaidoši skolotāji
no visas Latvijas. Universitātē svētki, LU Fonds talantīgākajiem un
motivētākajiem studentiem piešķir
speciālas stipendijas „Ceļamaize”, lai
jaunieši varētu uzsākt studijas. Starp
stipendiātiem šogad arī divi mūsu skolas absolventi – Zane Ozoliņa un Toms
Nora. Šādā ceremonijā mūsu skolas
vārds izskan jau otro reizi, pirmo reizi
šādu stipendiju saņēma pirms četriem
gadiem Anna Akmene.
Šogad augstākajai izglītībai Latvijā
aprit 150 gadi. Tāpēc audzēkņiem bija
jāizvēlas skolotājus, kurus aicināt uz
saviem svētkiem. No mūsu skolas LU
rektora pateicības un uzaicinājumu
saņēma skolotājas Lilija Kanaviņa,
Valda Sabule, Inese Āre.
Patiesu prieku un lepnumu izjutām,
kad mūsu skolas vārds parādījās uz lielā
ekrāna divas reizes. Tas ir gandarījums
par mūsu un audzēkņu kopā ieguldīto
darbu visas vidusskolas laikā. Tas
ir atalgojums jauniešu mērķtiecībai,
centībai un uzņēmībai, atalgojums
par negulētajām nakts stundām, gatavojoties mācību olimpiādēm un
konkursiem.
Skolotājam nav lielāka lepnuma,
kā redzēt savus bērnus valsts labāko
jauniešu vidū. Tas raisa emocijas un
lielu apņēmību strādāt, pilnveidoties,
apgūt jaunas prasmes pašiem, kuras
tālāk nodot skolēniem.
Paldies Zanei, Tomam un viņu
vecākiem, ka mūsu skolu izvēlējušies
par savējo, vienmēr ir lepojušies,
atbalstījuši un cienījuši gan skolu, gan
savus skolotājus!
Paldies visiem skolotājiem, kuri,
neskaitot stundas, atdod savu enerģiju,
mīlestību, talantu bērniem, kuriem
jāveido mūsu Latvijas nākotne!
Inese Āre, Cesvaines vidusskolas
skolotāja, autores foto

Stipendiju „Ceļamaize” saņēma
Cesvaines vidusskolas absolventi –
Toms Nora un Zane Ozoliņa, LU
rektora pateicības un uzaicinājumu
saņēma skolotājas Valda Sabule,
Lilija Kanaviņa un Inese Āre

„Mans zelts ir mana tauta
Mans gods ir viņas gods…”

/R.Blaumanis „Tālavas taurētājs”/
Labdien, cesvainieši! Sākot rakstīt
savas pirmās rindas laikrakstam „Cesvaines Ziņas”, vispirms vēlos lūgt
piedošanu tiem, kuriem esmu nodarījis
pāri vārdos vai darbos laikā, kad lietoju
alkoholiskos dzērienus un biju pārstājis
mīlēt sevi. Apzinoties to, ka tas, kurš
neprot mīlēt sevi, tas nepratīs mīlēt arī
otru – līdzcilvēku vai savu tuvāko.
Sākot veidot kopā ar dēliem,
mazbērniem, kā arī radiem un draugiem
mūsu dzimtas koku, mēs – savas dzimtas vīrieši – apzināmies, ka nedrīkstam
apkaunot savu dzimtu. Šobrīd ir apzinātas vairāk nekā piecas paaudzes.
No dzīvi palikušajiem vecākais esmu
es – Pēteris. Mūsu dzimtas pamatprincips bija stipra ģimene, stipra valsts.
Šis princips ir stipri devalvēts jeb aizmirsts. Un vēl– mūsu dzimtā vislielākā
uzmanība tika pievērsta sievietei.
Minēšu tikai vienu piemēru – ja vīrietis
no ģimenes ir iemīlējies meitenē un
laupījis viņas godu, un nav apņēmis
viņu par sievu, viņš bez žēlastības tiek
izslēgts no ģimenes. Viņam netiek dota
vecāku svētība veidot jaunu ģimeni. Vēl
kāds mūsu dzimtas princips – vīrieši
nekad nepametīs bērnus.
Šoreiz noslēgumā vēlu visiem
cesvainiešiem – priecīgus Ziemassvētkus un daudz, daudz cilvēcīgas
laimes 2013. gadā!
Pēteris Karāns



Afiša
21. decembrī plkst. 11:00 Cesvaines
kultūras namā Ziemassvētku eglīte
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
23. decembrī plkst. 18:00 Cesvaines kultūras namā Niks Matvejevs
jauna koncertprogramma ar Normunda Beļska un Nika Matvejeva
Ziemassvētku dziesmām „Vēstules
Dievam” Ieeja 2Ls.
28. decembrī plkst. 14:00 Cesvaines kultūras namā Senioru eglīte.
31. decembrī 23:30 Cesvaines
kultūras namā filma „Cesvaine 2012.
gadā”, svētku salūts.
No plkst. 00:30 Jaungada balle,
spelēs grupa „Tekila”, Ieeja 2Ls .
29. decembrī plkst. 18:00 Cesvaines
ev.lut. baznīcā koncerts “Tev tuvumā”.
Programmā
latviešu
komponistu
Ziemassvētku dziesmas. Piedalās Ieva
Kerēvica, Artūrs Skrastiņš, “Putnu
balle”, īpašais viesis – Arnis Mednis. Biļetes: wwww.bilesuparadize.
lv, biļešu cena – 4Ls, bērniem līdz 7
gadu vecumam bezmaksas. Biļetes
iespējams iegādāties arī Cesvaines
bibliotēkā.
Cesvaines luterāņu baznīca
21. decembrī plkst. 9:30 jauniešu
dievkalpojums, plkst. 18:00 sarunas par dzīvi un ticību, plkst. 19:00
dievkalpojums.
23. decembrī plkst. 9:00 dievkalpojums, Svētdienas skola.
24.
decembrī
plkst.
19:00
dievkalpojums, Kristus piedzimšanas
Svētvakars.
***
Cesvaines katoļu baznīca
24. decembrī plkst. 17:00 Rožukronis, Adventa dziesmas, plkst.
18:00 Betlēmes atklāšana, svinīga
Ganiņu Sv. Mise.
25. decembrī plkst. 10:00 Svinīga
Ziemassvētku Sv. Mise.
31. decembrī plkst. 9:00 Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana, adorācija,
plkst. 10:00 Sv. Mise.
1. janvārī plkst. 17:15 Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana, adorācija,
Dievmātes litānija, plkst. 18:00 Sv.
Mise.
Laikraksts “Diena” un TV3, piedaloties draugiem.lv, arī šogad aicināja
iesūtīt vēstules, piesakot akcijai „Latvijas lepnums” lieliskus cilvēkus un
viņu darbus! “Latvijas lepnuma” balvai izvirzīti arī mūsu novada drosmīgie
puiši!
Skaties godināšanas ceremoniju
telekanālā TV3 26. decembrī plkst.
20:20.

Atbalstīts projekts

VKKF atbalstījis Cesvaines mākslinieku biedrības iesniegto projektu
“J.M.R. Lenca grāmatas “Piezīmes
par teātri. Aumeistars” izdošanu”.
Piešķirtais finansējums 1200 Ls, tiks
izdotas 300 grāmatas.
Kristīne Šulce

Zolītes turnīrs

25. novembra zolītes uzvarētāji –
1.vieta Juris Praškevičs
2. vieta Dzintars Bušs
3. vieta Andrejs Zariņš
9. decembra zolītes uzvarētāji –
1.vieta Raivis Sausiņš
2.vieta Jānis Matulis
3.vieta Dainis Šveics
Nākamā spēle 30. decembrī plkst.
11:00 Cesvaines kultūras namā.
Nr. 12 (233) 2012. gada 20. decembris
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.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.



Sabiedriskais forums „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”

Līdz šim Latvijā ir izskanējuši daudzi
dažādi apgalvojumi par to, kurā virzienā
Latvijai vajadzētu attīstīties, bet ir bijis ļoti maz vēlmes uzzināt, kā cilvēki
patiešām jūtas. Tāpēc projekta „Savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes” pētnieki
trīs gadus strādājuši un no dažādiem aspektiem pētījuši dzīvi daudzos Latvijas
pagastos.
Cesvainē 5. decembrī ar šiem ieteikumiem Vidzemes iedzīvotāji varēja
iepazīties, apmeklējot forumu „Savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes”, kurā
dalībnieki tika iepazīstināti ar Aijas
Priedītes pētījumu „Dzīve uz laukiem
latviešu literatūrā no brīvlaišanas līdz
mūsdienām”, Denisa Hanova pētījumu
„Mazo pašvaldību stratēģijas dažādības
vadībā” un Klāva Sedlenieka pētījumu
„Miermīlīgu sadzīvi veicinoši faktori”.
Pasākuma moderators Ansis Bo-

gustovs
klātesošajiem
pašvaldību
darbiniekiem, novada iedzīvotājiem,
vidusskolēniem uzdeva visdažādākos
jautājumus, kas saistīti ar pētnieku izteiktajiem secinājumiem un to, vai
Cesvainē iedzīvotāji spēj pieņemt
dažādas mūsdienu pārmaiņas. Pēc
diskusijām klātesošie varēja secināt, ka
Cesvaines iedzīvotāji ir savas zemes patrioti un, neskatoties uz visdažādākajām
problēmām, šeit ir vislabāk.
Līdzīgi sabiedriskie forumi notika arī
Kuldīgā, Ozolniekos un Kaunatā. Pēc
noslēdzošā sabiedriskā foruma Cesvainē
Latvijas Universitātes un Daugavpils

Universitātes starpdisciplinārās pētnieku grupas pārstāji atzīst, ka vidzemnieki
var lepoties ar mīlestību pret savu zemi,
kā arī ar pozitīvo skatījumu, jo dalībnieki
aktīvi pamatoja savu viedokli, ka arī
nākotnē Cesvaines novads spēs pastāvēt
un attīstīties.
Sabiedriskais forums organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas
lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas
un kultūrvides pārmaiņas” Nr. 2009/02
22/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087
ietvaros.
Ieva Melbārde

Uz sadarbību vērsta komunikācija

7. decembrī kultūras namā Cesvaines
internātpamatskolas
un
pirmsskolas „Brīnumzeme” jaunākos
audzēkņus uz pasākumu aicināja
Cesvaines novadā esošās biogāzes un
koģenerācijas stacijas attīstītāji SIA
„EcoZeta”, lai iepriecinātu bērnus ar
rotaļām un radošajām darbnīcām.
Stāstot par pasākuma ideju, SIA
„EcoGen” projektu vadītājs Ģirts Folmanis atklāja, ka doma par pasākuma
organizēšanu cesvainiešiem jau bijusi
pirms kāda laika, tāpēc gandarījums,
ka pirmais šāds pasākums ir noticis un

izdevies. Šoreiz bērnus priecēja rūķi
un Grinčs, kas ar rotaļām un radošajām
darbnīcām gatavojās Ziemassvētkiem.
Šis pasākums ir tikai sākums sadarbībai
ar pašvaldību, jo nākotnē iecerētas
dažādas aktivitātes, sadarbojoties ne tikai
ar pašvaldību, bet arī ar citām Cesvaines
novada iestādēm. Tā, piemēram, ir idejas
par Ēnu dienām, Enerģētikas stundām un
arī citu novada pasākumu atbalstu. Šādu
pasākumu organizēšana un atbalstīšana ir
kā pateicība pašvaldībai un cesvainiešiem
par līdzšinējo sadarbību un atsaucību.
Kā stāsta Ģirts Folmanis, ”SIA „Eco-

Gen” ir vairākas koģenerācijas stacijas
citos Latvijas novados, tāpēc pieredze
sadarbībai ar pašvaldībām ir dažāda.
Uzteicams ir Cesvaines novada domes
priekšsēdētāja Viļņa Špata kunga valstiskais skats attiecībā uz novada attīstību,
investīciju piesaisti un jaunu darbavietu
radīšanu, kā arī pretimnākošā attieksme
un uz sadarbību vērstā komunikācija.
Turpmāk kādā no „Cesvaines Ziņu”
numuriem sniegsim plašāku ieskatu
par uzņēmumu, tā vēsturi un nākotnes
plāniem.
Kristīne Vilciņa

Kad Adventes vainagos sākam pa vienai iedegt svecītes, saprotam, ka atkal
noslēdzies viena gada gājums. Paskatoties atpakaļ, gribas izvērtēt, kādi bijuši
mūsu sasniegumi valsts līmenī novada
mācību iestādēs šajā gadā.
Mūsu novads ir mazs, bet tas skan!
Skan tuvumā un tālumā, mēs lepojamies
ar to, ka dzīvojam, strādājam, mācāmies
savā – Cesvaines novadā!
Lepnumu par savu novadu sajūtam
vienmēr, kad izskan Cesvaines vārds –
vai tās ir mācību olimpiādes, sporta
sacensības, konkursi vai kādi projekti.
Mūsu novadā strādā zinoši, radoši
un talantīgi pedagogi 4 mācību iestādēs. Skolotāji aktīvi iesaistās gan
profesionālās pilnveides kursos, gan
tālākizglītības projektos. 71 novada–
vidusskolas, internātpamatskolas, mākslas un mūzikas skolas, pirmsskolas
pedagogs 3 gadu laikā iesaistījies ESF
projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šajā projektā
ir iegūtas šādas pedagogu kvalitātes
pakāpes:
II pakāpe – 24 pedagogiem
III pakāpe – 44 pedagogiem
IV pakāpe – 3 pedagogiem.
Novada skolās strādā 18 pedagogi
ar maģistra grādu – vidusskolā – 13,
internātpamatskolā – 2, mūzikas un
mākslas skolā – 3.
Skolēnu galvenais pienākums ir mācību darbs – lepojamies ar 2011./2012.
mācību gada sasniegumiem starpnovadu mācību olimpiādēs: 1. vietas – 12; 2.
vietas- 11; 3. vietas – 10; atzinības – 13.
Šī mācību gada bioloģijas olimpiāde
jau notikusi – Renāte Saulīte ieguvusi
1. vietu; Alise Ozoliņa, Rita Turkina
ieguvušas 2. vietu, Baiba Buļa ieguvusi
3. vietu un Evija Kalve saņēma atzinību.
Skolēnus sagatavoja skolotāja Sarma
Dimpere.
Šī gada angļu valodas olimpiādē
atzinību saņēma 11. klases skolēns
Dāvis Vēveris kopā ar savu skolotāju
Zani Burņevsku. Par labiem rezultātiem
eksāmenos priecājās mūsu šī gada vidusskolas absolventi – 60,3 % saņemti
A;B;C līmeņi.
Ražīgi vidusskolas skolēni 2012.

gadā piedalījušies starpnovadu un valsts konkursos.
IV starpnovadu ZPD konkursā „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alise Krasta ieguva atzinību
(skolotāja I. Šulce).
O.Kalpaka 130. jubilejai veltītajā
literārās jaunrades konkursā Agnija
Kārkliņa ieguva 1. vietu (skolotāja I.
Rubiņa).
I. Indrānes 2. literārās jaunrades
konkursā piedalījās Evija Kalve (1. vieta) un Renāte Saulīte (atzinība). Paldies
skolotājai Lilijai Kanaviņai!
Vidzemes 5. patriotiskās dzejas
festivāla „Zaļā Vidzeme” noslēguma
pasākumā Salacgrīvā 11. novembrī tika
uzaicinātas Krista Siksaliete (2. vieta),
Laura Ruicēna (atzinība) un skolotāja
Biruta Spridzāne.
Ar īpašu gandarījumu gribas runāt
par konkursu, kurš Latvijas skolās
tika organizēts sakarā ar prezidenta
institūcijas 90. gadadienu „Mana
kā Latvijas prezidenta runa Latvijas
dzimšanas dienā”. Valsts prezidenta
apsveikumu 18. novembrī saņēma Zane
Bodniece (7.a klase), Klinta Tēberga
(11.a klase), Toms Skujiņš (11.a klase),
Madara Zepa (11.a klase), Jānis Rubuls
(11.a klase), Elīna Vaska (12. klase),
Viktorija Āboliņa (12.klase), Rita Turkina (12.klase), Dārta Greidiņa (5.klase).
12. Klases skolniece Agnija Kārkliņa
tika uzaicināta pie Valsts prezidenta.
Par izcili novērtēto runu Agnija saņēma
Latvijas Republikas Satversmi ar prezidenta ierakstu un pildspalvu ar viņa parakstu. Paldies vēstures skolotājām Inai
Šulcei un Irenai Rubiņai!
Mūsu novads vienmēr ir lepojies
ar izciliem vieglatlētiem, pateicoties
skolotāja Zigmāra Gulbja gudrībai un
neatlaidībai. Šī gada mūsu vieglatlēti ir
Didzis Siksalietis un Reno Apīnis.
7. decembrī vidusskolas lielo aulu
pierībināja 11 tautisko deju kolektīvu
staltie dejotāji no visas Latvijas. Deju
festivāls „Ziemas vitamīns” šogad
Cesvainē notika jau 6.reizi.
Lai skolotājam Jānis Šķēlem arī
turpmāk nepietrūkst enerģijas un
radošuma!
Cesvaines vidusskolas skolēni ie-

saistās ES projektā „Jaunatne darbībā”. Pirmā nometne notika 2011.
gadā Rumānijā, kurā piedalījās
četru dalībvalstu (Itālijas, Francijas,
Rumānijas un Latvijas) jaunieši, tai
skaitā 12 no Cesvaines. Šajā gadā projekta darbība norisinājās Francijā, 2013.
gadā tā plānota Cesvainē, bet 2014.
gadā Itālijā.
Vienlaicīgi vidusskolā notiek intensīva gatavošanās jaunam Comenius
projektam. Ir notikušas 2 sagatavošanās
vizītes Wurselen pilsētā Vācijā un
Cesvainē. Projekta mērķis būs vācu un
latviešu valodas apguve un kultūrvides
pētīšana. Iegūto zināšanu rezultātā tiks
veidota kopēja modernā pasaka.
Mūzikas un mākslas skola ir īpaša –
ar saviem uzdevumiem, mērķiem un
sasniegumiem. Smagā darba augļi nav
saskatāmi viena gada laikā. Tāpēc gribas šodien atzīmēt tos audzēkņus un
skolotājus, kuri ar savu talantu, prasmi
un neatlaidīgo darbu arī spodrina mūsu
Cesvaines vārdu pasaulē. Tā ir čella
skolotājas Ilzes Petrovskas audzēkne
Emma Bandeniece, viņa arī iekļuva Em.
Dārzinā speciālajā mūzikas vidusskolā
uzreiz I kursā. Vijoles skolotājas Velgas
Sokirkas audzēkne Beatrise Bandeniece, kura šobrīd spēlē vienu no vadošajām
vijoles partijām Skotijas Sv. Andreja
koledžas simfoniskajā orķestri.
Lai veicas meitenēm un skolotājām
arī turpmāk viņu grūtajā, bet bezgala
skaistajā mūzikas pasaulē!
Adventa laikā nedaudz modernizētās
pasakas „Ērkšķrozīte” burvībā mūs
ieveda talantīgie, radošie un meistarīgie
mākslas un mūzikas skolas bērni
Kristīnes Šulces vadībā. Paldies
Kristīnei par drosmi, uzdrīkstēšanos un
neatlaidību. Tagad ne tikai Rīgā Gētes
institūtā, bet arī Berlīnē pazīst mūsu
skaisto pili, mūsu talantīgos bērnus un
skolotājus.
Lai arī jaunajā –2013.– gadā mums
izdodas priecāties par mūsu bērnu
veiksmēm,
pedagogu
meistarību,
radošumu un iecietību!
Lai Ziemassvētku brīnums dod mums
enerģiju jauniem sasniegumiem!
Inese Āre, Cesvaines novada
izglītības speciāliste

Skan Cesvaines vārds pasaulē!

22. un 29. decembrī papildu vilciens Rīga-Gulbene

AS „Pasažieru vilciens” aicina izmantot garās Ziemassvētku brīvdienas,
lai apceļotu Latviju un atpūtos kopā ar
ģimeni! Lai svētku dienās pēc iespējas
vairāk cilvēku varētu nokļūt ārpus Rīgas,
22. un 29. decembrī norīkots papildu vilciens Rīga-Gulbene.

Vilciens Rīga–Gulbene 22. decembrī
no Rīgas aties plkst.8:30 un galapunktā
pienāks plkst.12:45, savukārt no Gulbenes aties plkst.17:15, Rīgā ierodoties
plkst.21:28.
Vilciena Rīga-Gulbene (Nr.604*)
sastāvs maršruta posmā no Rīgas līdz

Cesvaines Ziņas

Pļaviņu stacijai būs apvienots ar vilciena
Rīga-Krustpils (Nr.606) sastāvu. Vilciena Rīga-Gulbene trīs vagoni atradīsies
apvienotā sastāva beigu daļā. Vilciens
neapstāsies Dzelzavas stacijā.
Šāds pat grafiks vilcienam noteikts arī
29. decembrī

Dzimuši
Gustavs Koroļčuks
novembrī;
Sindija Puzule
novembrī;
Kristiāna Leišauniece
novembrī.

Laulāti
Aigars Bizauskas un
Lora Miteniece decembrī;
Andis Mitenieks un
Zanda Kļaviņa decembrī;
Gatis Rudzītis un
Anda Aleknaviča decembrī.

Apsveikumi
Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltu domu dzijā tīt,
Lai atnāk tas, ko gribas sagaidīt
Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam: 80 gados – Valdu
Janumu, Valiju Petruševicu,
85 gados – Elzu Aišpuri, Maigu
Cīruli, Maiju Vītolu, Viktoru
Baieru un
90 gados – Minnu Sutu,
Austru Pikumu!
Cesvaines pašvaldība

Pateicības
Sirsnīgs paldies Irēnas Lindes
ģimenei par ziedoto dziju, Inesei Vasilei par ziedotiem traukiem Cesvaines
vidusskolas mājturības kabinetam.
Baltus Ziemassvētkus, saulainu un
bagātu Jauno gadu!
Ausma Ozola
Cesvaines pirmsskolas “Brīnumzeme” kolektīva vārdā izsaku pateicību
visiem 40 gadu jubilejas pasākuma
viesiem, sveicējiem par sveicieniem,
laba vēlējumiem. Īpaši vēlos pateikties
pasākuma atbalstītājiem – Cesvaines
novada domei, a/s “Cesvaines piens”,
Cesvaines kultūras namam, Cesvaines
vidusskolas ēdināšanas nodaļai, Cesvaines internātpamatskolai, Egilam
un Jolantai Skridēm, Egitai Kļaviņai, Edmundam Skridem, Lubānas kultūras nama vokālajam ansamblim “Naktsputni”, mūzikas grupai “Cesvainieši”, pasākuma vadītājām, organizatorēm – Mārai Skridei,
Agitai Auzānei, Teklai Ozoliņai,
Irēnai Lecītei.
Paldies ilggadējai vadītājai Maijai Skopanei un visiem bijušajiem
bērnudārza darbiniekiem, kuri bija kopā
ar Cesvaines pirmsskolu “Brīnumzeme”
bērnu koncertā 16. novembrī un arī 23.
novembrī pasākumā kultūras namā.
Skaidrīte Aveniņa, Cesvaines
pirmsskolas “Brīnumzeme” vadītāja

Sludinājumi
Kolekcionārs par labu samaksu pērk
pirmskara Latvijas un cara laika alus
pudeles. T.29406932 (Kārlis)
Muzikants (balss, sintezators) spēlē
latviešu mūziku jubilejās, kāzās un
citos pasākumos. Diskotēka dažādos
stilos, karaoke, cena pēc vienošanās.
Tel.25985566 (Dainis)
Cesvainē ir pieejami fizioterapijas
pakalpojumi, ko sniedz SIA „Laba
Prakse” fizioterapeites Kristīne Čačka
un Ruta Balode. Tiek piedāvātas gan
individuālas, gan grupu nodarbības
(3 - 4 cilvēki). Tuvāka informācija
un pieteikšanās pa tālr. 28351449
(Kristīne).

Miruši
Mirdza Līvija Vīcupe
(1928 – 2012)
Valerijs Kaļva
(1961 – 2012)
Jāzeps Baklans
(1951 – 2012)

