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Cesvaines novada domes izdevums

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
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Gaišas, priecīgas un krāsainas
Lieldienas!

/Latviešu tautasdziesma/

Cesvaines novada dome

„Lai Cesvainē izaug patiesi patrioti!”

Esot kādā seminārā, vēroju cilvēkus.
Tie visi bija mani kolēģi. Katrs no tiem
atšķirīgs. Kāds jau savā jomā darbojas
vairākus gadus, tāpēc paziņu pulks viņam lielāks. Citam – nevienas. Es piederēju pie otrās kategorijas. Tā kā vēlējos iepazīties ar saviem amata brāļiem
un māsām, devos to darīt. Pieredzes ir
dažādas, tāpēc tik interesanti uzklausīt
katru. Pateicoties krīzes gadiem, apbrīnojami, cik daudz dara viens cilvēks.
Ne par velti saka: jo vairāk uzdots, jo
vairāk var izdarīt.
Ir marts – pavasara vēstnesis, tāpēc
prieks par dabā notiekošo. Šis ir numurs
starp diviem latviešiem nozīmīgiem notikumiem – izsūtīšanas gada dienas atzīmēšanu un Lieldienām. Atceroties 1949.
gada notikumus, devos ciemos pie brīnišķīgas kundzes – Annas Aveniņas. Patiesi interesants dzīves stāsts un apbrīna
par cilvēku, cik daudz tas spēj izturēt.
Vēlos mudināt ikvienu Cesvaines jaunieti uzrunāt savu vecmāmiņu un vectētiņu, lai pastāsta par laiku, kad dzīve
bija pavisam citādāka un par tās prioritāti tika izvirzītas citas vērtības. Laiks
iet uz priekšu un kādā brīdī var būt jau
par vēlu.
Pirms pāris mēnešiem, vedot avīzes
uz veikaliem, pie manis pienāca kāds
kungs un pastāstīja savas domas par
avīzi. Mūsu blakus novados viss kaut
kas notiek, tikai ne Cesvainē. Izrādās,
ka Cesvainē nav noziedzības, jo to nepublicē „Cesvaines Ziņās”. Es uzklausīju šo cilvēku un pēc tam aizdomājos par
šo tēmu. Internetā, televīzijā, radio ziņās stāsta tik daudz par negatīvo, ka
mēs aizmirstam par pozitīviem notikumiem mūsu ikdienā, jo tie neesot sensācijas vērti. Mēs pieminēsim kādu, kas
nodarījis otram pāri, bet vai pieminēsim
brīnišķīgo pasākumu, kas notika tepat
– Cesvainē? Mēs aizrādīsim otram, ko
tas dara nepareizi, bet neuzslavēsim brīdī, kad tas paveicis tiešām ko labu?!
Marta saulīte mūs silda arvien vairāk.
Šis ir īstais laiks, lai paceltu snīpi augstāk – priecātos par vienkāršām lietām.
Iespējams, kādas jaunas apņemšanās īstenošana, bet tikpat labi – kāds atskaites
punkts iesāktajam. Pavasaris ir mošanās
laiks dabai. Pirmo sniegpulkstenīšu,
sniega izzušanas laiks – baudīsim to, jo
nekur nav tik skaisti arī pavasarī kā pie
mums – Cesvainē!
Informēju, ka Cesvaines novada jaunumiem un aktualitātēm tagad var sekot
arī sociālajā tīmeklī www.twitter.com/
cesvaine_novads.
Lai jums priecīgs un gaišs Lieldienu
gaidīšanas laiks!
Kristīne Vilciņa

6. martā Cesvaines vidusskolas
zālē pulcējās vidusskolas skolēni,
skolotāji, Cesvaines iedzīvotāji,
lai par godu Oskara Kalpaka piemiņas dienai klausītos Nacionālo
Bruņoto spēku orķestra koncertu.
Pasākumu ar uzrunu atklāja domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, kas
uzsvēra, ka par tādiem cilvēkiem kā
Oskars Kalpaks ir jārunā, jāstāsta un
jāmāca. Jāpiemin, ka šis ir rets notikums – Cesvaines vidusskolā bija
sastopami visu armijas daļu komandieri vienuviet un ikviens ar viņiem
pēc koncerta varēja aprunāties. Pēc

priekšsēdētāja uzrunas klātesošie
dziedāja Latvijas himnu „Dievs, svētī
Latviju!”.
Vārds tika dots Latviešu Virsnieku
apvienības priekšsēdētājam kapteinim Aleksejam Ozoliņam: „Šodien ir
īpaša diena. Tā ir piemiņas diena un
šī diena vairāk ir ar skumju pieskaņu
nekā priecīgu.” Kapteinis stāstīja par
laiku pirms 93 gadiem un minēja, ka
cilvēki runā, ka notikušais pirms vairāk nekā 90 gadiem esot pārpratums,
tomēr kapteinis Aleksejs Ozoliņš atzina, ka viņš piederot pie tiem, kas
tic, ka vēsture mēdz klusēt. Tomēr
fakts ir tāds, ka pirmais armijas ko-

Nacionālo Bruņoto spēku orķestris koncertā sniedza dažāda stila mūziku

mandieris pulkvedis Oskars Kalpaks
un vēl četri virsnieki krita.
6. martā – Oskara Kalpaka miršanas 93. gadadienā – „Airītēs” bija
piemiņas pasākums, arī Rīgā bija piemiņas brīdis tāpat kā daudzviet citur
Latvijā. Kapteinis Aleksejs Ozoliņš
stāstīja par to, ka visu armijas daļu
komandieri paspējuši pabūt Visagala
kapos un pauda prieku, ka arī Valsts
prezidents piedalījās šajos pasākumos.
„Es domāju, ka mēs visi varam lepoties, ka mums ir bijis šāds patriots,
izcils virsnieks. Es novēlu skolu jaunatnei, kas te ir kuplā skaitā, lasiet
vēsturi, mācieties! Novēlu jūsu skolotājiem, lai viņi jums pastāsta, kāds
patriots bija Oskars Kalpaks,” mudināja Aleksejs Ozoliņš. Visu Latvijas
Virsnieku apvienības vārdā kapteinis
Aleksejs Ozoliņš novēlēja: „Lai piepildās cesvainiešu sapņi, lai skolai
būtu sporta halle un lai bērni var nodarboties ar sportu tepat blakus! Lai
Cesvainē izaug patiesi Latvijas patrioti!”
Pēc Latviešu Virsnieku apvienības
priekšsēdētāja runas sākās koncerts.
Pirms katra orķestra skaņdarba diriģents iepazīstināja klātesošos ar tā

Uzrunu cesvainiešiem saka Latviešu
Virsnieku apvienības priekšsēdētājs
Aleksejs Ozoliņš
izvēli un stāstu par to, kad tas spēlēts. Neiztika bez skanošiem solo
un ritmiskākiem mūzikas gabaliem.
Tomēr orķestris koncertu iesāka un
arī noslēdza ar maršu – kā jau tas
Nacionālo Bruņoto spēku orķestrim
pienākas.
Kristīne Vilciņa, autores foto

“Burziņš Cesvainē 2012” pulcē aktīvus jauniešus
10. martā Cesvaines vidusskolā
notika estrādes mūzikas grupu
satikšanās. Otro gadu to organizē
Cesvaines vidusskola, bet rosīgākie cilvēki, kas darbojušies pasākuma tapšanā, ir estrādes pulciņa
vadītāji Māris Rauda un Alvis
Duplinskis.
Nosaukums „Burziņš Cesvainē”
tapis pagājušajā gadā, ko izdomājuši
paši jaunie mākslinieki. Pagājušajā
gadā uz koncertu tika aicināti jauno
muzikantu vecāki un draugi ar īpašiem ielūgumiem, savukārt šogad

burziņš bija nedaudz plašāks un uz
to varēja ierasties ikviens interesents,
turklāt pasākums bija bez maksas. Šogad pasākumā piedalījās arī tālākas
grupas, kas atsaucās uz aicinājumu
piedalīties šādā pasākumā. Pārstāvētas
tika grupas no Rīgas, Ogres, Lejasciema, Gulbenes, Liezēres, Madonas un,
protams, Cesvaines. Cesvaini šogad
pārstāvēja 3 grupas, un visas tiešām
godam sniedza priekšnesumu.
Kā stāsta pasākuma organizators
Māris Rauda, vislielākais prieks par
pozitīvajām atsauksmēm. Jauniešiem

Madonas grupa „Stila policija” sniedza vienu no skaļākajiem priekšnesumiem

Cesvaines Ziņas

šāds pasākums patīk un tas ir veids, kā
viņi brīvo laiku var pavadīt saturīgi.
Kas nav mazāk svarīgi – šādos pasākumos tiek dibināti jauni kontakti un
iegūti jauni draugi, kas turpina jauniešu sadarbību.
Pasākuma dalībnieku vecums bija
dažāds. Jaunākie no tiem – Liezēres mazās un dziedošās dalībnieces,
kuru vecums bija 4 gadi. Prieks par
visiem dalībniekiem, kas uzdrošinājās un kāpa uz skatuves. Tā noteikti
daudziem skatuves māksliniekiem
bija pirmā lielā pieredze. Iespējams,

kādam atskaņotā mūzika šķita par
skaļu, tomēr jāņem vērā, ka tā ir
estrādes mūzika, turklāt dzīvajā izpildījumā.
Paldies burziņa organizatoriem,
kas bija parūpējušies par skaņu aparatūru, gaismām, dūmiem, disko
bumbām un visām citām nepieciešamajām lietām, kas pasākumu padarīja baudāmu un pietiekami augstā līmenī. Prieks, ka šādi pasākumi
notiek Cesvainē un to organizēšanu
uzņemas cesvainieši.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Jaunie mākslinieki pēc burziņa sniedz pozitīvas atsauksmes



Skats no malas
uz projektu
„Senioru ceļš”
Mēs jau zinām, ka vēlme
ir jebkuras radīšanas sākotne, vārds ir otrais radīšanas
līmenis. Trešais radīšanas
līmenis ir darbība un tas ir
vārds kustībā, bet visaugstākā doma vienmēr ir tā, kas rada prieku, bet
lai notiktu labas lietas, tās ir jādara.
Mums, cesvainiešiem, Sieviešu Tiesību
institūta (STI) projektā „Senioru ceļš” paredzētās nodarbības datorapmācībā bija ļoti
noderīgas. Par doto iespēju izmantot mums
Cesvaines vidusskolas materiālo bāzi ir sirsnīgi jāpateicas skolas vadībai un pedagogam Uģim Fjodorovam. Nodarbību vadītājs
Uģis Fjodorovs bija ļoti kompetents, komunikabls, laipns, iecietīgs un pacietīgs, jo
mūsu, senioru, zināšanas ir diezgan knapas,
to trūkums var izvest no pacietības. Viss
apgūtais ar datoru: pirmie soļi apmācībā,
darbs ar lietotņu logiem, tekstu ievade, kā
darboties ar interneta meklēšanas rīkiem,
kā sūtīt elektronisko pastu, ir ļoti nepieciešamas mūsdienās. Cik mēs šīs iegūtās zināšanas pielietosim, ir mūsu pašu ziņā. Tālab
atkarībā no mūsu darbošanās specifikas mēs
varam papildināt apgūto, bet galvenais – zinām, kur meklēt palīdzību, ja kaut kas nepaveicas.
Ļoti patīkams notikums februārī bija dienas lekcijas, kuru tēmas ir „Senioru brīvprātīgais darbs un natūras ieguldījums”, ko
lasīja un pārrunāja ar klātesošajiem lektore
Staņislava Poče no Varakļāniem. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs
veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā
dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo
dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās,
gan nevalstiskās un privātās organizācijās.
Tomēr man jāsaka, ka arī mēs savu mazo
novadiņu varam padarīt daudz bagātāku
un skaistāku, aktīvāk iesaistoties šajā darbā. Tā, piemēram, neoficiālais „Labo domu
klubiņš” ir palīdzējis iekārtot „Senioru ceļa”
organizētās izstādes un par to liels paldies tā
dalībniekiem. Šis darbs ir ļoti daudzpusīgs
un iespējas tajā darboties ir visneiedomājamākās, ja mēs tikai vēlamies to darīt. Gribētu novēlēt visiem senioriem, kuri apmeklēja Staņislavas lekciju, un arī tiem, kuri
šoreiz neaizgāja: neiesūnojiet, nenovecojiet
priekšlaicīgi, bet dzīvojiet, kopjot savu dvēseli un darbošanās prieku!
Ne mazāk interesanta bija arī otra lekcija „Par valsts finansiālo nodrošinājumu
un psiholoģisko pašaizsardzību”, ko lasīja
vairāku grāmatu autors un biznesa konsultants Aigars Plotkāns. Viņš galvenokārt runāja par pensionāru sociālo pakalpojumu
demogrāfiskiem, politiskiem, sociāliem un
ekonomiskiem aspektiem Latvijā. Lekcija bija interesanta, organizēta kā saruna ar
klausītāju un to dzirdēt bija vērts ne tikai
pensionāriem. Netrūka arī humora piedevas,
kas lekciju padarīju mums tuvāku un vieglāk
saprotamu.
Mani ļoti iepriecina lielais interesentu
pieplūdums nodarbībās ar Latvijas daiļamata meistari Vandu Podiņu. Šīs nodarbības
paver plašu interešu loku dažādiem mājamatniecības darbiem, attīsta radošu pieeju
darbos, saskarē ar citiem un attīsta ne tikai
domāšanu, bet arī prasmes. „Labo domu
klubiņš” noteikti ies palīgā iekārtot pavasarī
darba augļus – izstādē. Varbūt izdosies noorganizēt izgatavoto darbu demonstrējumus,
to praktisko pielietojumu. Vandas zināšanas
ir tik daudzpusīgas, ka nodarbībās valda
īsta demokrātija, jo nāk sievietes ar visdažādākajiem materiāliem un daudzveidīgām
iecerēm. Ir ļoti jauki, ka Vanda var palīdzēt
visām un ir iespēja mācīties citai no citas.
Paldies STI par projektu „Senioru ceļš”,
paldies šī projekta koordinatorei Ilzei Līcītei
un Cesvaines novada domei par draudzīgo
atbalstu! Paldies arī tiem, kuri ko labu atrod
šajā projektā un aktīvi piedalās, jo viss, kas
notiek ap mums un mūsos, mūs izglīto.
Mājamatnieku praktiskās nodarbības kultūras namā: 23.03. 10:00 – 17:00
30.03. 10:00 – 17:00
Ināra Muižniece



29. februāra domes sēdē:
• Nolēma apstiprināt aizpildītās anketas, ko Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
ir izstrādājusi Reģionālās politikas
pamatnostādņu 2012.-2018. gadam
projektam, kas ievieš jaunus principus investīciju plānošanā.
• Nolēma piedalīties ar projekta
iesniegumu „Cesvaines bibliotēkas
telpu vienkāršotā rekonstrukcija” nodibinājuma „Madonas novada fonds”
izsludinātajā „LEADER” projektu
iesniegumu konkursam „Madonas
novada fonda darbības stratēģijas
2009.-2013. gadam”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam ietvaros ar projekta
kopējām izmaksām Ls 12 184,60,
ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls
2496,84. Projekta ideja: centrālās
apkures ierīkošana Cesvaines bibliotēkā.
• Nolēma izstrādāt projektu „Sadarbības uzlabošana caur kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu” tulkojumā „Promotion of cooperation
trugh cultural historical heritage preservation” un tā realizācijai paredzēt
pašvaldības līdzfinansējumu 10%
apmērā no projektā realizējamās pašvaldības daļas, tas ir, 34 133 EUR.
Projekta ideja: Cesvaines pils labā
spārna izpēte, rekonstrukcija un telpu
iekārtošana muzeja vajadzībām.
• Apstiprināja projektu konkursa

„Sabiedrība ar dvēseli 2012” nolikumu.
• Noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību „Rotaļa 33”, reģistrācijas numurs
40008189678, par projekta „Cesvaines
novada iedzīvotāju kultūras dzīves dažādošana” realizēšanu uz 1 gadu, projekta
atbalstīšanas gadījumā paredzot to pagarināt līdz 5 gadiem ar domes lēmumu.
Projekta ideja: nodrošināt iespēju Rīgas
deju kolektīvam „Rotaļa” iespēju koncertēt Cesvaines novadā.
• Noteica, ka no biedrības „Latvijas
Pašvaldību savienība”, reģistrācijas numurs 40008020804, pieņemto dāvinājumu dāvanu kartes „Elektrības norēķinu
karte – 500 kWh”, ar kartes nominālvērtību Ls 37,15 (trīsdesmit septiņi lati, 15
santīmi), papildus var izsniegt vientuļiem
pensionāriem vai invalīdiem, kuriem ienākumi mēnesī nepārsniedz 165 latus.
• Apmaksāt no domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novada
maznodrošināto ģimeņu 4 bērnu, kuri
pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs Francijā,
lidmašīnas biļetes uz Franciju par kopējo
summu Ls 600. Bērnu vecākiem jāpiedalās ar 150 Ls līdzfinansējumu katram
bērnam.
• Atbalstīja cesvainietes L. P., kura mācās Madonas Valsts ģimnāzijas 11.klasē,
dalību Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū – konkursā Cīrihē, piešķirot Ls 200 no domes budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem. Mācību firma, kurā piedalās L.P., gatavo ražojumu
– cigarešu paciņas, kuru iepakojumā eso-

šie materiāli liek aizdomāties par smēķēšanas kaitīgumu.
• Atbalstīja biedrības „Rencēnu autoklubs” rīkotās ziemas autosporta
sacensības „Žiguļu kauss 2012” sezonālajā trasē „Akmeņkrogs” īpašumā
„Jaunzemi”, Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā, 2012.gada 3.martā, piešķirot Ls 150 no domes budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
• Izdarīja grozījumus Cesvaines novada domes 2012. gada 5. janvāra sēdes lēmumā par atalgojuma maiņu Cesvaines
mūzikas un mākslas skolas direktorei.
• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Dārzu
ielā 2-8, Cesvainē, Cesvaines novadā,
organizējot izsoli 2012.gada 11.maijā
plkst.11:00. Noteica minētā dzīvokļa
īpašumam nosacīto cenu Ls 3700. Apstiprināja izsoles noteikumus un komisiju.
• Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta un bāriņtiesas darba laiku un apmeklētāju pieņemšanas laiku ar 2012.
gada 1.martu līdz 2012.gada 15.septembrim.
• Saistībā ar telpu remontu noteica, ka
Cesvaines novada sociālā dienesta un
bāriņtiesas atrašanās vieta no 2012.gada
1.marta līdz 2012.gada 15.septembrim ir
Pils iela 2, Cesvaine, Cesvaines novads.
• Atļāva Cesvaines vidusskolai nodot
metāllūžņos kravas automašīnu SAZ
3507, reģistrācijas numurs AV 9243.
Naudu par metāllūžņiem ieskaitīt Ces-

vaines novada domes kontā.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Celmiņi”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
zemes vienības ar kadastra numuru
7027 006 0056, sadalīšanai. Atlikušajiem zemes gabaliem piešķīra nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Nolēma nekustamā īpašuma “Kubu
mežs”, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads, zemes vienības ar kadastra
Nr.7027 001 0060 sadalīšanai, izveidojot 2 īpašumus apmēram 11,0 ha un
9,4 ha platībā, nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
• Nolēma nekustamā īpašuma “Kalna Baltiņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads zemes vienības ar kadastra
Nr.7027 002 0008 sadalīšanai, izveidojot īpašumu apmēram 31,5 ha platībā,
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu.
• Mainīja nekustamā īpašuma „Kapmaļi”, zemes gabals ar kadastra numuru
7027 010 0015, kas atrodas Cesvaines
pagastā, Cesvaines novadā, nosaukumu no „Kapmaļi” pret „Sirmīši”.
• Apstiprināja zemes lietošanas tiesību izbeigšanos V.A. uz „Malas Antragu” zemi ar kadastra numuru 7007 004
0050 1,3 ha platībā., zemi ieskaitīja
valsts zemju rezerves fondā, dzēsa nekustamā īpašuma nodokli, nokavējuma
naudu un soda naudu.

2012. gada 6. janvārī Cesvaines
novada dome nodibināja šādus Cesvaines novada apbalvojumus: augstākais pašvaldības apbalvojums– medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada
labā”;
– 1.pakāpes pašvaldības apbalvojums – Cesvaines novada domes Atzinības raksts;
– 2.pakāpes pašvaldības apbalvojums – Cesvaines novada domes
Pateicība.
Nolikums par Cesvaines novada
pašvaldības apbalvojumiem
1. Cesvaines novada pašvaldības
apbalvojumus nodibina Cesvaines
novada dome (turpmāk – Dome), lai
novērtētu dažādu tautsaimniecības
nozaru, zinātnes, izglītības, veselības
aizsardzības, kultūras, sporta un citu
jomu personas, kuras devušas atzīstamu ieguldījumu Cesvaines novada
un pašvaldības attīstībā, Cesvaines
novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā.
2. Dome ir nodibinājusi šādus Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumus:
2.1. Medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada labā” – augstākais paš-

valdības apbalvojums (1.pielikums);
2.2. Cesvaines novada domes Atzinības raksts – 1.pakāpes pašvaldības apbalvojums (2.pielikums);
2.3. Cesvaines novada domes Pateicība – 2. pakāpes pašvaldības apbalvojums
(3.pielikums).
3. Medaļa „Par nopelniem Cesvaines
novada labā”, izgatavota bronzas lējumā, diametrs 62 mm, divpusīga. Medaļas
aversā: gar medaļas malu uzraksts „Cesvaines novads”, centrā Cesvaines novada
ģerbonis. Medaļas reversā apkārt pa loku
teksts „Par nopelniem Cesvaines novada
labā”, centrs brīvs – uzraksta gravēšanai.
4. Cesvaines novada domes Atzinības
raksts (vāciņos) – pārlocīta A3 lapa, uz
tās divu zelta līniju veidots rāmītis, augšā
Cesvaines novada ģerboņa kontūrzīmējums (ar zeltu), zem tā uzraksts CESVAINES NOVADA DOME. Atzinības raksta
atvērumā ievietota A4 formāta lapa, uz
tās divu zelta līniju veidots rāmītis, augšā
Cesvaines novada ģerbonis krāsās, zem
tā uzraksts CESVAINES NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTS.
5. Cesvaines novada domes Pateicība –
A4 formāta lapa, uz tās divu zelta līniju
rāmītis, augšā Cesvaines novada ģerbonis krāsās, zem tā uzraksts CESVAINES

NOVADA DOMES PATEICĪBA.
6. Dome apbalvo ar Medaļu „Par nopelniem Cesvaines novada labā” par īpašiem nopelniem Cesvaines novada labā.
7. Dome apbalvo ar Cesvaines novada domes Atzinības rakstu par mūža
ieguldījumu un/vai sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes,
izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un valsts aizsardzības jomā, kā arī atzīstamu ieguldījumu
Cesvaines novada pašvaldības attīstībā,
Cesvaines novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā.
8. Dome apbalvo ar Cesvaines novada
domes Pateicību par atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā
jomā.
9. Apbalvojumus piešķir Cesvaines
novada pašvaldības iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī citām personām un institūcijām, kas devušas atzīstamu ieguldījumu
Cesvaines novada pašvaldības attīstībā
un par kurām nolikumā noteiktajā kārtībā
iesniegti ierosinājumi apbalvošanai, kā
arī ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām,
kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības labā. Lēmumu par apbalvojuma
piešķiršanu pieņem dome.
10. Motivētu ierosinājumu par paš-

valdības apbalvojumu piešķiršanu pašvaldībā var iesniegt domes deputāti,
domes priekšsēdētājs, domes izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai vismaz 5
novada iedzīvotāju grupa.
11. Dome lēmumu par pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu pieņem pēc
tam, kad ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu izskatījusi domes Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu
komiteja.
12. Pašvaldības apbalvojumus pasniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc
domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, par
to izdarot ierakstu domes Apbalvojumu grāmatā.
13. Domes lēmums par pašvaldības
apbalvojuma piešķiršanu publicējams
laikrakstā „Cesvaines Ziņas” un pašvaldības mājas lapā.
14. Domes vārdā Medaļas, Atzinības rakstu vai Pateicību pasniedz domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks.
15. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos
spēku zaudē Nolikums par Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju domes apbalvojumiem.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Marta pirmajā sestdienā skatītājus priecēja ar nepacietību gaidītais koncertšovs „Dziedi savai
pilsētai!” Cesvainē. Laikrakstā jau
tika informēts, ka janvārī notika
atlase, kurā no vietējiem iedzīvotājiem tika izvēlēti skanīgāko balsu
īpašnieki dalībai koncertšovā.
Aplausiem un ovācijām pavadīti,
koncertšovā „Dziedi savai pilsētai!”
uzstājās 12 dalībnieki – A. Panasjuka, D. Krūmiņa, V. Krūmiņa, I. Ikaunieks, R. Lielķikuts, K. Sipāne, R.
Kozlovskis, I. Rijniece, D. Dzene, I.
Kurme, L. Volčoka, R. Adamkoviča. Kopā ar koncertšova dziedoņiem
uzstājās arī neatkārtojamā humoriste
Jolanda Suvorova, kas skatītājus sa-

jūsmināja gan ar sulīgiem jokiem, gan
dejām krāšņos tērpos. Par dzīvo muzikālo
pavadījumu rūpējās jauniešu grupa „The
Afternoon”, kas sevi plašākai publikai
ir pieteikusi, piedaloties šovā „Latvijas
Zelta talanti”, kā arī uzstājoties Mūzikas
gada balvā.
Klātesošos patīkami pārsteidza divi
koncertšova dalībnieki, kas izpildīja pašsacerētas dziesmas – Indulis Ikaunieks un
Anastasija Panasjuka. Vokālā pedagoģe
Baiba Milzarāja uzsvēra: – Anastasijas
dziesma, ko meitene ir veltījusi Cesvainei,
ir vienkārši superīga. Vietējie teic, ka šī
dziesma ir īsts radio hīts. Līdzīgi arī mēs–
braucot uz koncertšovu norises pilsētām,
autobusā dziedājām šo dziesmu par Cesvaini. Pati meitene koncertā uzplauka kā

zieds, jo nevienā mēģinājumā pirms tam
viņa īsti neatvērās. Savukārt Induļa Ikaunieka dziesmai pavadošā grupa veidoja
aranžējumu, un arī šī dziesma ir atmiņā
paliekoša. Pie jums Cesvainē dzīvo īsti
hītu meistari, jo oriģināldziesmas ir skanējušas arī citās pilsētās, taču neviena no
tām nav mums iespiedusies atmiņā.
Vokālā pedagoģe norādīja, ka dzelzavietei Kristīnei Sipānei ir fantastiska
balss, tādēļ jāturpina attīstīt to. Svarīgākais, ka var redzēt, ka Kristīnei patīk
atrasties uz skatuves un viņai rodas arī
skatuves pieredze.
Koncertšova producents Sandis Mohovikovs neslēpa, ka ir apmierināts ar
dalībnieku sniegumu koncertā Cesvainē:
– Viss izdevās – dalībnieki izpildīja to,
ko mēs no viņiem gaidījām. Viņi, gatavojoties uzstāties, bija padomājuši par
tērpiem – visi izskatījās lieliski. Koncerta dienā mums bija ģenerālmēģinājums,
visu dienu strādājām un tagad pēc koncerta ir gandarījums par paveikto. Ļoti
patīkami pārsteidza tas, ka vairākus dalībniekus publika ar ovācijām sauca vēlreiz uz skatuves paklanīties. Tas liecina
par to, ka priekšnesumi bija izdevušies,
un cilvēkiem patika. Piemēram, Robertu Lielķikutu, kas ir skolas pašpārvaldes
prezidents, zina visi jaunieši. Sandis Mo-

hovikovs priecājas par pasākuma apmeklētāju atsaucību, gan atbalstot savējos, gan ar sajūsmu uzņemot Jolandu.
Iespaidos lūdzu dalīties koncertšova
dalībnieku Robertu Lielķikutu, kurš
atklāja: – Šovs bija izdevies. Nedaudz
gan šaustu sevi par to, ka varēju nodziedāt labāk, bet bija, kā bija un laiku
atpakaļ nepagriezīsi. Jūtos pagodināts
un priecīgs par to, ka atlases kārtā tiku
izvirzīts starp 12 veiksminiekiem, kuriem jāuzstājas koncertā. Par piedalīšanos šovā varu teikt tikai labus vārdus,
tā bija kārtējā iespēja iegūt neaizvietojamu pieredzi un jaunus draugus.
Savukārt Ruslans Kozlovskis atklāja:– Man jau ir pieredze vairākos konkursos un uz šo koncertu nācu tāpat–
kārtējo reizi pieredzes dēļ. Satraukuma
nekāda nebija, jo uz lielās skatuves
esmu bijis gan Latvijas Zelta talantos,
gan arī piedalījies „Dziesma savai paaudzei”, Aiviekstes lakstīgalā. Šeit piedalījos lielākoties sava prieka pēc. Domāju, ka viss no manas puses izdevās.
Varu atzīmēt, ka man šķita – šādam
pasākumam tomēr biļete bija nedaudz
par dārgu. Būtu bijis ļoti jauki, ja daļa
šajā koncertā iegūto līdzekļu tiktu ziedoti Cesvainei – pilij vai skolai.
Rita Turkina, autores foto

Cesvaines novada apbalvojumi

Izskanējis koncertšovs „Dziedi savai pilsētai!”

Visi koncertšova dalībnieki un šova vadītāja Jolanda Suvorova

Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Cesvaines vidusskola iesaistās pulkvedim O.Kalpakam veltītajos pasākumos
Kalpaka pieminekļa fonds šogad
rīkoja 4. O.Kalpakam veltīto literārās
jaunrades konkursu. No mūsu skolas
konkursā piedalījās 11. klases skolniece Agnija Kārkliņa. Agnija un skolotāja Irēna Rubiņa bija to 25 labāko
darbu rakstītāju vidū, kas tika uzaicinātas 5. martā piedalīties konkursa
noslēguma pasākumā Rīgas Tautas
daiļamatu pamatskolā. Agnijas eseja
uzrunāja žūrijas komisijas locekļus
un nopelnīja konkursa galveno balvu – ceļojumu uz Briseli. Esam lepni
par meitenes panākumiem!
6. martā Cesvaines vidusskolā notika Nacionālo Bruņoto spēku pūtēju
orķestra koncerts. Koncertā piedalījās

Jau janvārī 3. b klases skolniece
Krista Ruicēna klasē izteica domu,
ka varētu doties ekskursijā uz Skrīveriem un iepazīties ar uzņēmumu
“Skrīveru saldumi”. Visi skolēni ar
prieku piekrita, un skolotājām atlika
tikai pieteikt ekskursiju. 13. februāra
rītā devāmies ceļā.
Skolēni noskatījās prezentāciju par
uzņēmumu, iepazinās ar “Gotiņas”
tapšanas vēsturi, uzzināja, ka katra
gotiņu tinēja dienā ietin 120 kilogramus jeb 7000 konfekšu. Tas ir tik
daudz!
Tad nu katram vajadzēja izmēģināt
savus spēkus konfekšu tīšanā. Nācās ietērpties interesantās cepurēs un
priekšautos, kas nemaz nebija viegli.
Kā jau pieklājas, tika nomazgātas rokas, un visi ķērās pie darba. Bērniem
vajadzēja ietīt septiņas konfektes

un skaistus vārdus Oskaram Kalpakam veltīja Latvijas Virsnieku apvienības pārstāvis Aleksejs Ozoliņš.
7. marta rītā aktīvākie Cesvaines
vidusskolas Skauti un viņu vadītāja
skolotāja I. Āre, direktora vietniece S.
Kurme devās uz Visagala kapiem, lai
godinātu Latvijas pulveža O. Kalpaka
piemiņu.
Sarma Kurme,
direktora vietniece ārpusklases darbā
Cesvaines vidusskolēni Visagala
kapos, pieminot Latvijas Bruņoto
spēku pirmo komandieri
Oskaru Kalpaku

Ekskursija uz Skrīveriem

ar domu, kam tās dāvinās, trim konfektēm uzrakstīt vārdu. Darbs nebija
viegls, sākumā neveicās, taču septītā
jau izdevās pavisam labi. Konfektes
varēja izveidot ar dažādām piedevām – riekstiem, rozīnēm, saulespuķu, sezama sēklām, šokolādi... Visas
ielikām gaumīgā papīra maisiņā un
maisiņu aizzīmogojām, lai līdz mājām
neapēstu. Pašu pēdējo, astoto, sev. Ak,
cik tā bija garda!
Ekskursijas noslēgumā veikaliņā
bija iespēja nopirkt kārotos saldumus.
Skolēni saņēma uzslavu par uzmanīgu
klausīšanos un pieklājīgu uzvedību,
par ko visiem bija prieks. Labā noskaņojumā visi devās mājās. Iesakām arī
citiem izmantot šādu iespēju.
Iveta Āboliņa un Ginta Libeka,
sākumskolas skolotājas

Bērni ir lepni par pašu gatavotajām “Gotiņām”

Bravo-bravissimo jaunajiem mūziķiem!

No 27. līdz 29. janvārim Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
notika XVII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss,
kurā piedalījās 192 jaunie mūziķi
no 55 skolām.
Mežragu grupā, kurā piedalījās 8
dalībnieki, tika piešķirta I un III vieta.
Liels prieks, ka III vieta tika Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas audzēknim-mežradzniekam Artūram Špatam. Ir zināms, ka jau iepriekš Artūrs
ir bijis dažādu konkursu laureāts. Jauno mūziķu izpildīto skaņdarbu skaņas
kvalitāti, tehnisko varēšanu, ansambli
kopā ar koncertmeistaru, muzikalitāti
un citas mūziķu izpildījuma kvalitātes rūpīgi vērtēja speciālisti no Norvēģijas, ASV, Lietuvas, Igaunijas un
Latvijas. Artūrs tika aicināts saņemt
balvu un piedalīties koncertā “Bravobravissimo!” Rīgā Latvijas Universitātes Lielajā aulā ansambļa sastāvā.
Taču sagadījās, ka arī Madonas pūtēju orķetris šajā laikā devās koncert-

2. februāris - Sveču diena. Senie
senči lēja sveces un plēsa skalus.
Grupas “Bizmārīte” bērni tematiskajā pasākumā “Kā top svece” kopā
ar skolotāju un skolotāja palīgu lēja
dažādu formu un krāsu sveces. Bērniem bija liels prieks par izlieto svecīti, kuru varēja aiznest mājās.
21. februāris - Meteņdiena. Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties
uz pavasara pusi, “Brīnumzeme”
pulcējās kopīgam pasākumam zālē,
lai noskaidrotu, kas ir Meteņdiena,
Metenis. Mēs – lielījāmies, skandējām tautasdziesmas, ticējumus,
meitenes pārģērbās par puišiem,

Mežradznieks Artūrs Špats

braucienā, kur Artūra mežraga spēle
bija ļoti svarīga, un godalgu nācās
saņemt bez svinīgās atmosfēras. Pēc
konkursa tiek organizēta labāko jau-

niešu – pūšaminstrumentu izpildītāju orķestra nometne un brauciens uz
Šveici. Šajā pasākumā plānojis piedalīties arī Artūrs. Pateicību par Artūra
sasniegumiem pelnījis skolotājs Arturs Kloppe un koncertmeistare Ilze
Tomsone. Šie ir Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas speciālisti, kuri ilgus gadus vada jauniešus uz izciliem
sasniegumiem. Tikai labā sadarbība
starp Madonas un Cesvaines skolu,
kurai ir jau 20 gadu, nodrošina iespēju
mūsu bērniem mācīties pie Madonas
speciālistiem viņu ierastajās skaistās
skolas telpās. Daži skolotāji brauc uz
Cesvaines pili, lai sniegtu savas zināšanas mūsu bērniem, taču daži bērni
brauc pie instrumentu spēles pedagogiem uz Madonu, ja attiecīgā instrumenta spēli apgūst 1 vai 2 audzēkņi.
Sakarā ar teritoriālo reformu pēkšņi
nokļuvām dažādos novados. Tā Madonas novada bērni no Dzelzavas un
Biksēres turpina apmeklēt mūsu skolu. Gadās, ka mūsu piedāvāto programmu izvēlas kāds no Madonas un

pat no Barkavas. Labi, ka novadu un
skolu vadība neceļ nekādus iebildumus un izprot savstarpējās sadarbības
pozitīvo ieguvumu abām pusēm.
Arī saksofoniste cesvainiete Lauma
Putniņa, mācīdamās Madonas ģimnāzijā, jau otro gadu apmeklē skolotāja
Andreja Cepīša nodarbības Madonā.
Un tā Madonas saksofonu kvarteta
sastāvā viņa piedalījās XXI Starptautiskajā Ziemas mūzikas festivālā
Valmierā. Interesanti, ka, aprakstot šo
notikumu Latvijas Mūzikas izglītības
iestāžu asociācijas metodiski informatīvā izdevuma februāra numurā,
mūzikas speciālists Jānis Krišjānis par
A. Cepīša vadīto kvartetu izsakās šādi:
„Ja 14-16 gadu vecumā var tā spēlēt,
tad, kā teiktu Jāzeps Vītols, „Polija vēl
nav zaudēta””. Citiem vārdiem, bravobravissimo jaunajiem mūziķiem!
Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un
māksla skolas direktore
Foto no V. Špata personīgā arhīva

Pirmsskolā “Brīnumzeme”

puiši par meitenēm un spēkojāmies:
potīšskrejā, rāpošanā, lēkāšanā, atpakaļrāpē, šekumskrejā, mugurlecē.
Sagaidījām arī ķekatas, kuras skaļi
runāja, augsti lēca un dejoja. Skaļi
muzicējot, strīdoties par sniega krāsu, dzinām prom ziemu un gaidīsim
silto, jauko pavasari.
28. februārī, plaši atverot brīnumu vārtus, “Brīnumzemē” ienāca
Dzejas dienas. Mēs dažādi varam
pateikt to, ko jūtam, kas mūs priecē
un skumdina. Vislabāk to var pateikt dzejā.

Projektu nedēļa
sākumskolā

Projektu nedēļa sākumskolā ilga četras dienas – no 21. februāra līdz 24. februārim.1.,
2.a un trešo klašu skolēni tradicionāli strādāja pie savas ģimenes izpētes, kas ir bērniem
tuvs temats Viņi šīs nedēļas laikā intervēja
vecākus, vairāk centās izzināt savas ģimenes
tradīcijas un vienkārši aprunājās ar saviem
vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem,
krustvecākiem.
1.klases skolēni zīmēja sevi, savu ģimeni,
rakstīja aprakstus “Es pimklasnieks”, “Mana
ģimene”, “Ģimenes mīlulis”, veidoja savu
mīluli plēstajā aplikācijā. Aizpildīja anketu
“Es pats”, pētīja sava vārda rašanās vēsturi
un izveidoja savu vārdu no plastilīna. Mazie
pimklasnieki intervēja vecākus un stāstīja
par nozīmīgākajiem mirkļiem savā ģimenē.
2.a klases skolēni pimdien devās uz bibliotēku, meklēja tautasdziesmas par tēti, mammu un ģimeni. Nakamajā dienā pilnveidoja
prasmi glīti uzrakstīt un skaisti noformēt savu
darbu.Turpmākajās dienas pētīja savu vārdu,
tā skaidrojumu, centās uzzināt visu, kas saistās ar vārda došanu. Noskaidroja, vai vārds ir
kādam pazīstamam cilvēkam. Mājās anketēja
savus vecākus, veidoja savas ģimenes svētku
kalendāru.
Arī 3.a klases skolēni turpināja jau pirmajā klasē aizsākto projektu – rakstīja,dzejoja,
stāstīja, zīmēja, aplicēja . Devās uz bibliotēku un meklēja skaidrojumu savam vārdam,
centās uzzināt pēc iespējas vairāk par savu
horoskopa zīmi. Intervēja savus vecākus,
aizpildīja anketu par sevi. Meklēja sakāmvārdus un anekdotes par ģimeni. Rakstīja, ar
ko lepojas savā ģimenē, stāstīja interesantus
atgadījumus un domāja, kas katrs vēlētos būt
nākotnē. Bērni savu projekta darbu papildināja ar interesantiem stāstiem un fotogrāfijām
pēc izvēles. Nedēļas beigās vērtēja savu klasesbiedru veikumu.
3.b klases skolēni savukārt pētīja savu un
vecāku horoskopu, un sava vārda vēsturi un
nozīmi, zīmēja savas ģimenes ex-libri. Nedēļas beigās katrs izteica priekšlikumus, pie
kāda projekta gribētu strādāt nākamajā mācību gadā.
2.b klases skolēni projektu nedēļas laikā
piedalījās starptautiskā projektā “Flat Stanleu”, projektu veicot vienlaikus ar Ronte de
Samatan 2. klases skolēniem. Projektā veidoja materiālu par Cesvaini, par pilsētas
populārākajiem apskates objektiem. Skolēni
stāstīja par savu skolu un interesantākajiem
pasākumiem klasē. Tas viss tika fiksēts fotogrāfijās. Bērni veidoja apsveikumu franču
draugiem. Materiāls tiks tulkots franču valodā un nosūtīts franču skolēniem.
4.klases skolēni strādāja pie tēmas “Dažādā
pasaule man apkārt”. Šajā mācību gadā skolēni izvēlējās strādāt katrs pie sev interesējošas
tēmas. Lielāko atsaucību guva tēmas, kas saistītas ar sportu – “Basketbols” un “Skeletons”.
Daži skolēni izvēlējās tēmas , kas saistītas ar
dabaszinībām – “Mans mīļākais dzīvnieks”,
“Mans mājdzīvnieks”, ’’Nezāles”,’’Ūdenskr
itumi”, “Latvijas aizsargājamie dzīvnieki un
augi”, “Rozes”, “Cesvaines novads’’. Vairāki
skolēni veica pētījumu “Mobilais telefons”.
Nedēļas beigās 4. klases skolēni secināja, ka
ir interesanti pētīt un prezentēt katram savu
tēmu, var daudz jauna uzzināt, klausoties klasesbiedru stāstījumā.
Projektu nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja savu darbu, stāstīja, kas izdevies, ko
darītu citādāk. Skolēni vērtēja ne tikai savu
projekta darbu, bet arī klasesbiedru veikumu.
Piektdiena izvērtās aizraujoša un interesanta,
jo skolēni bija īpaši domājuši par savu uzstāšanos.
Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā

Jana Medniece,
skolotāja

1. klase ar saviem projektu darbiem
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Marta avīze iznāk laikā, kad Latvijā
piemin Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienu – 1949. gada 25. marta
izsūtīšanu. Izsūtīti uz Krieviju tika arī
daudzi Cesvaines novada iedzīvotāji.
Par laiku, kad notika izsūtījumi, sarunājos ar ANNU AVENIŅU, kas mani
savās mājās uzņem ar lielu sirsnību.
Ar tikpat lielu sirsnību viņa stāsta par
saviem četriem mazbērniem.
Bērnība
Esmu dzimusi Virānes pagasta „Tūjānos” zemnieku ģimenē. Vecākiem bijām
5 meitas – vecākā māsa Emma, tad es
– Anna, Marija, Erna un jaunākā māsa
Marta. No piecu gadu vecuma gājām
ganos, bija jāravē dārzs un jādara dažādi
lauku darbi. Grābekļus tētis sataisīja katrai pa augumam, visi darbi bija jāmāk.
Audžu mamma ir manas mammas
māsa. Viņai nevarēja būt bērni pēc smagas operācijas. Es biju viņai krustmeita,
bet es viņu saucu par tantiņu. Kādā pievakarē mēs ar tēti un māsu atbraucām
ciemos, mums nebija radio, bet viņiem
jau bija. Man tā patika mūzika! Es tantītei teicu, lai iedod radio uz mājām, bet
viņa teica, ja gribu klausīties, lai palieku
pie viņiem. Paliku arī. Klausījos, klausījos un sāku raudāt – kur palicis mans
tētis, mamma, māsas?! Gribēju uz māju.
Patiesībā radio visu manu dzīvi apgrieza
otrādāk.
Tā es pie viņiem paliku. Viņi mani
iemīlēja, lūdza, lai es palieku par meitu.
Kā jau bērns, kuram ir savi vecāki, negribēju palikt. Tā kā no tantītes mājas
skola bija tuvāk, šeit atbrauca arī mana
vecāka māsa, kas mācījās vidusskolā. Tā
mēs kopā iedzīvojāmies. Audžu mamma
sarunāja draudzes skolā pie Zariņa kunga klavieres spēlēt. Vecākā māsa Emma
bija ļoti muzikāla – skaisti dziedāja un
spēlēja. Viņa teica, ka tad, kad turpinās
mācības – studēs valodas vai mūziku.
Latīņu valodā viņai bija vieni piecinieki. Diemžēl kara laikā viņa aizgāja bojā.
Bija liels uzlidojums, tik ļoti apšaudīja
visu, ka iebraucām mežā. Tēvs mani sūtīja, lai sameklēju ratus. Satikām skolotāju Grīnbergu un viņa teica, ka rati esot
6 km no mums. Jau no bērnības esmu
bijusi bailīga. Man tā bija bailes iet, ka
vecākā māsa piekrita iet manā vietā un
nepārnāca. Man visu mūžu par to liels
pārmetums.
Kad ar audžu ģimeni un māsu braucām

Par spīti visam, liktenis bijis labvēlīgs

ciemos uz dzimto māju pie vecākiem, tie
bija lielākie svētki. Jāņus vienmēr svinējām tur. 1939. gadā mani pārrakstīja pie
audžu mammas. Atceros, ka kādā dienā
atbrauca mans īstais tētis un aizgāja uz
pagasta valdi. Tur mani pārrakstīja audžu mammas uzvārdā Ezerniece. Tikai
vakarā tante teica, ka nu mans uzvārds ir
Ezerniece. Es to ļoti pārdzīvoju.
Plaušu karsonis
Pienāca 1941. gads, kad arī mūsu mājās ienāca mūs apcietināt. Audžu mamma
neko citu tā nepārdzīvoja, kā apjausmu,
ka arī man jādodas prom. Es biju slima ar
plaušu karsoni un man bija 42 grādi temperatūra. Audžu mamma izsauca dakteri
un man izrakstīja dzeramās zāles. Tajā
pašā nedēļā paņēma arī audžu tēvu, bet
14. jūnijā bija jādodas prom arī mums.
Mūs apcietināt ieradās 14. jūnijā 3:30
naktī. Audžu mamma lūdza, lai mani neņemot, jo man esot īstie vecāki un šobrīd
ir smags plaušu karsonis. Šie cilvēki lika
man ģērbties. Tantīte zinādama, ka esmu
smagi slima, iedeva man ziemas mēteli
un silto lakatu, lai gan bija taču vasara.
Visas zāles palika mājās.
Man lika kāpt ešelonā. Audžu mamma
čekistiem lūdza, lai izsauc ārstu. Mani
izmeklēja ārsts, kurš atzina, ka ceļu neizturēšu. Pulkstenis jau nāca deviņi vakarā, kad pie manis atnāca kāds čekists
un izsauca mani. Bija teikts, lai audžu tēvam ieliekam drēbes līdzi, jo viņam nekā
nebija. Audžu mamma man bija iedevusi
naudu, lai to nododu audžu tēvam. Atceros, kā sekoju čekistam, piegāju pie vagona un sniedzu roku. Čekists paskatījās
uz manis un teica, ka es nedrīkstēju audžu tēvam neko dot. Viņš uz mani mērķēja. Visi kliedza, lai es skrienu prom,
jo mani tūlīt nošaus, bet manī bija tāda
vienaldzība! Man tiešām bija vienalga,
kas ar mani tajā brīdī notiek. Ja viņš būtu
gribējis, viņš būtu mani nošāvis.
Mani aizveda uz čekas māju, iedeva
papīru, rakstāmo un lika uzrakstīt lūgumu, lai ļauj man atgriezties pie īstajiem
vecākiem. Piesprauda klāt arī daktera
slēdzienu. Pēc tam čekas priekšnieks
man prasīja, cik tālu ir manas mājas.
Atbildēju, ka no stacijas tie ir 14 km.
Čekists teica, lai eju no tām mājām, no
kurām mani izveda – „Dārziņiem”. Esot
stacijā, redzēju, ka sēž pazīstami cilvēki,
bet visi no manis izvairījās – it kā es būtu
kādu nodevusi. Paslēpos un raudāju.

Emīlija Stangaine, Annas Aveniņas mamma, un Pēteris Stangainis pie
„Vecozolu” mājas

Esot izsūtījumā Krievijā. Otrajā rindā no kreisās puses otrā – Anna
ar meitu Ilgu un Jānis kopā ar latviešiem



Tiku atpakaļ uz mājām, jo mani piedāvāja aizvest kāda ģimene līdz audžu vecāku
mājām. „Dārziņu” mājā dzīvoja vēl kāda
ģimene. Mani ieraugot, viņi pārbijās un
teica, ka neslēps mani. Es viņiem prasīju,
vai var pateikt, kur varu iet. Šiem cilvēkiem bija pilnīgi vienalga, kas ar mani
notiek. Iedomājos par mammas māsu.
Klauvējot pie durvīm, tante atsaucās. Es
biju tik priecīga! Brīnumainā kārtā toreiz
mani neaizveda.
1941. gada Jāņos ienāca vācieši. Paliku pie vecākiem un tur arī strādāju.
Absolvēju skolu, bet sākās karš un bēgļu
gaitas. Mēs bijām devušies uz Cēsu pusi,
Raiskumu. Atgriezāmies 1944. gada 8.
oktobrī. Grūti bija, jo tilti bija saspridzināti, ceļi sabojāti, gar malām gulēja
karavīri. Mūsu mājas bija tukšas, palikušas tikai 6 gotiņas, savs kartupeļu lauks,
rudzi.
1945. gada 25. janvārī pārpratuma dēļ
apcietināja tēvu. Tēvs atsūtīja vēstuli,
ka ir apcietinājumā Madonā, lūdza, lai
viņam aizvedot nepieciešamās mantas.
Kad mamma bija ieradusies Madonā,
tēva vairs nebija, viņš bija jau aizvests.
Par tēvu neko nezinājām. Aizbraucu uz
Madonu uz čeku un skaidroju, ka tēvs
nav vainīgs. Viņi man noticēja, bet teica,
ka uzreiz vajadzēja ziņot. Es rakstīju iesniegumu, lai izmeklē, kurā cietumā tēvs
atrodas. Bet tēvs nav bijis nevienā cietumā. Drīz saņēmām vēstuli no Austrumprūsijas. Tur bija rakstīts, ka tēvs „iekritis” smaga nozieguma dēļ. Kad atradīs
vainīgos, tad atbrīvos. Viņus, protams,
neatrada. Mēs atbildējām uz vēstuli, bet
mums neviens vairs neatrakstīja. To, kas
īsti noticis ar tēvu, uzzinājām tikai tad,
kad iznāca grāmata „Uz ežiņas galvu
liku”.
Uz svešu pusi prom
1948. gadā valstij bija jāmaksā liels
nodoklis. Centāmies to maksāt. Neēdām
sviestu, sakrājām vilnu, arī zirgu bijām
izaudzējuši – to visu atdevām. Kādā
naktī ienāca vietējais milicis, kas gribēja
palikt pa nakti un no rīta braukt uz vilcienu. Līdz pēdējām brīdim neteica, ka
atnācis ar nodomu apcietināt mammu.
Plkst.3:30 naktī viņš man teica, lai eju un
iejūdzu zirgu. Man pat prātā neienāca, ka
mammu apcietinās. Piecēla arī mammu,
aizbraucām uz Dzelzavas staciju. Milicis nopirka biļetes sev un mammai. Viņš
pienāca pie manis un teica, ka brauks ar
mammu uz Gulbeni. Mammu aizveda
uz Gulbenes cietumu. Nākamajā dienā
atnāca cilvēki un „aprakstīja” visu mūsu
mantu. Mums nepalika pāri praktiski nekas. Tikai tad man pateica, ka mamma
ir cietumā par nodokļu nemaksāšanu.
Braucu pie mammas ciemos uz Gulbeni,
jo tur notika izmeklēšana. Gāju pie mammas pratinātāja, kas bija ļoti labs cilvēks.
Cilvēks, kuram bija žēl mūsu ģimenes.
Priecājos, ka mammai ticis tik labs izmeklētājs kā Kreps. Izmeklētājs Kreps
ieskatījās man acīs un teica: „Meitenīt,
būs labāk, ja mammiņa būs cietumā. Tikai es jūs lūdzu – ejiet uz ciempadomi
un lūdziet, lai nāk uz jūsu mājām visu
aprakstīt. Jo, ja kāds no vēl palikušajiem
lopiņiem nomirs, cietumā ieliks jūs.” Izmeklētājs neteica, ka būs izsūtīšana, bet
viņš zināja. Viņš lūdza: „Uz svešu pusi
prom. Es jūs lūdzu – nepalieciet Virānē,
uz svešu pusi prom!” Aizgāju mājās,
izstāstīju vīram notikušo un vīrs vaicāja – uz kādu svešu pusi prom mēs varam
iet? Kurš mūs pieņems? Kur mēs paliksim? Mēs jau arī nezinājām, ka būs izsūtīšana. Izmeklētājs bija tik daudz pateicis
priekšā, tiešā tekstā viņš to nevarēja teikt,
bet mājienu gan deva. Kad jau bijām izsūtījumā, es vīram teicu, ka gadījumā, ja
atgriezīsimies mājās, aiziesim pie šī izmeklētāja pateikties. Diemžēl nepaspēju.
Cietumā mamma bija vienu gadu, māsas vēl skolā gāja. Viņas pieņēma mūsu
jaunsaimniecīte, kas mūs pieskatīja.
Vienmēr palīdzēja brīžos, kad tuvumā
nebija vecāku. Kad māsas sāka studēt,
viņas pieņēma tēva māsa.
1949. gada 25. marts
1949. gada rītā mūs izsūtīja no „Ozoliņiem” – mājām, kur mans vīrs Jānis
mums īrēja vienu istabiņu. Viņš pienotavā bija šoferis un apcietināts jau tika
darbā. Pie manis piebrauca ar ragavām
divi vīri ar šautenēm, teica, lai saģērbjos
un braucu viņiem līdzi. Tā es saģērbos,
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mani aizveda uz mašīnu – tur jau bija
vīrs un viņa ģimene. Mūs aizveda uz
Cesvaines staciju un izsūtīja uz Amūras apgabalu, Zejas rajona vietu – Arbi.
Braucām uz turieni 3 nedēļas. Mūs izlika
Tigdas stacijā. To nakti pavadījām stacijā
– iekūrām ugunskuru, dziedājām latviešu dziesmas. Pēc tam atbrauca mašīnas,
kuras mūs veda uz Ovsjanku. Ovsjankā
bija liela telpa, tur mūs visus salika un
otrā rītā atbrauca no sovhoziem priekšnieki. Tie pasauca ģimenes vecāko, izvēlējās ģimeni, kuru paņemt. No mūsu
ģimenes sanāca liels darbaspēks un, kad
izsauca mūs, teica, ka vajag stipru ģimeni. Izvēlējās mūs. Priekšnieks mums uzreiz pateica, ka ēst mums nav ko dot, jo
pats valstij palicis parādā.
Mēs kopā bijām 9 cilvēki, tāpēc priekšnieks domāja, kur mūs likt. Mēs gājām
pie viņa radiem, kuriem bija lielākas telpas. Viņi sagrūda savas gultas uz vienu
pusi un mums atdeva otru. Kad jau bijām
gatavi iet gulēt, viņi prasīja, vai vakariņas neēdīsim. Bet mums jau nebija, ko
ēst, pat garozas, ko bērniem iedot! Viņi
bija tik laipni! Nogāja uz pagrabu, uznesa mums lielu grozu ar kartupeļiem. Un
teica, lai izvārot. Bļodiņā ielika skābētus
kāpostus, iedeva karstu tēju un teica, lai
mēs pielejam pie tējas pienu klāt. Mēs
bijām tik laimīgi! Vīrs uzreiz izgatavoja
murdus, saķēra zivis. Mums iedeva 10
kg cūku miltus. Maize sanāca kā galoda.
Krieviņiem bija nenopļauti kvieši,
ar tādām vārpām, kādas Latvijā nebiju redzējusi. Mēs ar vīra māsu ikdienā
kodinājām graudus. Lai mēs nesaindētos, mums bija jāizdzer puslitrs piena,
bet mēs nedzērām, jo nesām pienu uz
mājām. Kūts priekšniece mums mēdza
iedot puslitru pa virsu. Mēs to varējām
pieliet putrai. Sādžā jau gāja ziņas, ka
mums, nav ko ēst, tāpēc cilvēki mums
nesa, ko varēja atrast – cits kartupeli,
cits skābētu gurķīti, cits kāpostu bļodiņu,
pienu. Katrs mums kaut ko atnesa. Vēlāk mums iedeva zemes gabaliņu, zeme
bija kā kūka. Tagad pat lecektī nav tik
auglīga zeme. Ar lāpstu rokot, neviena
akmens. Tur viss auga vienreizēji labi.
Rudenī mums bija daudz ko ēst, grūtāk
bija vasarās. Ikdienā slaucu arī fermā
govis. Tur bija ļoti smagi apstākļi – kūts
bija bez logiem, vienmēr caurvējš. Lopi
pārsvarā atradās ārā.
Dzīve izsūtījumā
1951. gada 1. septembrī piedzima
meita Ilga, bet dēls Jānis piedzima 1953.
gada 27. oktobrī. Vīram ļoti patika bērni,
viņš tos ļoti mīlēja. Tik lielu mīlestību
neesmu jutusi no kāda tēva. Viņš bija visas dzīves pamats – ar godīgumu, strādīgumu izpelnījās atzinību no darbavietas.
Rudenī visus vīriešus paņēma meža
darbos – 45 km no Arbiem. Uz turieni
brauca ar sudbekeriem – angļu mašīnām.
Tā kā vīrs prata labot dažādas mašīnas,
nekad neatteica palīdzību.
1954. gadā vīra brālim bija kāzas.
Mans vīrs ļoti gribēja uz tām tikt. Tās
bija paredzētas 95 km no vietas, kur mēs
dzīvojām. Ar atļauju čekā mums tur atļāva aizbraukt. Tomēr ar norunu, ka nākamajā dienā pēc kāzām, vīram jāierodas
čekā.
Nosvinējām kāzas, aizbraucu vīram
līdzi, jo, kamēr vīrs bija čekā, es varēju
apciemot māsīcas. Kad būšu izciemojusies, varēšu doties pie vīra un gaidīt viņu
viesnīcā 7. numurā. Kad satiku vīru, viņš
viss drebēja un teica, ka nevar doties vēl
mājup, jo vēlreiz jādodas uz čeku. Jānis
mani pavadīja un es aizbraucu uz mājām
pie bērniem. Gaidīju vīru, bet neatbrauca. Aizbraucu atpakaļ uz čeku. Viņš bija
teicis, ka čekā jāierodas 8. istabā. Es ierados tur. Atceros, ārdurvis bija apvilktas ar dermatīnu. Ilgi gaidīju, līdz kāds
vīrs ieradās formā. Es viņam izstāstīju
visu par vīru, ka gaidu mājās, jo viņš nav
pārnācis. Kādā no uzgaidāmajām telpām
lika gaidīt. Tikmēr kāds no vīriem pret
mani stāvēja ar pagrieztu ieroci. Vīru tā
arī nesagaidīju. Tikai pēc gada atdeva
vīra mirstīgās atliekas. Viņš ļoti gribēja
tik vaļā no čekas, jo katru mēnesi bija
pārbaudes...
1956. gada jūlijā atgriezāmies mājās.
Atceros, visi latvieši saņēma atļaujas un
aizbrauca, es paliku viena. Jau domāju,
ka netikšu uz mājām. Pavadīju citas ģimenes, sēdēju un raudāju par to, ka esmu

palikusi viena. Mana vīra draugi mani
atbalstīja. Viņi teica, ka mani vienu neatstās, palīdzēs izaudzināt bērnus. Savu atļauju doties uz Latviju tomēr sagaidīju.
Kad atbraucu, vienīgie palikušie radi
bija Kraukļu mājās „Vecozolos”. Kad
mamma bija iznākusi no cietuma, viņai
nav bijis, kur palikt. „Vecozolu” mājās
dzīvoja labi saimnieki Emīlija un Pēteris
Stangaiņi, viņu dēls Arvīds. Šī ģimene
nebaidījās savās mājās pieņemt manu
ģimeni. Kad es atbraucu no Krievijas,
viņi pieņēma arī mani un manus bērnus.
Kad no izsūtījuma atgriezās audžu mamma, arī viņa atnāca dzīvot uz „Vecozoliem”. Stangaiņu ģimene izturējās mīļi
un sirsnīgi pret visām radu ģimenēm un
kaimiņiem. Tā mēs visi mīļi sadzīvojām.
Esmu lielu pateicību parādā šai ģimenei.
Nu jau visi mīļie ir aizsaulē Ķinderu
kapsētā. Lai klusa pateicība par viņu rūpēm un mīlestību! Atdusas vietās noliekam ziedus un iededzam svecītes.
Mani pieņēma darbā slimnīcā un es
vēl gadu kājām katru dienu staigāju no
mājām Kraukļos uz darbu Cesvainē.
Galvenais ārsts Ozols bija ļoti labs cilvēks. Viņš man teica, lai es pieprasu
ciempadomei dzīvokli. Man piešķīra
luterāņu baznīcai pretim vienistabas dzīvoklīti. Tomēr dakteris Ozols teica, ka es
dzīvošu savās mājās, nevis dzīvoklī. Tā
mēs dzīvojām vienā mājā ar viņu un viņa
sievu. Dakteris man pat piešķīra zemes
gabaliņu. Pret mums šī ģimene bija ļoti
labestīga. Kad dakterim bija brīvs, viņš
manus bērnus vizināja ar savu mašīnu.
Maniem bērniem Ziemassvētkos dāvināja brīnišķīgas dāvanas.
Šodiena
Par spīti izsūtījumam, Anna stāsta,
ka nekādu naidu pret krievu tautības
cilvēkiem nejūt. Krievu tauta daudz palīdzējuši latviešiem izsūtījumā. Vainīgi
jau nebija cilvēki, tas bija režīms, kas
valdīja.
Šodien Anna priecājas par mazbērniem, kas izauguši par krietniem cilvēkiem – Zitu, Ievu, Sabīni, Jāni un Signiju. Ikdienā Anna labprāt sazvanās ar
draudzenēm un pārrunā visu, kas aktuāls.
Gribētos arī apmeklēt kādu pasākumu,
diemžēl veselības dēļ to vairs nevaru.
Kristīne Vilciņa,
foto no A.Aveniņas personīgā arhīva

1949. gada
25. martu atceroties
Meitene mana, kur ir tavs mūžs?
Dārza malā reiz satiku tevi,
Kur apiņi maikstīs zied.
Tu sārtas rozes man devi,
Par to vēl šodien sirds dzied.
Dārza malā atkal es stājos,
Nav meitenes, rozes kas sniedz.
Dēd krāsmatas vasaras vējos,
Par sāpēm un lietu vālodze kliedz.
Nu zuduši sapņi un ilgas,
Un rozes un meitene līdz.
Vairs viļņos tik sudraba smilgas,
Un krāsmatās zirnekļu tīmekļi stīdz.
Nedienās, sūrās un baisās,
Svešumā nobendēts mūžs.
Sirdī sāpe un smeldze raisās,
Meitene mana, kur ir tavs mūžs?

Kādēļ tas bija tik sapnis!
Vai tu tā esi, māt? Tu, pārliekusies
man pāri, raugies manī. Ar vecīgu roku
glaudi manu skumjo guļas vietu. Raugos
tavā mīļajā, gaišajā sejā. Tu klusi stāsti
par mājām, par tēti, kurš bieži pusnaktī,
no miega uztrūcies, iet atvērt vārtus, es
esot pārnācis. Jau ilgu laiku viņi mani
gaidot nākam. Tagad man jānāk mājās,
mājās, kurās mani tik ļoti gaida. Tu saņem manas rokas un saki: celies, ir laiks,
ejam. Es ceļos, lai ietu tev līdzi, un mēs
abi lidojam. Zem mums paliek Gulaga
lēģeri ar sargiem sargtorņos, suņiem,
kuri var saplosīt ikvienu dzīvu būtni.
„Čto, spiš, stavai, na rabotu pora!”,
un tieku izrauts no nārām uz grīdas.
Māt mīļā, kādēļ tas bija tik sapnis!
Juris Sārnis
17.02.12.

Vislabākā sieviete

Tuvojoties 8. martam, skaistumkopšanas salona „Mora” vadītāja Ginta Ustinova pauda vēlmi iepriecināt Cesvaines
sievietes, lai padarītu viņām šo pavasari
vēl krāšņāku un skaistāku. Sadarbībā
ar p/a „Cesvaines tūrisma centrs” tika
izsludināts stāstu konkurss „Vislabākā
sieviete”, kurā aicinājām aprakstīt savu
vislabāko sievieti.
Konkursam tika iesūtīti stāsti par vecmāmiņām, mammām, draudzenēm, gan

arī sabiedriski aktīvām sievietēm Cesvainē. Kādas tad ir sievietes, par kurām
saka – Vislabākā? Stāstos visvairāk cildinātās īpašības ir mīlestība, nesavtība,
darbīgums, pozitīva attieksme pret dzīvi
un neviltots smaids pretimnācējiem. Lai
cik grūti būtu gājis, šīs sievietes vienmēr atradušas spēku tikt galā ar grūtībām un pasmaidīt. Un, iespējams, viņu
lielākā bagātība un svētība ir cilvēki,
kas to novērtējuši un uzrakstījuši dziļas

Šogad Cesvainē aktīvu darbību uzsākušas dažādas darbnīcas. Cesvaines pilī
notikušas trauku dekupāžas, sveču liešanas un skaistumkopšanas darbnīcas.
Brīvdienu mājā „Pie sievasmātes”– kulinārijas darbnīca „Kad svētki pie durvīm, bet rasols apnicis”.
2. martā Cesvaines pilī darbojās „Pašai sava skaistuma darbnīca”, ko vadīja skaistumkopšanas salona „Mora”
vadītāja kosmētiķe aromterapeite Ginta
Ustinova. Aktivitātes bija tik daudz, ka
darbošanās nebeidzās līdz vēlai naktij.
Sākotnēji noskaidrojām, kas ir skrubji
un pīlingi, ar ko tie atšķiras, kāpēc un
kad tie jālieto. Uzzinājām vienkāršākās
skrubju pagatavošanas receptes, kā arī
uz vietas pagatavojām un izmēģinājām
to iedarbību. Pēc ādas attīrīšanas sekoja

sejas maska, lai pabarotu un uzlabotu
sejas ādu. Klausoties un mācoties par
aromātisko eļļu specifiskajām īpašībām,
gatavojām arī sejas krēmu. Pēc eļļu testiem krēmam pievienojām sev derīgos
un patīkamos aromātus, lai krēms priecētu ne tikai ar derīgu un atbilstošu sastāvu, bet arī ar sev tīkamu aromātu.
Mājās visas darbnīcas dalībnieces devās starojošas, jo katram taču ir
prieks par iespēju palutināt sevi, un šī
noteikti bija tāda reize. Paldies darbnīcas vadītājai Gintai par tik piepildītām,
patīkamām un jaunu zināšanu nesošām
stundām!

Sekmīgi, ar kuplā pulkā pārstāvētu
pēdējo sacensību posmu, 4. martā ir
noslēgusies 2012. gada ziemas auto
sprinta sezona Cesvaines novada trasē “Akmeņkrogs”, kas savu nosaukumu pārmantojusi no ģenerālsponsora
un ilggadēja tehniskā atbalstītāja
Aivara Tēta vadītās zemnieku saimniecības „Akmeņkrogs”.
Kādā saulainā rudens pēcpusdienā
satiku Aivaru Tētu un viņš ieintriģēja
mani, piedāvājot paugurainu apvidu 7
hektāru platībā trases ierīkošanai „Jaunzemos”, burtiski paša mājas pagalmā,
kā smejamies. Todien vēl šķita neticami,
ka sezonu noslēgsim ar biedrības „Rencēnu autoklubs” daudzposmu sacensību
„Žiguļu kauss 2012” posmu mūsu trasē,
kas identificējamas kā republikas mēroga sacensības. Ideja par šāda posmu
organizēšanu Cesvainē dzima ātri un situāciju sevišķi trauksmainu padarīja apstāklis, ka laiks sagatavoties bija nepilna
nedēļa. Galvenais mērķis bija veicināt
mūsu novada atpazīstamību un piesaistīt jauniešu uzmanību, tādējādi veicinot
saturīgu brīvā laika pavadīšanu, līdz ar
ko tiek sekmēta daudzpusīga jauniešu
izaugsme un personības veidošanās.
Kā pierādījās, kopīgi ar Cesvaines
novada domes, Cesvaines KU, vietējo
uzņēmēju A. Tēta, G. Gulbja, I. Āboliņa
un servisa „SIA Aizezere” atbalstu var

mīlestības un sirsnības pilnus stāstus.
Visas sievietes saņēma sirsnīgas dāvaniņas no organizatoriem, bet pirmo
trīs vietu ieguvējas – īpašās balvas no
skaistumkopšanas salona „Mora”. Apsveicam pirmās vietas ieguvēju Līgu
Puzuku, par kuru stāstu iesūtīja viņas
meita Līva. Stāstu var izlasīt Cesvaines
novada mājas lapā. Par otrās vietas ieguvēju – Sarmu Kurmi tika iesniegti
divi stāsti – no meitām Elīnas un Ilzes.

Darbošanās laiks

Ilze Kalna-Elksniņa, p/a „Cesvaines
tūrisma centrs” vadītāja,
Autores foto

Skaistumkopšanas salona „Mora”
un p/a “Cesvaines tūrisma centrs”
vārdā Ilze Kalna-Elksniņa

Skaistumkopšanas darbnīcās sievietes varēja sevi palutināt ar pašgatavotiem
skaistumkopšanas produktiem

„Žiguļu kauss 2012”

tikt noorganizēts pasākums, par kuru
atsauksmes dzirdamas visā Latvijā, un
mūsu novadu allaž atcerēsies ar viesmīlību. Domāju, gan novada, gan atbalstītāju reklāma ir nostrādājusi teicami.
Paldies atbalstītājiem par izcilu līdzdalību pasākuma rīkošanā!
Veidojām trasi, ievērojot virkni drošības un citu nosacījumu, kas jāizpilda,
kā galveno izvirzot „Jaunzemu” saimnieces noteikto – dārzam uzbraukt kategoriski aizliegts. Trases līkloči tika
frēzēti, tika nolasīti akmeņi, pēc tam
segumu blietējām ar ceļa rulli. Braucamās daļas segums tika izveidots gluds
kā galds. Atnāca sals, un trasi laistījām
ar ūdeni, lai iegūtu stingru, noturīgu un
vēlamu segumu, kas atbilst braukšanai
ekstremālos ziemas apstākļos. Tehniskajā auto literatūrā šādus apstākļus dēvē
par ļoti sliktiem, jo braukšana notiek pa
ledu. Visā ziemas sezonā esam uzlējuši
ap 100 tonnas ūdens, tā kā augsne šajā
tīrumā ir salaistīta pietiekami. Vasaras
tveicē saimniekam Aivaram nebūs jāuztraucas, ka iesētās sēklas izkaltīs.
Nereti esmu saņēmis jautājumu par
pašu ideju, kā tā dzimusi rīkot auto sacensības. Atzīšos, ka es esmu tikai idejas turpinātājs. Stingrus un noturīgus
pamatus šajā lietā licis autosportists,
kādreizējais cesvainietis, tagad dzīvo
Dobeles novadā, Aivars Grauzdulis,

Trešās vietas ieguvējs ir Einars, kurš
izstāstījis savas mammas – Ļubovas
Eisakas stāstu. Paldies visiem stāstu
rakstītājiem, kas vēlējāties iepriecināt
sev mīļās sievietes!
Lai mums visiem skaists pavasaris un
patiess smaids sejā!

kurš ar domubiedriem, galvenokārt ar
Elmāra Noras izcilu līdzdalību vēl tālajos padomju laikos Cesvaines apkārtnē
rīkoja auto sacensības dažādās disciplīnās – gan uz ezera ledus, gan pa trasi,
gan treku – hipodromu. Paldies šiem
kungiem!
Man kā praktiskās braukšanas instruktoram vienmēr aktuāli bijuši jautājumi, kas saistās ar satiksmes drošību,
jo tā vistiešākajā veidā ietekmējas no
vadītāju uzvedības. Organizējot auto
braukšanas pasākumus, kas no dalībniekiem prasa ne vien vīrišķību, bet
arī iekšēju koncentrēšanos, jau gadiem
ilgi ir pierādījies, ka šādi tiek mazinātas
eventuālās uzvedības kļūdas satiksmes
laikā uz koplietošanas ceļiem un tiek
pilnveidotas autovadīšanas prasmes.
Par to, vai šādas aktivitātes mūsu
novadā nepieciešamas, manuprāt, liecina kuplais dalībnieku pulks, kas ikreiz
mērāms skaitā ap 60, un trīsreiz vairāk
izturīgi skatītāji, kurus nebiedē ziemeļu
vējš.
Uz starta stājās gan vadošie republikas ziemas auto sprinta piloti, gan jaunpienācēji, gan aktīvākie pašu un apkārtējo novadu auto braukšanas entuziasti.
Liels prieks par cesvainieti – skolnieku
Agri Strautnieku, kurš savas autovadītāja karjeras otrajās sacīkstēs ieguva
godpilno 3. vietu. Bet vēl lielāks prieks

par novadnieku Kalvi Tētu, kura ievērojamie sasniegumi šajā sezonā ir lielisks
piemērs Agrim un citiem jauniešiem,
ko iespējams sasniegt, izkopjot individuālu mašīnas vadīšanas prasmi, neatlaidīgi trenējoties. Šajā sezonā, startējot
ar savu uzticamo sarkano žigulīti, Kalvis kopumā ir izcīnījis sešas 1. vietas,
divas 2. vietas, vienu 2. vietu, startējot
ar žiguli pilnpiedziņas klasē Stāmerienā
un divas 3. vietas, startējot apvidus jeb
džipu klasē. Fakti runā paši par sevi un
varam tikai vēlreiz uzsaukt – Urā!
Trasē redzējām spraigākās cīņas par
sekundēm sīvā konkurencē, kas sacensības padarīja sevišķi aizraujošas un acij
tīkamas. Nominācijas ir sadalītas septiņās klasēs – RWD, FWD, 4WD, OPEN,
JUNIORI, DĀMAS, APVIDUS, un šoziem sezona ir beigusies.
Ieguvēji no šādiem pasākumiem ir
visi – gan skatītāji, gan dalībnieki, gan
atbalstītāji, gan rīkotāji, – jo praktiskā
un arī emocionālā pieredze, kas tiek
gūta pasākuma veidošanas un norises
procesā, darbojas kā starta impulss notikumu virzībai un attīstībai katra mūsu
dzīvē individuāli.
Paldies ikvienam, kas bija ar mums
šoziem! Īpašs rokas spiediens foto
meistaram Agrim Kļaviņam un video
operatoram Edmundam Skridem.
Aigars Kozuls, sacensību organizators

PILS STĀSTI
(2012 - 3)

Pūķu stāsts

– Mrrr... atkal jūs abi rādāt mēli
mrrr!
– Ādolf, it kā tu nezinātu, ka tas ir
mūsu darbs.
– Mrrr... nu jūs, pūķi, gan esat dīvaini! Tad dūmi pa muti, tad uguns.
Jums gan tikai ūdens tek ārā mrrr.
– Tāpēc, ka mēs esam noteku pūķi.
Labāk pastāsti, ko vēsturnieki darīja
vakar vakarā? Tik nejauks laiks bija,
mēs neko nevarējām dzirdēt.
Pils runcis Ādolfs, iekārtojies ērtāk
saulītē, sāka stāstīt, jo viņš pats tur
bija klāt, sānus pie krāsns piespiedis,
klausījās un skatījās.
– Nu mrrrr... runa bija par jums,
pūķiem. Senāk pilī pūķu bijis vesels
bars. Gan no metāla, gan uz kamīna,
gan kokā griezti. Tie koka pavisam
pazuduši, labi, vismaz fotogrāfiju atstājuši. Mrrr... Tad vēl rādījā visādas
pūķu bildes arī no citām pilīm un no
tām, kuras būvējis arhitekts Hanss
Grīzebahs. Viņa paša mājai Berlīnē
arī ir vairāki pūķi. Jūs esot pazinuši
visas, visas pasaules tautas. Agrāk pat
Cesvainē dažiem saimniekiem bijuši
pūķi mrr, tāpat kā kaķi.
– Kas tad tādas muļķības stāsta?
– Mrr... nav nekādas muļķības,
skrējuši pa gaisu kā uguns lodes vai
ugunīgas strīpas. Nesuši naudu vai
graudus. Mācītājs R. Auniņš, mrrr,
visu pierakstījis.
Tad vēl runa bija par Lielo dienu,
nu to, kad peles pagrabā nevarēs tik
ilgi vairs ķert, jo diena būs garāka
par nakti mrr. Tika skaidroti visādi
sarežģīti laika skaitīšanas veidi, mrrr,
es tur maz ko sapratu, viens skaidrs,
ka senos laikos Lielo dienu sagaidīja
pavisam savādāk. Mrr...
– Nu un viss!
– Nēē! Mrrr... pats svarīgākais –
22. martā plkst. 18:00, kuri vēlas,
var nākt uz pili ar olām un krāsojamiem materiāliem . Tad visi kopā
krāsos olas parastos un arī neparastos
veidos. Zīmēs Saules zīmes un pētīs,
kā cesvainieši olas krāsojuši pag. gs.
30. gados. Būšot arī olu cīņas. Mrr...
– Varbūt kāds uz olas uzgleznos arī
mūs, pūķus!
– Mrrr.. bet varbūt mani, pils runci
Ādolfu!
Pils runča Ādolfa un pūķu tēlos
iejutās Māra Evardsone

Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā

2012. gada
9. februārī Cesvaines novada
dome ir noslēgusi līgumu par
būvdarbu veikšanu pašvaldības administratīvajā ēkā, lai realizētu Eiropas
Savienības fonda atbalstīto projektu
„Energoefektivitātes paaugstināšana
Cesvaines pašvaldības administratīvajā
ēkā” ar SIA „Halle B”.
2012. gada 23. februārī Cesvaines
novada domei ir izsniegta būvatļauja
un jau uzsākti būvniecības darbi Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā.

Ir noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar
SIA „Lithos”, kas nozīmējusi par būvuzraugu Andri Garanču. Autoruzraudzības
darbus objektā veiks SIA „ARH Stadija”, atbildīgais par autoruzraudzību arhitekts Aldis Polis.
Katru nedēļu notiek būvsapulces, kurās pārrunā būvniecības darbus, problēmas un risinājumus. Lai pašvaldība varētu turpināt darbu administratīvajā ēkā,
būvniecības darbi tika organizēti tā, ka
tie tiek veikti pa telpu grupām. Jau ir
uzsākti ēkas telpu grīdu un betona pamatnes demontāžas darbi, notiek betonēšana un siltumizolācijas ieklāšana, kā

arī urbšanas darbi siltumsūkņa zondēm.
Marta beigās sāksies ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana
un seguma izveidošana, durvju nomaiņa
un ventilācijas sistēmas ierīkošana ēkā.
Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz šā
gada 1. septembrim.
Lai telpas pašvaldības ēkā pēc projekta realizācijas būtu gaumīgas un patīkamas, pašvaldība palīgā pieaicināja
dizaineri Daci Grīnvaldi.
Kā jau iepriekš informējām, 2010.
gada 27. decembrī Vides ministrija,
Vides investīciju fonds un Cesvaines
novada pašvaldība noslēdza vienošanos

par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā”, līguma Nr.KPFI-7/6,
īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt
globālo klimata pārmaiņu novēršanu,
pielāgošanos klimata pārmaiņu radītājām sekām un sekmēt siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanu, samazinot siltumenerģijas patēriņu Cesvaines
novada domes administratīvajā ēkā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
apstiprinātas
146 269,00 LVL apmērā, no tām Cesvaines novada dome projektā piedalās ar savu līdzfinansējuma
daļu 23% –33642,00 LVL. Iepirkuma

rezultātā, slēdzot līgumu ar būvdarbu
veicēju, pašvaldības līdzfinansējuma
daļa ir palielinājusies, jo SIA „Halle
B” piedāvāja veikt būvdarbus par 181
752,12 LVL.
Ja pašvaldības iedzīvotājiem ir neskaidri jautājumi par pašvaldības iestāžu vai personāla atrašanās vietu, kā arī
par būvniecības procesu, lūgums zvanīt
domes sekretariātam 64852715 vai atbildīgajai personai par šī projekta realizāciju Ivetai Raimo – 64852030.
Ieguldījums tavā nākotnē!
Iveta Raimo, Cesvaines novada
domes projektu vadītāja

Cesvaines novada pašvaldība realizē
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma 1.5.2. „Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” aktivitātes
1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko
organizāciju un pašvaldību kapacitātes
stiprināšana” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3.
„ Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības finansēto
projektu un pasākumu īstenošanai”
projektu „Cesvaines,
Lubānas un Varakļānu pašvaldību
kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/005/45.
Projekta īstenošanas vieta ir Cesvaines novada pašvaldība. Vienošanās par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011. gada 26. septembrī.

Projekts ilgs 10 mēnešus – no 2011.gada
1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 521,34 LVL. Eiropas Sociālā
fonda finansējums ir 100% no kopējām
attiecināmajām izmaksām. Aktivitāti administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību darbinieku kapacitāti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Sadarbības partneri projektā ir Lubānas un Varakļānu novada pašvaldības.
Apmācībās iesaistīti 25 pašvaldību

darbinieki, kuri papildinās savas zināšanas apmācību kursā par: kvalitatīva
projektu pieteikumu sagatavošana
un projekta ilgtspējas izvērtēšana (48
stundas); elektronisko dokumentu
aprites tiesiskie, organizatoriskie un
tehniskie aspekti ES fondu un citu
ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā (16 stundas); projektu
dokumentu sagatavošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām (8 stundas);
projektu dokumentu pārvaldes sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām (8 stundas); iepirkumu līgumu
sagatavošana un izpildes kontrole

projektos (16 stundas); projektēšanas
un būvniecības iepirkumi (8 stundas);
efektīva komunikācija (16 stundas).
Projektā tiks organizēts pieredzes
apmaiņas brauciens labās prakses pārņemšanai. Braucienā piedalīsies 25
pašvaldību darbinieki. Pašreiz noris apmācības par kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un projekta
ilgtspējas izvērtēšanu, kurās piedalās
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada pašvaldību speciālisti, administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji.
Iveta Raimo, Cesvaines novada
domes projektu vadītāja

Cesvaines Ziņas



Atbalstīti
iesniegtie projekti
Kultūrkapitāla
fondam
1. “Cesvaines pils ēdamzāles un
kungu atpūtas telpas arhitektoniskā
izpēte un inventarizācija”. Mērķprogramma – kultūras mantojums. Iesniedzējs – Cesvaines novada dome, projekta vadītāja Daiga Matroze.
2. “Cesvaines pils skicei – 120”.
Mērķprogramma – dizains un arhitektūra. Iesniedzējs – Cesvaines mākslinieku biedrība, projekta vadītāja –
Kristīne Šulce.
3. “Ligitas Sneibes ērģeļmūzikas
koncerts š g. 26. maijā Cesvaines ev.
lut. baznīcā. Mērķprogramma – mūzika un deja. Iesniedzējs – Cesvaines ev.
lut. draudze, projekta vadītāja Daiga
Matroze.

Noskaidrota
sieviete – līdere

Sieviešu tiesību institūts gada sākumā
izsludināja konkursu
par gada balvu – 300
lati sievietei – līderei,
kura 2011. gadā veicinājusi citu sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē. No Cesvaines novada
tika izvirzīta cienījamā Ināra Muižniece. Starptautiskās Sieviešu dienas
svinības un Sieviešu tiesību institūta
gada balvas pasniegšana sievietei – līderei notika š.g. 3. martā Salacgrīvas
kultūras namā. Tika godinātas 23 aktīvākās sievietes – līderes. Gada balvu
– 300 latus – saņēma Valda Statgale no
Rucavas.
Ilze Līcīte, projekta
„Senioru ceļš” koordinatore

Ziedotāji 2011. gadā

Cesvaines novada dome izsaka pateicību lielākajiem ziedotājiem 2011.
gadā:
Māra Dāvis – skolēnu ēdināšanai
(2500USD) – 1247 Ls
SIA „Halle B” – skolēnu ēdināšanai – 2000 Ls
Gints Kalniņš – skolēnu ēdināšanai – 100 Ls
Jaunatne ar misiju – ziedojums
Cesvaines internātpamatskolai – 525
Ls
Atgādinām, ka ikviens var ziedot
uz Cesvaines novada domes ziedojuma kontu: Cesvaines novada dome,
reģ. Nr. 90000054727, A/S SEB banka, kods UNLA LV 2X, konta nr.:
LV09UNLA0050017988369. Lūgums
maksājuma mērķī norādīt, kam šis ziedojums paredzēts, piemēram, Cesvaines pilij, skolēnu pusdienām vai citam
mērķim.

Zolītes turnīrs

26. februāra zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Ivars Vizulis
2. vieta Dzintars Bušs
3. vieta Mareks Apinis

Informācija
Informējam, ka Cesvainē darbojas
SEB bankomāts, kas atrodas pie domes ēkas – Pils ielā 1A. SEB bankomāts neņem komisijas naudu no DNB
bankas, GE Money Bank, Hipotēku
bankas, Rietumu bankas, Swedbank un
Triatel bankas.
Nr. 3 (224) 2012. gada 22. marts
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 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.



Paldies visiem, kas atbalstīja pirmsskolu „Brīnumzeme”
Katram cilvēkam ir savas intereses un
vajadzības. Arī savs brīvais laiks, kas
ir kaut kas labs un vēlams, tomēr galapunkts ir darbs. Ikdienā darbojoties ar
bērniem, vēlējāmies sagādāt tiem prieku
un iesaistījāmies projektā „Labie darbi”.
Februārī katra diena bija aktīva, vācot
balsis, lai sasniegtu mērķi – sestdienās
lielveikalos „Maxima”, Rimi”, referendumā Cesvaines kultūras namā u.c.
Cerējām, ka soli pa solim visiem kopā
izdosies, bet.... nesanāca. Ir palikuši sa-

rūgtinājumi, dzirdot frāzes: „Man nav
nekāda sakara ar bērnudārzu, bērni jau
lieli, mazbērni citās Latvijas pilsētās apmeklē bērnudārzu” u.c.
Paldies iestādes kolektīvam, tiem bērnu vecākiem, kas atbalstīja paši, iesaistīja ģimeni, radus, draugus, pat darba
biedrus. Paldies tuvākajiem kaimiņiem,
sākumskolas kolektīvam, kā arī vidusskolas un internātskolas kolektīvam.
Atbalstu meklējām arī Madonas novada skolās, kur atsaucība bija pārsteidzo-

ša. Liels paldies Dzelzavas pamatskolai,
Madonas 1. vidusskolas un 2. vidusskolas skolotājiem un viņu audzēkņiem par
lielo atbalstu un jušanu līdzi!
Paldies visiem, visiem tiem, kas mūs
atbalstīja, novēlēja veiksmi un panākumus. No daudziem izskanēja frāze:
„Bērniem taču vajag!”, moto doties tālāk, neapstāties, neskatoties uz neveiksmēm. Veseli, dzīvespriecīgi un fiziski
attīstīti bērni ir mūsu nākotne.
Ilga Rumpe, Jana Medniece

„Burtu spēles” atkal sākušās

16. februāra pēcpusdienā Cesvaines
bibliotēkā pulcējās dažāda vecuma bērni un jaunieši, lai piedalītos 2012. gada
lasīšanas veicināšanas pasākuma „Burtu
spēles” atklāšanā. Pirms sākt lasīt, visi
klātesošie iepazinās ar piedāvātajām
grāmatām un „Burtu spēļu” noteikumiem, minēja mīklas un veidoja vārdus
no visapkārt zaigojošajiem burtiem, kā
arī pieveica zefīru kalnu. No sirds priecājamies par katru, kas ir pievienojies

„Burtu spēļu” dalībniekiem!
„Burtu spēles” ir lasīšanas veicināšanas pasākums, kas norisināsies no februāra līdz maijam. Šajā laikā plānotas
vairākas aktivitātes dažādu vecumu dalībniekiem. Tāpat kā pagājušajā gadā,
arī šopavasar bērniem būs jāizlasa 3
grāmatas, kas paredzētas viņu vecuma
grupai, aktīvi jāpiedalās radošajās pēcpusdienās un līdz 14. maijam jāiesniedz
bibliotēkā aizpildīta anketa un noslēgu-

„Burtu spēles” atklāšanas pasākumā lasītāji pieveica arī zefīru kalnu

ma darbiņš (zīmējums, dziesma, grāmatas turpinājums, dzejolis, komikss,
kokgriezums u.c.) par kādu no izlasītajām grāmatām. 29. martā – „Burtu
spēļu” pēcpusdiena kopā ar 1.- 6. klašu
lasītājiem, kad ielūkosimies Elizabetes
Celleres grāmatā „Kima var būt stipra”,
bet 7. – 12. klašu jaunieši aprīļa beigās
dalīsies savās izjūtās pēc Egitas Terēzes
Jonānes grāmatas „Tikšanās uz siržu
laipas” izlasīšanas.
Visus, kas būs izlasījuši vismaz 3
grāmatas, piedalījušies organizētajās
pēcpusdienās, aizpildījuši anketas un
iesnieguši radošos darbus, sagaidīs patīkams pārsteigums.
Paldies Cesvaines novada domei,
kas nodrošina nepieciešamos finanšu
līdzekļus „Burtu spēlēm” paredzētajām
grāmatām un radošajām pēcpusdienām.
Līga Čevere,
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Šī gada 23. martā plkst. 17.00 Cesvaines bibliotēkā, malkojot tēju un kafiju, tiksimies ar Valmieras teātra vadītāju, dramaturģi un teātra zinātnieci
Evitu Sniedzi. Tālrunis informācijai:
64852586
Visi interesenti laipni aicināti!

Nezinām nevienu, kurš nebūtu saslimis ar šo jauko slimību
Ceļojums ir patīkama lieta, kuras laikā ir iespēja atpūsties kādā no pasaules
skaistākajām vietām: kalnos, pie jūras
vai kādas pilsētas ielās. Ceļojumi var būt
dažādi: tas atkarīgs no ceļotāja vecuma,
pieredzes, uzkrātajām zināšanām. Taču
mūs darba pieredze ir pārliecinājusi par
to, ka galvenokārt ceļojumi ir garīga
atelpa no saspringtās darba rutīnas.
Ceļojumi rada jaunus spēkus, enerģijas pieplūdumu un mūsu laikos tik
ļoti nepieciešamo atpūtu. Mēs ikdienā
skrienam un aizmirstam, ka vispirms ir
jāparūpējas pašam par sevi.
Jūs domājat, ka tam ir vajadzīga liela nauda? Nebūt ar nē! Mēs taču varam
izbraukt vienas dienas ekskursijā tepat
pa Latviju. Tas izmaksās mazāk, nekā
vienu dienu pavadot bezdarbībā pa ie-

lām un veikaliem, iztērējot naudu lietās,
bez kurām ļoti labi varam iztikt. Bet ceļojuma iespaidi, atpūta un jaunu draugu
iegūšana nav naudā novērtējama. Pārliecinieties par to! Ja ceļojumā dosieties
pirmo reizi, tad otrā reize sekos noteikti!
Mēs nezinām nevienu, kurš nebūtu saslimis ar šo jauko „ceļojumu” slimību.
Topošie vai jau esošie ceļotāji, Cesvaines novada iedzīvotāji! Mēs – Mundo
darbinieki – esam jūsu rīcībā!
Madonā ir iespēja iegādāties atpūtas
braucienu tepat pa Latviju, kā arī īsākas
vai garākas ekskursijas Baltijā, Eiropā
vai kādā no eksotiskajām zemēm. Tāpat, strādājot ar pasaulē lielākajiem tūroperatoriem, varam piedāvāt klientiem
ceļojumu tūres ar atlaidēm, pēdējo dienu atlaides ir pat līdz 45%.

Organizējam arī ekskursiju braucienus skolēnu grupām, piedāvājam iegādāties aviobiļetes, rezervēt viesnīcas,
nokārtot vīzas vai nopirkt autobusa biļeti. Varam saplānot jums individuālu
braucienu, pārdot biļetes uz jauku koncertu vai teātri. Tātad – nebrauciet uz
Rīgu, taupiet laiku un naudu, viss priekš
jums tepat Madonā!
ATLAIDE BĒRNIEM, PENSIONĀRIEM UN INVALĪDIEM
Sākot no 01.03.2012.g., darbojas pastāvīga atlaide –10% visiem MUNDO
rīkotiem braucieniem.
Zvaniet, rakstiet, ar prieku atbildēsim! T. 27757008, mundo@mundo.lv
Vai nāciet ciemos Madonā, Saules iela
17 (Lattelecom ēkā) www.mundo.lv

Hipotēku banka izsludina projektu konkursu
Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs
paši” izsludina projektu konkursu Gulbenes, Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Madonas,
Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadā.
Tajā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas
un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un
vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot
sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās
kopienas teritorijā.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt
piešķirti šādām jomām:
– projektiem, kas paredz izglītošanu
un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā

orientācija;
– projektiem, kas saistīti ar konkrētās
teritorijas (novada, pilsētas, pagasta)
tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
– projektiem, kas sekmē sabiedriskā
labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju
sociālo atbildību (labdarību), nodrošina
papildu sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
– projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
– projektiem, kas saistīti ar apkārtnes
labiekārtošanu.
Bankas piešķirtais finansējums
konkursa uzvarētājiem viena projekta
realizācijai – līdz 400 LVL. Papildu
informācija: juris.rutenbergs@hipo.lv;
anita.salme@hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30.
marts
Projekti
jāiesniedz
Hipotēku
bankas Gulbenes filiālē vai Balvu,
Alūksnes, Madonas vai Ērgļu norēķinu grupā personīgi vai sūtot pa
pastu: Gulbenes filiāle: Rīgas iela 47,
Gulbene, LV 4401; Balvu norēķinu
grupa: Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501;
Alūksnes norēķinu grupa: Pils iela 21,
Alūksne, LV 4301; Madonas norēķinu
grupa: Poruka iela 2, Madona, LV 4801;
Ērgļu norēķinu grupa: Rīgas iela 13, Ērgļi, LV 4840.

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Finansējuma saņēmējs: SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.47103000106
Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/008
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvuzrauga pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas
līgumam Cesvainē” projekta „Ūdens-

saimniecības pakalpojumu attīstība
Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/
VARAM/008 ietvaros, identifikācijas
Nr. CKP 2012/01
Iepirkuma priekšmets: Būvuzrauga
pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas līguma būvdarbiem Cesvainē
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:
SIA „Firma L4”, reģistrācijas numurs
40003236001

Cesvaines Ziņas

Dzimuši
Agneta Āboliņa
februārī

Laulāti
Bogdans Romančuks
un Diāna Šuldrika
februārī

Apsveikumi
Kadiķa sīkstums,
ābeles spīts
katrā latvietī ierakstīts.
Rožzieda mīļums,
vasaras rīts
pastalās, vīzēs sen izbaudīts...!
Cīruļa dziesma
un saullēkta skats
sentēvu atmiņās uzgleznots.
Varavīksne un Ziemassvētku laiks –
sirsniņā, mīļumā noglabāts!
Vērmeles rūgtums,
Lieldienu rīts
senču gēnos jau ierakstīts.
Zemenes saldums
un jasmīnu nakts,
rudzu druvas un launaga laiks...
Dzimtenes mīla
un šodienas spīts
Dzimtenes ārēs izdziedāts,
likteņa gājums
un sekundes zelts
mūsu gēnos tiek pārmantots!
/Aija Rudzone/

Mīļi sveicam Emīliju Tulinsku
apaļajā jubilejā!
Silaines kolektīvs
Kā pūpolzari
mūža gadi liekas,
kad šodien atmiņas
pie laika krastiem stāj:
skan atbalsis un
uzdāvina prieku
par dienām, kas
ar vizbulītēm māj.
/Kornēlija Apškrūma/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam: 80 gados – Gunāru Gaili,
Valentīnu Gromovu, Gunardu
Luci, Annu Putniņu un Emīliju
Tulinsku; 85 gados – Katrīnu
Vilcāni; 90 gados – Jāzepu Jakovelu un Silviju Āriņu!
Cesvaines pašvaldība

Afiša
24.03. plkst. 18.00 Cesvaines kultūras namā apvienotais projekts – Patrioti.LG un Inga&Normunds piedāvā
sirdsdziesmu koncertu. Varēs iegādāties
mūziķu izdotos albumus. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā – 3Ls,
skolēniem – 2Ls
25. 03. Cesvaines ev. lut. baznīcā
plkst. 9:00 dievkalpojums, plkst.10:45
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts atceres brīdis baznīcas
dārzā pie piemiņas akmens
08.04. Cesvaines kultūras namā Lieldienu pasākums (plašāka informācija
būs pieejama afišās)
21.04. Lielā talka. Visi aicināti sakopt
savu dzīvojamo māju apkārtni!

Miruši
Pretendenta piedāvātā līgumcena:
11040,00 LVL bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Lēmuma par iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2012. gada 6. marts

Andris Rabkevičs
(1943 – 2012)
Tatjana Rozīte
(1931 - 2012)
Vera Liepiņa
(1913 – 2012)

