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Uzturot novada sportisko garu
Jau otro gadu Cesvaines novads
maija vidū pievēršas sportiskām
aktivitātēm.
Šogad
pasākums
„Sportiskās spēles 2014” norisinājās
17. maijā.
Spītējot nedēļas sākuma lietainajam
laikam, sportiskās spēles netika atceltas
un arī laiks tām izrādījās labvēlīgs.
Stadionā pulcējās astoņas komandas,
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats pēc
uzrunas atklāja sportiskās spēles.
Komandu disciplīnās notika cīņas visdažādākajos sporta veidos ar
mūsdienīgiem
elementiem:
tradicionālais volejbols tika spēlēts ar
maisiem, vasaras biatlonā visa komanda
līdzdarbojās slēpošanā. Diemžēl vienu
no aizraujošākajām disciplīnām – cīņas
ringu – nācās izslēgt no sacīkstēm, jo
bija cietis būtisks aprīkojums – riepu
kameras.
Komandu disciplīnu rezultātu
kopvērtējums:
1. vieta – „Polo” (100 punktu)
2. vieta – „R-komanda” (98 punkti)
3. vieta – „Cesvaines novada dome”
(94,5 punkti)
4. vieta – „Lats” (90,5 punkti)
5. vieta – „VUGD” (88,5 punkti)
6. vieta – „Pensīši” (83 punkti)
7. vieta – „Besī ārā” (81,5 punkti)
8. vieta – „Spēks” (78 punkti)
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad
ikviens starp komandu disciplīnu spēlēm
varēja mērot spēkus individuālajās
disciplīnās.
Šautriņu
mešana:
vīriešu
grupā 1. vieta – Juris Praškevičs,
2. vieta – Juris Pauers, 3. vieta – Toms
Rimeiķis; sieviešu grupā 1. vieta –
Ginta Brimerberga, 2. vieta – Linda
Klimanova, 3. vieta – Ritma Kļaviņa.
Zābaka mešana: vīriešu grupā 1. vieta –
Valdis Jermacāns, 2. vieta – Raivis
Kampāns, 3. vieta – Artūrs Mickevičs;
sieviešu grupā 1. vieta – Alise Krasta,
2. vieta – Iveta Raimo, 3. vieta – Evita
Jūra; bērnu grupā (vecumā līdz
13 gadiem) – meitenes: 1. vieta – Paula

Pauere, 2. vieta – Elīna Rošāne,
3. vieta – Elīza Markevica, puiši:
1. vieta – Sandis Rošāns, 2. vieta –
Renārs Briedis, 3. vieta – Madars
Dreika. Disciplīna „Viesmīlis”: ātrākā
viesmīle –1. vieta – Olga Klimanova, 2. vieta –
Linda
Klimanova, 3. vieta – Alise
Krasta; ātrākais viesmīlis –1. vieta – Vents
Štrombergs,
2. vieta – Roberts Lesiņš,
3. vieta – Artis Bahvalovs. Disciplīna „Pievilkšanās’’:
sieviešu
grupā 1. vieta – Undī-

ne Skuja, 2. vieta – Ginta Brimerberga;
vīriešu
grupā
1. vieta –
Vents
Štrombergs, 2. vieta – Sandis Rošāns,
3. vieta – Toms Rimeiķis.
Gaidot rezultātus, sportistu apetīti

remdēja Cesvaines vidusskolas ēdināšanas nodaļas gardā zupa. Noslēdzot
sportiskās spēles, laika pietika arī
turpmākajām dienas aktivitātēm, kuru
Cesvaines novadā netrūka: labdarības
koncertam
Cesvaines vidusskolā,
dzintara saulrieta
vērošanai
Cesvaines pils tornī
muzeju nakts ietvaros, sportisko
spēļu ballei.
Lai gan sportisko
spēļu
iniciators

un organizators ir Cesvaines novada
dome, arī šoreiz rosīgākie aiz tās bija
divi cilvēki – Cesvaines novada domes
bērnu un jauniešu centra vadītāja
Lāsma Markevica un lauku attīstības
konsultants Māris Rauda. Lāsma un
Māris izsaka pateicību AS „Cesvaines
piens”, SIA „Ozols LG”, domes labiekārtošanas
nodaļai,
sociālajam
dienestam, Cesvaines vidusskolas
ēdināšanas kolektīvam un visiem spēļu
tiesnešiem.
Kristīne Vilciņa,
I.Raimo un D.Andronovas foto

Saskarsme kā savstarpēja dāvana
Saskarsme laikā un telpā, starp
cilvēkiem, saskarsme starp paaudzēm
un mākslinieku darbiem. Tieši
vārds „Saskarsme” ir izvēlēts par
nosaukumu tekstilmākslinieku Aijas
Baumanes un viņas dzīvesbiedra
Raita Rubeņa tekstiliju izstādei
Cesvaines pilī.
16. maijā Cesvaines pils lielajā
zālē, pulcējot mākslas pārstāvjus un
tekstilmākslas
profesionāļus,
tika
atklāta jau trešā tekstilmākslas izstāde
Cesvaines pilī. Kā stāsta izstādes
organizatore un muzeja speciāliste
Daiga Matroze, nu jau par tradīciju ir
kļuvusi tekstilmākslas izstādes atklāšana
pavasarī, pirms muzeju nakts.
– Saskarsme ir katrā mūsu dzīves
situācijā. Tā ir nepārtraukta mijiedarbība
starp cilvēkiem laikā, telpā, mūzikā
un mākslā. Tā ir savstarpējo attiecību
pamats visas dzīves garumā, – atklājot
izstādi, pulcējušos uzrunāja Daiga
Matroze.
Māksliniece Aija Baumane neslēpa

satraukumu par gaidāmo galarezultātu,
jo, tāpat kā daudzi citi klātesošie,
ar izstādi iepazinās pēc atklāšanas
oficiālās daļas. – Jūtos pagodināta par
kuplo apmeklētāju skaitu, jo tas arī
man, tāpat kā citiem māksliniekiem, ir
brīdis, kad saprotu, ka nav velti dzīvots.
Kādam patīk mans mākslas stūrītis,
niša, ko esmu atradusi. Tas patiešām
ir gandarījums. Paldies Inesei Jakobi
par ideju izstādīt te manus un mana
vīra darbus! Nekad, pat sapnī, nebiju
iepriekš sapņojusi, ka mums ar vīru būs
iespēja pabūt Cesvaines pilī. Es dzīvoju
mākslā, un man tā ir svarīga. Bez tās es
pēc īpaši traģiskiem dzīves notikumiem
būtu pazudusi, – pauž māksliniece. Aija
Baumane arī sniedza ieskatu izstādes
nosaukuma meklējumos, uzsverot,
ka katrs dzīvē sastaptais cilvēks mūs
bagātina un mēs katrs esam vērtība.
Mēs katrs esam dāvana otram.
Mākslas zinātniece Sarmīte Sīle
savā vērtējumā par izstādi akcentē
izstādes iekārtotājas Ineses Jakobi

darbu, kas apmeklētājam,
vērojot darbus dažādajās
telpās, ļauj izjust laiku
un ceļu. Būtiskais ir
stāsts, kas ir šajos darbos,
un tie savstarpēji veido
saskarsmi.
Uzrunājot
Aiju Baumani, mākslas
zinātniece Sarmīte Sīle
it kā mierinot uzsvēra:
– Neuztraucies, šīs sienas
ir kā radītas tekstilam.
Saliekot kopā nelaimes
nodarīto ar Raita un
taviem darbiem, rodas
jauna atklāsme.
Lai gan Aija Baumane
neslēpj, ka viņas un vīra
darbi ir pilnīgi pretēji,
ikvienam redzams, ka pilī tie rod
harmoniju un savstarpēji mijiedarbojas,
atklājot katrā telpā kādu stāstu. Arī
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vecākā speciāliste un mākslas vēsturniece
Edvarda Šmite, kas Cesvaines pilī uz
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tekstilmākslas izstādi ieradās trešo reizi,
atzina, ka „pils un tās telpas – tā ir vide,
kas ir apbrīnojami labvēlīga katram, kas
te ienāk. To jau redzējām Ineses Jakobi
un Georga Barkāna izstādēs. Šķiet, ka
katram ir īpašs darbs, kas domāts un

radīts speciāli šai telpai”.
Izstāde Cesvaines pilī būs skatāma
līdz šī gada 31. oktobrim. Esat aicināti
aplūkot tekstilmākslinieku izjūtas par
dzīvi, attiecībām ar sevi un apkārtni.
Kristīne Vilciņa, autores foto



2014. gada
16. aprīļa
domes sēdē
• Noslēdza vienošanos ar SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”
par atbalstu uzņēmumam, katru gadu
palielinot pamatkapitālu, ieskaitot
tajā aizņēmuma 93 800 euro (projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Cesvainē” realizācijai) atmaksas gada pamatsummu un procentus līdz aizņēmuma atmaksai,
pamatojoties uz SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” un Valsts
kases vai citas kredītiestādes noslēgto
aizdevuma līgumu.
• Nolēma apmaksāt no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem divu novada maznodrošināto ģimeņu 2 bērnu, kuri pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs Francijā, lidmašīnas biļetes uz Franciju
par kopējo summu 582 euro un apdrošināšanas izmaksas 132 euro, paredzot vecāku līdzfinansējumu 70 euro
par bērna biļeti.
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības ceļu un ielu fonda
vidējā termiņa programmu 2014.–
2016. gadam.
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas noteikumus.
• Nodeva atsavināšanai pašvaldības
vieglo pasažieru automašīnu „Opel
Astra Caravan” ar atlikušo bilances
vērtību 605,97 euro, pārdodot to
par brīvu cenu. Noteica nosacīto
automašīnas cenu 700 euro.
• Komandēja Cesvaines kultūras
nama vadītāju Kristīni Aumeli
2014. gada 6. un 7. maijā piedalīties
Vidzemes plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala organizētajā kultūras
darbinieku izbraukuma seminārā Pleskavā, apmaksājot semināra izdevumus
145 euro un 30 % no dienas naudas
normas.
• Pagarināja S. C. īres līgumu par
dienesta dzīvokļa īri līdz 2015. gada
30. jūnijam.
• Nekustamajiem īpašumiem atdalīja
zemes vienības, atdalītajām vienībām
piešķīra nosaukumu, adresi un noteica
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Ievēlēja domes iepirkumu komisijā
Elitu Kvēpu.
• Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 10 „Par Cesvaines novada
domes 2014. gada 14. marta saistošo
noteikumu Nr. 4 „Par kārtību, kādā
Cesvaines
novada
pašvaldības
darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
• Nolēma piedalīties Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā atklāto projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem” ar Cesvaines
novada domes izstrādāto projekta
iesniegumu
„Vasaras
aktivitātes
jauniešiem Cesvainē”, projekta kopējās
izmaksas ir 3500 euro, kur 100 % ir
valsts budžeta finansējums.
• Nolēma neiznomāt Cesvaines pils
pagalmu „Tron Holding inc.” publiska
pasākuma
rīkošanai
2014. gada
7. jūnijā.

Cesvaines novada domes saistošie
noteikumi Nr. 10
Cesvainē 2014. gada 16. aprīlī
(sēdes protokols Nr. 6, 15. §)
Par Cesvaines novada domes
2014. gada 14. marta saistošo
noteikumu Nr. 4
„Par kārtību, kādā Cesvaines
novada pašvaldības darbinieki
rīkojas ar pašvaldības mantu”
atcelšanu

Atzīt par spēku zaudējušiem
Cesvaines novada domes 2014. gada
14. marta saistošos noteikumus Nr. 4
„Par kārtību, kādā Cesvaines novada
pašvaldības darbinieki rīkojas ar
pašvaldības mantu”.
V.Špats, domes priekšsēdētājs



Deputāta portrets
Matīss Vasks ar ģimeni uz
Cesvaini, uz „Jurguciem”, pārcēlās
pirms 13 gadiem, kad Rīgas
steidzīgais ritms nomainīts pret kaut
ko rāmāku un tuvāku dabai lauku
mājās Cesvaines novada teritorijas
pierobežā. Par deputātu Cesvaines
novada domē Matīss darbojas pirmo
sasaukumu.
Jau pirmajā domes sēdē neslēpi,
ka darbosies opozīcijā.
– Zinu, ka manas domas bieži
atšķiras no pārējiem kolēģiem
deputātiem. Bet tas ir saprotami un
nav nekāds pārsteigums, jo es praktiski
vienīgais drīkstu teikt, ko domāju.
Vai citi, tavuprāt, neizsakās?
– Nekā personīga, bet, ja man būtu
jāsēž pie viena galda ar manu tiešo
darba devēju un viņam jāoponē, es
arī to visdrīzāk nedarītu. Uzskatu,
ka iestāžu vadītājiem, tāpat kā
domes administrācijas darbiniekiem,
nevajadzētu atļaut kandidēt, lai būtu
viedokļu daudzveidība un visi varētu
diskutēt un oponēt kā līdzīgs ar līdzīgu.
Bet varbūt tā ir frakcijas disciplīna?
Kas tevi pamudināja kandidēt?
– Patiesībā es jau sen to gribēju.
Tā kā šogad aprit 13 gadu, kopš
dzīvoju Cesvainē, man ir izveidojies
savs skatījums un ir savs – citādāks –
redzējums, kā vajadzētu attīstīties
Cesvainei, Latvijai, pat Eiropas
Savienībai. Tas daudziem droši vien
liktos samērā radikāls. Piemēram,
valsts sociālā sistēma šobrīd ved tikai
grāvī. Jā, ir cilvēki, kas objektīvu
apstākļu dēļ nevar strādāt, bet kā
ar tiem, kas nevēlas, – dzērājiem
un sliņķiem? Viņi saņem pārtiku,
dzīvojamo platību, pabalstus, dažādas
atlaides veselības un citās jomās,
citiem vārdiem – dzīvo komunismā.
Ja mēs neko nemainīsim, drīz katrs
strādājošais uzturēs veselu rotu tādu
iedzīvotāju.
Savos gados esmu gana liels
sapņotājs, bet man liekas, ka kaut ko
var mainīt. Ja 1918. gadā latvieši būtu
bijuši tik nedroši, ja viņiem būtu tik
piesardzīgi mērķi, tad diez vai Latvija
vispār būtu. Ir jāpieņem drosmīgi
lēmumi – un tie jāīsteno. Neizlēmība
agri vai vēlu noved grāvī. Cesvaines
novadu varētu salīdzināt ar autobusu.
Kādreiz, labajos laikos, tas bija pilns,
visi pirka biļetes, pieturās cilvēki
kāpa gan ārā, gan arī iekšā, naudas
gan degvielai, gan uzlabojumiem
šoferim bija diezgan, pat asfalts
bija ciešams. Tiesa, trūka zināma
komforta. Tā kā līdzekļu netrūka un
aizņemties arī varēja, šoferis ar saviem
padomdevējiem lielā vienprātībā ķērās
pie uzlabojumu veikšanas. Taču tad
pēkšņi asfalts beidzās. Cilvēki sāka
kāpt ārā, pie tam izkāpa galvenokārt
tie, kas, pērkot biļetes, bija par to
visu maksājuši. Izrādījās, ka veiktie
uzlabojumi
nebija
pietiekami
motivējoši, lai ceļu turpinātu kopā.
Bet šoferis neapjuka: ja kāpj, lai
kāpj! Pēc kāda laika pa radio valdība
paziņoja: sliktie laiki ir beigušies. Un,
lai gan ceļš neuzlabojās un pasažieri
arī atpakaļ nekāpa, vadītājs ķērās pie
jauniem uzlabojumiem. Šoreiz tie skāra
paša šofera kabīni: tā tika siltināta,
atdalīta no salona apkures un aprīkota
ar modernu siltumsūkni, „Honda”
inženieri autobusam pierīkoja 4 x 4
piedziņu, uz stūres tagad ir radiovadības
pogas, bet motors nedrīkst būt vājāks
par 150 zirgspēkiem, jo, kad sāksies
ekonomiskais izrāviens, nedrīkstēs
taču atpalikt. Iespējams, šīs pārmaiņas
būs izrādījušās īpaši tālredzīgas,
jo ceļš kļūst arvien švakāks un sāk
jau līdzināties purvam. Bet varam
neraizēties, jo, tā kā mēs, atlikušie
pasažieri, braucam sabiedriskajā

transportā, tad, kad paši vairs uz
priekšu netiksim, mūs tā kā tā izvilks.
Tomēr, kamēr mēs vēl braucam,
ir iespēja veikt straujus manevrus.
Protams, pastāv risks apgāzties, bet
ja turpināsim iesākto ceļu… Brīnumi
tomēr notiek tikai pasakās.
Kādi ir šie drosmīgie lēmumi?
– Dīvaini ir tas, ka mēs sludinām,
ka gribam savu novadu, paši gribam
visu noteikt, bet, kad vajag pieņemt
radikālus lēmumus, drosme pazūd. Ko
nozīmē mazs novads? Tas nozīmē: jo
mazāks, jo efektīvāk jāstrādā. Kaut
vai administrācijas ēkas renovācija un
siltināšana. Uzskatu, ka tā nedrīkstēja
būt prioritāte pirms pansionāta, kas
tiešām ir reāli nepieciešams. Šobrīd
aktuāls ir jautājums par jaunas
sporta zāles būvniecību. Es neesmu
pret jaunu sporta zāli, bet loģiski
spriežu, kā šie projekti tiek izvērtēti.
Rīgā sēž kāds ierēdnis, kas, saņēmis
Cesvaines novada sporta zāles
projekta pieteikumu, izpēta situāciju:
iedzīvotāju sastāvu, skaitu, pašvaldības
parādsaistības, dzimstību, situāciju
blakus reģionos. Kāpēc piešķirt naudu,
ja šie rādītāji nav ar pozitīvu zīmi?
Mums būtu pamatojums, ja varētu
teikt, ka dzimstība pieaug, skolā bērnu
ir arvien vairāk, mums ir jauni, spējīgi
pedagogi.
Projekti, kas tiek izsludināti,
parasti ir ar konkrētiem nosacījumiem, piemēram, šobrīd tajā,
kurā pašvaldība vēlas piedalīties,
viena no atbalstāmajām darbībām
ir jaunu sporta zāļu būvniecība.
– Pēc manām domām, Cesvainē
ar projektu realizāciju ir līdzīgi kā
padomju laiku veikalā: ko izmet uz
letes, tas jāņem. Vienalga – vajag vai
ne. Izsludina projektus, mēs ķeram un
taisām. Nav tālejoša plāna – varbūt
labāk atteikties no šobrīd piedāvātā
un atlikt uz vēlāku laiku, kad tam būs
atbilstošāka situācija.
Kas, tavuprāt, ir aktuālākā
prioritāte?
– Reālākais ir pansionāts. Jā,
šobrīd
nav
atbilstošu
iespēju
uzrakstīt projektu, lai to īstenotu.
Protams, ir vajadzīga arī jauna sporta
halle, bet, ja mēs ceļam jaunu, tad
izsmeļam pašvaldības kredītlimitu:
kad būs iespēja iesniegt pansionāta
ēkas projektu, mums vairs nebūs
kredītlimita. Varbūt tomēr pagaidām
mēģinām sakārtot tā saukto zilo
brīnumu?
Ja pašvaldības ēkas atsakās no
centrālās apkures un ierīko alternatīvo
siltumenerģiju, dome pati šauj sev kājā.
Kamēr „Cesvaines siltuma” vadītājs
nečīkst, bet dara, ko var, tikmēr šķiet,
ka viss ir kārtībā. Bet tā ir problēma,
kas agri vai vēlu būs tik samilzusi,
ka vienā rudenī iedzīvotāji attapsies
pie aukstiem radiatoriem. Centrālās
apkures sistēmai vajadzētu plesties
plašumā, klauvēt pie privātmāju
durvīm un piedāvāt siltumu. Bet…
atkal ir bail spert radikālu soli. Kāpēc
gan te nevarētu uzbūvēt koģenerācijas
staciju, kas ražo ne tikai siltumu, bet
vasarā, kad siltums nav vajadzīgs, arī
elektrību? Un šķeldas kādam laikam
mums arī pietiktu.
Kā redzi Cesvaines pils turpmāko
darbību?
– Tūlīt kļūšu par nepopulārāko
Cesvaines cilvēku, bet uzskatu, ka
pils drīzāk ir Cesvaines traģēdija,
nevis dārgums. Cesvaines pils ir tāds
kā cesvainiešu totēms: visi priecājas
par pili. Bet ne jau pils ir būtiskais
un svarīgais: tas ir tajos laimīgajos
cilvēkos, kuriem te vajadzētu dzīvot.
Redzu, ka pili tik drīz neizdosies
sakārtot. Tie, kas lemj par projektu
atbalstīšanu, dzīvo lielās pilsētās, un
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viņiem ir cits skatījums: kāpēc vajag
atjaunot? Pils nebrūk, un piļu, kuru
sakārtošanai ir nepieciešami līdzekļi,
Latvijā ir daudz. Turklāt pašā pilī jau
arī mums nav vienreizīgs saturs.
Un kā ar ideju par Cesvaines pils
muzeju?
– Ja tā ir šī ideja par gobelēniem, tad
es to nesaprotu. Ja no Cesvaines nāktu
tādi meistari un mēs būtu pazīstamākā
pilsēta, kas tos veido, – labi, bet kāds
mums šobrīd ir sakars ar gobelēniem?
Mēs izvietosim gobelēnus, pie mums
atbrauks pārbaudes, kurās konstatēs,
ka šādos apstākļos nedrīkst tos
glabāt. Ko tad darīsim? Mēs labi
zinām, kādi mūsdienās ir muzeji – ar
kādām tehnoloģijām tie strādā, attīsta
unikālas idejas – un arī tad rindas uz
tiem nestāv.
Vai, darbojoties domē, ir mainījies
priekšstats par deputāta darbu?
– Neteiktu, ka īpaši ir kas mainījies,
drīzāk
ir
citādāks
skatījums.
Liela daļu sēžu paiet, spriežot par
administratīviem
jautājumiem –
atļaut atdalīt zemes vienību vai ne.
Tā kā savu maizi pelnu, strādājot
savā saimniecībā, maz sanāk laika
iedziļināties katrā jautājumā. Taču
vienmēr cenšos izteikt savu viedokli
sēdēs. Visi zinām, ka taisnība parasti
ir kaut kur pa vidu, bet Cesvaines
novada domes sēdēs nav tāda vidus –
jo nospiedošais vairākums ir par vienu
viedokli; tad mans viedoklis paliek
tikai viedoklis. Uzklausa – un viss.
Demokrātija.
Interesantākās parasti ir finanšu
un
attīstības
komiteju
sēdes.
Tikai nesaprotu, kāpēc dažās no
komitejām nedarbojas tie deputāti,
kam komitejās skatāmie jautājumi
ir pamatnodarbošanās un ir plašāks
redzējums šajā jomā. Te domāju
sociālo jautājumu komiteju.
Tu ar ģimeni nāc no Rīgas. Vai
vari teikt, ka šobrīd esi Cesvaines
patriots?
– Jā, esmu. Atšķirībā no daudziem
citiem es šo vietu esmu apzināti
izvēlējies. Tas nav mantojums, kas
jāvelk ar gariem zobiem.
Protams, ir lietas, ko gribētos
īstenot citādāk, bet jāsaprot, ka viss
nenotiek tik ātri. Gan valdībā, gan
pašvaldībā – reti kurš pirms tam ir
strādājis savā biznesā. Ja tu pats nekad
neesi sev pelnījis un sapratis, cik
grūti ir to izdarīt, tad nav arī vēlmes
saimnieciski naudu izlietot. Tāpat
uzskatu, ka aizsēdēties vienā vietā
ir kaitīgi. Ne par velti prezidents var
būt tikai divus termiņus. Manuprāt,
tieši tas pats attiecas uz pašvaldību.
Tas rada ideju trūkumu, ieslīgšanu
pašapmierinātībā – un zūd degsme.
Kas šobrīd notiek „Jurgucu”
saimniecībā?
– Šobrīd saimniecībā turu septiņas
govis. Pāreja no kazām uz govīm ir
grūtāka, nekā domāju. Nevar noliegt –
turot kazas, varēja atļauties slinkāku

dzīvesveidu, taču tagad esmu vairāk
piesaistīts saimniecībai, jo esmu tās
vienīgais darbinieks.
Kāpēc atteicies no tūrisma?
– Tas nomira dabīgā nāvē līdz ar
krīzi. Kazu produkciju var pārdot tikai
lielpilsētās, bet izbraukāt ir sarežģīti.
Bija arī problēma ar kautuvēm un
pārstrādes cehu: tuvumā to nebija,
un nācās braukt pat uz Valku.
Diemžēl ceļa izdevumi neatmaksājās.
Interesanti, ka tagad, kad tūrismam,
kazām un to produkcijai esam metuši
mieru, pienāk zvani un ir interese par
kazu gaļas konserviem un arī citiem
senāk sniegtajiem pakalpojumiem, bet
tuvākajā laikā pie tā visa laikam tomēr
neatgriezīsimies.
Ar esošo piensaimniecību var
iztikt, un mans mērķis šobrīd ir to vēl
nedaudz palielināt. Pagaidām esam
iztikuši arī bez Eiropas struktūrfondu
finansēm, bet plānā ir tās piesaistīt.
Kādi ir tavi vaļasprieki?
– Daudz laika tiem neatliek. Patīk
lasīt grāmatas, bet tās vairāk izdodas
palasīt rudenī un ziemā. Gribētu vairāk
laika veltīt ģimenei, kopīgi apmeklējot
teātra izrādes. Kādreiz braucām uz
Jauno Rīgas teātri, bet tagad, kad viss
pakārtots piensaimniecībai, dodamies
uz tuvāk esošo Valmieras Drāmas
teātri. Noteikti varu ieteikt ikvienam
to apmeklēt, jo tur ir brīnišķīgs
aktieru kolektīvs. Vienmēr apbrīnoju,
kā aktieri lomai atdod sevi visu,
lai izrāde izdotos, – vienalga, kuru
reizi tā tiek spēlēta. Jaunākie bērni
Māra un Aleksandrs labprāt brauc uz
izrādēm, un mani pārsteidz, cik daudz
viņi izprot. Jaunā paaudze ir pavisam
citāda, viņi veido nākotni, kur, cerams,
arī mums tomēr būs kāda vietiņa.
Kādas vērtības gribas ieaudzināt
savos bērnos?
– Man ir pārliecība, ka bērni nav
jāaudzina pēc mūsu ģīmja un līdzības,
tikai viņu unikālās izaugsmes ceļā
nedaudz jākonsultē jautājumos, kurus
viņi paši uzdod. Mēs viņiem esam
blakus un dodam drošības izjūtu. Viņi
šā vai tā mācās no savām kļūdām.
Tiesa, ir dažas, kuras nepieļaut mēs
tomēr cenšamies viņiem iemācīt. Ar
bērniem jārunā kā ar līdzvērtīgiem, un
nav jēgas uzspiest savu viedokli. Es
savos bērnos vēlos veicināt radošumu,
drosmi uzdrīkstēties. Ja viņiem ir
idejas, tad lai par tām cīnās. Nav
jāuzvar katrā kaujā, bet karā. Atļauju
viņiem pašiem izvēlēties, ko vēlas,
nevis tiekties pēc tādas karjeras, kas
ir modē, kur lielāka alga. Nauda nāk
un iet. Tāpēc mēs ar sievu dzīvojam
laukos: bērni aiziet uz lielpilsētu, bet
te vienmēr ir vieta, kur atgriezties, lai
smeltos spēku doties tālāk. Dzīve ir
jādzīvo forši, ir jābūt priekam par to,
ko tu dari, un tad jau viss notiek.
Es ticu Dievam un ticu, ka ar viņa
palīdzību nav nekā nepaveicama.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Cesvainē 2014. gada 14. martā
(sēdes protokols Nr. 4, 17. §)

Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms
par īpašumu, novērtējot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms
par īpašumu, novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
(turpmāk – ģimene (persona)) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam Cesvaines novadā.
2. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, papildus Ministru kabineta noteikumos par
ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajam par kustamu
īpašumu nav uzskatāms viens transportlīdzeklis: automašīna,
mopēds, motocikls, ja tas ir vairāk nekā 10 gadu vecs un atrodas
ģimenes (personas), kura (vai kura) ir I, II grupas invalīds vai 3 un
vairāk nepilngadīgi bērni, īpašumā vairāk nekā 2 gadus.
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2014. gada 14. marta saistošo noteikumu Nr. 7
„Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Cesvaines novadā”

paskaidrojuma raksts

Projekta satura
izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi papildus Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes
(personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajam
nosaka kustamo īpašumu, kas nav
uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Cesvaines novadā
Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktā
noteikto normu, kas deleģē pašvaldībai
tiesības saistošajos noteikumos noteikt to
kustamo īpašumu, kas netiek uzskatīts par
īpašumu augšminēto noteikumu izpratnē
Ietekme uz pašvaldības budžetu nav
prognozējama
Nav attiecināms

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai
administratīvajām
nav nepieciešams veidot jaunas darba
procedūrām
vietas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci
Informācija par
Nav notikušas
konsultācijām ar
privātpersonām
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Erudīcijas konkurss
,,Zvaigžņu klase”

Šogad apgāds „Zvaigzne ABC” jau 4. reizi rīkoja erudīcijas
konkursu ,,Zvaigžņu klase”. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu
interesi par mācību priekšmetiem, izmantot dažādus uzziņas
avotus un tehnoloģiskos risinājumus mācību procesā.
Arī Cesvaines vidusskolas 5. un 6. klases komandas pieteicās
konkursam. Janvārī norisinājās humanitāro, februārī – eksakto,
martā – sociālo zinību kārta. Katrā kārtā bija gan dažādi teorijas
jautājumi, gan arī radošais darbs. Bija jāveido krāšņi un interesanti
plakāti, lai reklamētu kādu no apgāda „Zvaigzne ABC” daiļliteratūras
grāmatām, jāveido aizraujošs un izzinošs video par matemātiku,
jāraksta eseja par tēmu ,,Zvaigžņu klase”.
Cīņa bija spraiga, jo bija svarīgi būt 1. vietā tieši Vidzemes
novadā – finālam kvalificējās tikai 5 komandas – pa vienai no katra
reģiona. Latvijā 5.–6. klašu grupā piedalījās 118 komandu. Cesvaines
vidusskolas 6. klases komanda – Dita Ceriņa, Emīls Jekimovs,
Džeina Viskova, Ieva Liberte, Kristaps Korņejevs, skolotāja Lilija
Kanaviņa – kopvērtējumā Latvijā ierindojās 3. vietā, bet Vidzemē
starp 44 komandām – 1. vietā, iegūstot tiesības startēt finālā Rīgā
26. aprīlī. Arī 5. klases komanda ar skolotāju Antru Graudupi
noturējās godam – Vidzemē 6. vieta.
Finālā 6. klases komanda Latvijā palika 4. vietā. Līdz 3. vietai
pietrūka tikai 1 punkta… Bērni, protams, pārdzīvoja, bet ir apņēmības
pilni nākamgad startēt atkal.
Lilija Kanaviņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Mēs lepojamies!

Mūsu skolēnu un skolotāju panākumi 2013./2014. m. g. mācību olimpiādēs un konkursos
Madonas zonā, Vidzemē un valstī
1. vieta

Baiba Buļa
12. klase bioloģija 		
sk. S. Dimpere
Reinis Kalniņš 10. klase matemātika
sk. S. Lukša
Lauris Vaniņš 11. klase matemātika
sk. S. Rimša
Jānis Rubuls
12. klase matemātika
sk. S. Rimša
Jānis Rubuls
12. klase vizuālā māksla
sk. Ē. Dogana
Dita Rūta Ceriņa6. klase matemātika
sk. S. Lukša
Sindija Mihejenko 7. klase matemātika
sk. S. Lukša
Enija Butreho 4. klase zonas dabaszinības sk. D. Tēberga
Madara Adamkoviča 4. klase zonas latviešu valoda
					
sk. D. Tēberga
Jānis Šņucītis 4. klase zonas matemātika sk. D. Tēberga
Sindija Rapša 2. klase zonas matemātika sk. R. Pinka

2. vieta

Baiba Buļa
12. klase angļu valoda
sk. Z. Burņevska
Dāvis Vēveris 12. klase angļu valoda
sk. Z. Burņevska
Reinis Alksnis 10. klase matemātika
sk. S. Lukša
Alise Ozoliņa 10. klase zonas bioloģijas olimpiāde
					
sk. S. Dimpere
Monta Vereba 9. klase konkurss „Pazīsti savu organismu”
					
sk. S. Dimpere
Egija Vasilišina 11. klase konkurss „Pazīsti savu organismu”
					
sk. S. Dimpere
Ingus Melgailis 11. klase sports
sk. I. Luce
Elvijs Ikaunieks 11. klase sports
sk. I. Luce
Pēteris Akmentiņš 11. klase sports sk. I. Luce
Alise Ozoliņa 11. klase sports
sk. I. Luce
Sabīne Andersone 11. klase sports sk. I. Luce
Ritvars Vestmanis 11. klase sports sk. I. Luce
Vita Ozoliņa
11. klase sports
sk. I. Luce
Paula Tālmane 10. klase sports
sk. Z. Gulbis
Sabīne Zane Cimuška 4. klase zonas dabaszinības
					
sk. I. Mickeviča
Ingars Haritonovs 3. klase zonas matemātika sk. A. Graudupe
Aiga Šteinberga 4. klase zonas latviešu valoda sk. I. Mickeviča
Jānis Šņucītis 4. klase matemātikas olimpiāde „Tik vai cik” (arī
starptautiska atzinība) 			
sk. I. Āboliņa

3. vieta

Jānis Rubuls
12. klase bioloģija		
sk. S. Dimpere
Baiba Buļa
12. klase ģeogrāfija
sk. V. Sabule
Zane Bodniece 8. klase krievu valoda
sk. I. Evardsone
Kaspars Ziediņš 8. klase zonas bioloģijas olimpiāde
					
sk. S. Dimpere
Diāna Rone
9. klase konkurss „Pazīsti savu organismu”
					
sk. S. Dimpere
Baiba Buļa
12. klase konkurss „Pazīsti savu organismu”
					
sk. S. Dimpere
Patrīcija Kupča 2. klase vizuālā māksla
sk. R. Pinka
Aiga Šteinberga 4. klase latviešu valoda
sk. I. Mickeviča
Egita Lepeškina 8. klase matemātika
sk. S. Lukša
Jolanta Puzule 5. klase matemātika
sk. A. Graudupe
Ieva Rūta Alksne 2. klase zonas dabaszinības sk. R. Pinka
Una Šteinberga 4. klase zonas dabaszinības sk. I. Mickeviča
Rebeka Anna Mālkalne 2. klase zonas latviešu valoda
					
sk. R. Pinka

Atzinība

Diāna Rone
9. klase bioloģija		
sk. S. Dimpere
Anastasija Panasjuka 8. klase krievu valoda sk. I. Evardsone
Sandis Rošāns 7. klase zonas bioloģijas olimpiāde
					
sk. S. Dimpere
Marisa Andževa 7. klase vizuālā māksla
sk. Ē. Dogana

Enija Butreho 4. klase dabaszinības
sk. D. Tēberga
Karlīna Kvēpa 3. klase latviešu valoda
sk. I. Evardsone
Anete Cielava 8. klase ģeogrāfija
sk. V. Sabule
Karlīna Kvēpa 3. klase zonas latviešu valoda
					
sk. I. Evardsone

Panākumi VISC konkursos

Valts Veismanis 1. klase XVII stāstnieku konkurss valstī
1. pakāpes diploms				
sk. G. Libeka
Eduards Zigfrīds Aveniņš 8. klase stāstnieku konkursā valstī
„Anekdošu virpulis 2014”
1. pakāpes diploms sk. S. Kurme
Marta Tipaine 5. klase stāstnieku konkurss valstī „Anekdošu
virpulis 2014”
1. pakāpes diploms		
sk. S. Kurme
Eduards Zigfrīds Aveniņš 8. klase XVII stāstnieku konkurss
valstī 2. pakāpes diploms			
sk. S. Kurme
Grupa „Cits rakurss” 2. pakāpes diploms sk. A. Melbārdis
Grupa „Grean Neon” (Pēteris Āboltiņš, Diāna Rone, Kristīne
Sipāne) 2. pakāpes diploms, 1. vieta		
sk. A. Melbārdis
Grupa „Florence” 3. pakāpes diploms
sk. A. Melbārdis
Margrieta Anna Apfelberga 4. klase skatuves runas konkurss
Vidzemē 1. pakāpes diploms			
sk. G. Libeka
Patrīcija Kupča 2. klase radošo darbu konkurss valstī „Mans
novads, mana pilsēta” 3. pakāpes diploms
sk. R. Pinka
Katrīna Stikāne 2. klase radošo darbu konkurss valstī „Mans
novads, mana pilsēta” 3. pakāpes diploms
sk. R. Pinka
Marta Kristiana Prokiraite 2. klase radošo darbu konkurss
valstī „Mans novads, mana pilsēta” 3. pakāpes diploms		
					
sk. R. Pinka
Ivonna Melgaile 5. klase Vidzemes novada konkurss
„Trejdeviņas saules lec” 3. pakāpes diploms
sk. Ē. Dogana
5.–9. klašu koris Madonas reģiona skate 2. pakāpes diploms
					
sk. A. Āboltiņa
1. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
1. pakāpes diploms				
sk. J. Šķēle
3. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
1. pakāpes diploms				
sk. J. Šķēle
4.–5. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
1. pakāpes diploms				
sk. J. Šķēle
9.–12. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
1. pakāpes diploms				
sk. J. Šķēle
2. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
2. pakāpes diploms				
sk. J. Šķēle
6.–8. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” Madonas zonas skate
atzinība 					
sk. J. Šķēle

Panākumi citos konkursos

Dāvis Vēveris 12. klase RTU skolēnu ZPD konkurss „Pasaule
pieprasa tehniskus prātus” 3. vieta 		
sk. U. Fjodorovs
Džeina Baltiņa 11. klase Vidzemes reģiona ZPD
konferenceValmierā atzinība			
sk. I. Luce
Daniels Krists Šulcs 6. klase radošo darbu konkurss „Dzimtas
stāsti. Ar saknēm Latvijā” atzinība 		
sk. L. Kanaviņa
8.b klases komanda konkursa „Gribu būt mobils!” pusfināls
Gulbenē 					
sk. J. Galejs
6. klases komanda valsts konkurss „Zvaigžņu klase” 4. vieta
					
sk. L. Kanaviņa
Monta Vereba 9. klase konkurss „Labie darbi.lv” diploms par
izcilu un īpaši radošu darbu 			
sk. Ē. Dogana
Jānis Andrejevs 1. klase starpnovadu sākumskolas skolēnu
glītrakstu konkurss atzinība 			
sk. G. Libeka
Paldies skolotājiem!
Skolas administrācija

„Popiela” Cesvaines vidusskolā
Šī gada 9. aprīlī sākumskolas zālē notika pasākums „Popiela”,
kurā piedalījās 2.–4. klases. Pirmklasnieki šogad bija skatītāji un
pēc visu priekšnesumu noskatīšanās aktīvi balsoja.
Šogad „Popielu” rīkoja 8.a klases kolektīvs. Savu darbu uzsākām
pirms pusotra mēneša, klasē sadalīdami pienākumus. Visa klase
draudzīgi rosījās – ikviens mēģināja palīdzēt. Bija dažādi pienākumi,
piemēram, jādomā par scenāriju, jāuzrunā žūrijas locekļi, jāgādā
balvas, jāizveido dekorācijas, jāiekārto sākumskolas zāle – un tas
nebūt nav viss.
Organizējot „Popielu”, neiztikām bez dažām pēcstundām, kurās

vienojāmies par darāmo un plānojām savu darbību, kā arī ļoti bieži
devāmies uz sākumskolu.
Pēc pasākuma paši jutāmies gandarīti par to, ko esam paveikuši
saviem spēkiem, jo kā kolektīvs vēl nebijām organizējuši ne
„Popielu”, ne arī kādu citu pasākumu. Arī klātesošie bija sajūsmā
par pasākumu.
Sakām paldies par atbalstu visām sākumskolas skolotājām un
Cesvaines vidusskolai! Ļoti liels paldies arī skolotājām Sarmai
Kurmei un Sarmai Dimperei!
8.a klase

Uz dziesmu un deju svētkiem!

Rosīgs un trauksmains aprīlis bija mūsu skolas 5.–9. klašu korim
un sešām deju kolektīva „Sprīdītis” grupām. Gatavojoties XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2015. gada
jūlijā, šogad notika pirmās skates, kurās varēja redzēt, cik valsts
kolektīvu vispār gatavojas startēt lielajos svētkos, kādi ir tautastērpi,
cik skolēnu ir iesaistīti šajā pasākumā.
Koris reģionālajā skatē izcīnīja 2. pakāpes diplomu (diriģente
A. Āboltiņa), 1., 3., 4.–5., 9.–12. klases deju kolektīvi izcīnīja
1. pakāpes diplomu, 2. klases dejotāji – 2. pakāpes diplomu, bet 6.–
8. klases dejotāji – atzinību. Tas tāpēc, ka skatē šis kolektīvs piedalījās
nepilnā sastāvā. Visus deju kolektīvus vada skolotājs J. Šķēle. To, ka
šajā jomā viss ir kārtībā, domes priekšsēdētājam apstiprināja dejotāju
žūrijas komisijas vadītājs A. Daņiļevičs.
Taču darba vēl ir daudz, un nākamā gada skatēs visiem kolektīviem
ir jānoturas augstā līmenī.

Cesvaines Ziņas

Vēlos teikt milzīgu paldies vecākiem, kas šajā sezonā daudz
palīdzēja, lai kolektīvi izskatītos skaisti. Paldies arī sākumskolas
klašu audzinātājām, kas bija kopā ar savējiem! Uz sekmīgu sadarbību
un panākumiem arī turpmāk!
Sarma Kurme, Kristīnes Vilciņas foto



Labs darbs, kas
padarīts
„Tad, kad mūsu klase uzzināja, ka uz skolu var
nest makulatūru, visi kā likts skrējām uz veikaliem
un vācām to… Visi klases skolēni makulatūru nesa
pilnā sparā, un makulatūras kalni sāka augt,” tā
par savas klases veikumu saka 5. klases skolnieks
A. Šveics.
Laikā no 15. janvāra līdz marta beigām skola
piedalījās makulatūras vākšanas kampaņā „Tīrai
Latvijai”. 1. vietu ieguva 5.a klases kolektīvs,
savācot vairāk nekā 3 tonnas makulatūras.
2. vietu ieguva 11. klase, 3. vietu – 10. klase.
Sākumskolā čaklākie bija 2. klases skolēni,
kas savāca 1,5 tonnas makulatūras. Kopā esam
savākuši vairāk nekā 19 tonnu, tā starp vairāk nekā
300 skolām, kas aktīvi piedalījās šajā kampaņā,
ieguvām 4. vietu. Pateicoties sponsoriem (Jūras
ģimenei), 5.a klases kolektīvs dosies ekskursijā
uz Rīgu, 10. un 11. klases skolēni pēc pašu
vēlēšanās apmeklēs kādu no kaimiņnovadiem,
savukārt 2. klases kolektīvs apmeklēs kampaņas
noslēguma pasākumu Siguldā 1. jūnijā. Paldies
visiem vecākiem, kas arī iesaistījās šajā pasākumā,
lai Latvija kļūtu tīrāka!
„Mūsu klase strādāja kā īsta komanda. Vēlos
pateikties visiem, kas mūs atbalstīja,” stāsta
5.a klases skolnieks A. Vasks.
Es arī piekrītu, ka, tikai darot labus darbus, var
veidoties labs kolektīvs.
Sarma Kurme,
direktora vietniece ārpusklases darbā

10. maijs
10. maijā Cesvaines vidusskolas 5.–12. klases
skolēni mācījās nedaudz citādāk nekā parasti.
Stundas nenotika, bet visas aktivitātes, kas notika
šajā dienā, bija saistītas ar nozīmīgiem maija
datumiem. Izmantojām alternatīvās mācību
metodes.
4. maijam, Latvijas Republikas neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai, par godu skolā
viesojās pirmais Tautas frontes priekšsēdētājs
žurnālists Dainis Īvāns. Viņš dalījās atmiņās par to,
kas ar mums kā tautu, indivīdiem notika toreiz un
tagad. Pēc tam visi kopā noskatījāmies fragmentu
no dokumentālās filmas „Atmodas antoloģija”.
Liktenīgi, ka kopā ar Daini Īvānu skolā viesojās
arī šīs filmas operators Andrejs Verhoustinskis,
rakstniece Nora Ikstena, jo viņi gatavo nākamo
materiālu par Daini Īvānu.
8. maijā, Nacisma sagrāves dienā, uzņēmām
jaunsargos mūsu skolas skolēnus R. Eglīti,
D. Vimbu, G. Voitu, P. Kļaviņu, J. Brīvību. Pēc
tam notika militārās stafetes. Piedalījās visu
klašu komandas 8 skolēnu sastāvā. Stafete nebija
no vieglajām, taču skolēni ar uzdevumiem bija
apmierināti. 1. vietu ieguva 12. klase, 2. – 9. klase,
3. – 8.a klases komanda. Stafetēs klasēm bija
jāparāda ne tikai savas individuālās spējas, bet tieši
kolektīva saliedētība, vienotība.
Tie skolēni, kas nepiedalījās militārajās stafetēs,
darbojās radošajās darbnīcās, kas tika veltītas
9. maijam – Eiropas dienai. Skolā bija izveidotas
9 stacijas, kur skolēni varēja darboties dažādās ar
Eiropas Savienību saistītās aktivitātēs.
Savukārt 5. klases un daži 4. klases skolēni
piedalījās jauno satiksmes dalībnieku sacensībās,
kur skolēniem vajadzēja kārtot eksāmenu satiksmes
noteikumos velosipēdistiem, braukt pa šķēršļu
joslu, zināt velosipēda uzbūvi.
Paldies visiem skolotājiem, kas piedalījās,
organizēja, darīja visu, lai šī diena būtu izdevusies
un skolēniem paliktu atmiņā! Prieks par tiem
skolēniem, kas labprāt piedalījās šīs dienas
aktivitātēs.
Sarma Kurme,
direktora vietniece ārpusklases darbā

Radošā darbnīca „ES un valstis”



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Veiksmīgā sadarbība
Aprīlis tradicionāli skolā ir dabas izzināšanas
mēnesis. 4.b klase kopā ar audzinātāju I. Mickeviču
iesaistījās putnu būrīšu gatavošanā. Konsultants
bija Viestura Akmentiņa tētis.
„No rīta bija pilnīgi parasta diena. Bet, kad
pienāca laiks taisīt putnu būrīšus, visi ātrāk gribējām
to darīt. Viestura tētis katram izdalīja vajadzīgos
materiālus. Tad viņš rādīja, kas jādara. Kopā mums
sanāca pieci būrīši. Viestura tētim Dzintaram
Akmentiņam bija palikuši vēl divi būrīši, ko
palīdzēja taisīt paralēlklase. Pēc tam mēs devāmies
pielikt būrīšus: divus pielikām bērnudārza teritorijā,
pārējos – pie stadiona. Skolotāja mūs filmēja. Man
vislabāk patika taisīt būrīšus, jo tas bija aizraujoši,”
tā par šo sadarbību stāsta 4.b klases skolniece
Sabīne Cimuška.
Otra sadarbība izveidojās ar Valsts meža dienestu.
6. maiju 4. klases skolēni pavadīja Krustkalnu
dabas rezervātā.
No rīta klasē gaidījām, kad atnāks skolotāja. Tad
mēs gājām uz autobusu. Autobusā mūs sagaidīja
gide Dace Rācene un pastāstīja par uzvedību
rezervātā.
Kad bijām Teiču rezervāta un Krustkalnu rezervāta

Krustkalnu rezervātā
informācijas centrā Ļaudonā, mūs sagaidīja gids
Guntis Akmentiņš. Tur mēs apskatījām lūsi,
rubeni, bebru, pūces, pīles. Izlasījām informāciu
par putniem, apskatījām arī dažādas sūnas.
Tad braucām uz Krustkalnu skatu torni. Mums
pastāstīja par skaisto ainavu. Tā ainava ir brīnišķīgi
skaista!

Tālāk braucām uz Krustkalnu rezervātu, kur
ir izveidota meža taka. Tur apskatījām ķērpjus,
dzīvnieku pēdas, apdraudētos augus.
Pēc tam kopā ar gidu sakūrām ugunskuru un
uzcepām desas. Man šī ekskursija patika, un esmu
priecīga par šo dienu! Tas bija jauki!
Annija Baiba Rīnāse, 4.b klase

Mācību gada nobeigums
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

Kā jau katru gadu, arī šoreiz mācību gads aizritējis
nemanot. Cenšoties veikt visus uzdevumus, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus, garlaicībai nav vietas.
Jau iepriekš informēju par aktivitātēm mūzikas un
mākslas nodaļā. Šoreiz atliek rezumēt veikumu un
domāt par nākotnes plāniem.
Eksāmenus kārtoja 7 mūzikas nodaļas audzēkņi
klavieru, kora, klarnetes un saksofona specialitātē.
Būs iegūta profesionālās ievirzes izglītība ar
tiesībām turpināt mācības vidējās profesionālās
izglītības mācību iestādēs. Šādu ceļu izvēlas
talantīgākie un centīgākie audzēkņi, taču samērā
reti. Mūziķa profesija, kā zināms, prasa upurēt
daļu savu iegribu un vēlmju, jo klausītāji ir ļoti

Renātes un Andreja māmiņa Evija Gaponova
kopā ar bērniem un skolotāju Baibu Putniņu
mūzikas mācībās

Toms Skujiņš ar koncertmeistari Baibu Putniņu
un skolotāju Jolandu Andževu Valkas kultūras
namā

Mākslas programmas valsts konkursa darbi
Saldū (Margrietas un Anželika darbs aizmugurē
pie istabas auga)

prasīgi, kas nosaka lielo konkurenci mūziķu vidū.
Skolotāja Jolanda Andževa šī gada absolvents
Toms Skujiņš kopā ar koncertmeistari Baibu
Putniņu ar panākumiem piedalījās Vidzemes 30
labāko vecāko klašu audzēkņu koncertā Valkas
kultūras namā.
Jauno piedāvājumu apgūt instrumenta spēli
personām bez vecuma ierobežojuma izmantoja
vairāki uzņēmīgi cilvēki. Gaidot no nodarbībām
savus bērnus, Renātes un Andreja māmiņa apguva
kokles spēli, kuru jau demonstrēja Cesvaines
talantu konkursā. Katrīnas māmiņa šī mācību gada
laikā iemācījās spēlēt klavieres. Baiba klavierspēli
sāka apgūt, tikai mācoties 11. klasē. Pēc divu
gadu apmācības šogad, maijā, divos koncertos
dzirdēsim viņas J. S. Baha skaņdarba atskaņojumu
divām klavierēm kopā ar skolotāju un J. Haidna
skaņdarbu kopā ar stīgu ansambli.
Mākslas
nodaļas
eksāmeni
zīmēšanā,
gleznošanā, kompozīcijā un mākslas valodas
pamatos jau ir nokārtoti. Atliek pabeigt noslēguma
darbu un aizstāvēt to komisijas un interesentu
priekšā 20. maijā. Šoreiz šo darbu veiks tikai
divi audzēkņi; abi mācās arī mūzikas nodaļā.
Tiks iegūta profesionālās ievirzes izglītība un
iespēja stāties kādā no izglītības iestādēm, kas
saistīta ar minētajiem mācību priekšmetiem.
Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta arhitekta
profesijai, jo valsts konkursa uzdevums bija
izveidot trīsdimensiju veidojumu. Nobeiguma
seminārā Saldū bija apskatāmi visu skolu (vairāk
nekā 100) valsts konkursa darbi, kuri tika veikti
piecās pilsētās. Mūsu audzēkņu Margrietas
Apfelbergas un Anželikas Kornetas darbs nebija
starp apbalvotajiem, taču bija to dažu vidū, kurus
lūdza atstāt izstādē līdz gada beigām Saldū. Divu
dienu seminārā Saldus Mūzikas un mākslas
skolā arhitekti vadīja semināru un meistarklases
skolotājiem, lai veiksmīgāk sagatavotu audzēkņus,
kuri izvēlas arhitekta profesiju. Protams, visi, kuri
turpina mācības mākslas vidusskolās, nekļūst
par māksliniekiem, taču radošumu un spējas
orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās
apgūst pārliecinoši, lai darbotos vai mācītos
jebkurā citā jomā.
Maijā parasti izskan šī mācību gada koncerti –
pārcelšanas eksāmeni – un ir skatāma pārcelšanas
skate un izstāde vecākiem. Savu veikumu skatītāju
priekšā demonstrē visi audzēkņi.
Inta Stiene, skolas direktore

Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi strādā ar
J. Buļa dāvināto projektoru

Cesvaines Ziņas

Uz IZLAIDUMU
22. maijā plkst. 18.00 pils zālē aicina
Diāna Rone – klavieres, Velta Škurova –
kora klase, Laura Ruicēna – saksofons,
Signe Mihejenko – saksofons, Toms
Skujiņš – saksofons, Ingus Melgailis –
saksofons, Mikus Maligins – klarnete,
Elisa Andževa – vizuāli plastiskā māksla,
Jēkabs Apfelbergs – vizuāli plastiskā
māksla.
PATEICĪBAS
Izsaku pateicību Cesvaines novada domei,
Cesvaines vidusskolai, pirmsskolai „Brīnumzeme”,
internātpamatskolai, Grašu bērnu ciematam,
Dzelzavas pamatskolai, Dzelzavas pirmsskolas
izglītības iestādei, kā arī visiem interesentiem par
sadarbību, lai skolas kolektīvs varētu pašaizliedzīgi
veikt savu darbu. Pateicība skolotājiem, kuri
ierodas Cesvainē no vairākām pilsētām, lai mūsu
novada bērni varētu iegūt izglītību, kuru apbrīno
visā plašajā Eiropā.
Mūsu īpašā pateicība uzņēmējam JĀNIM
BUĻAM par ziedojumu. Iegādājāmies datoru
un projektoru, bez kura mūsdienās grūti
iedomāties skolu. Iegādāsimies arī nepieciešamo
mūzikas instrumentu.

Elisa veido programmas noslēguma darbu
skolotāja Māra Apfelberga vadībā

Jēkabs veido programmas noslēguma darbu.
Skolotājs – Māris Apfelbergs

Cesvaines pūtēju orķestrim – 45
Šovasar, svinot Cesvaines pils un
parka svētkus, to laikā gaidāma īpaša
koncertprogramma, jo Cesvaines
pūtēju orķestris šogad svin 45 gadu
jubileju.
Orķestra dibināšanas laiks
Šos 45 gadus par orķestra vadītāju
strādā Oļģerts Ozols, kas uz Cesvaini
atnāca 1964. gadā, bet 1969. gadā,
uzsākot strādāt Cesvaines vidusskolā,
sāka veidot pūtēju orķestri.
– Nāku no Ērgļu puses. 1969. gadā
mani uzrunāja Cesvaines vidusskolas
direktors Artūrs Vičs, aicinot nākt
strādāt uz Cesvaines vidusskolu, lai
deju kolektīviem spēlētu mūzikas
pavadījumu, – darba gaitu uzsākšanu
Cesvainē atceras Oļģerts Ozols.
– Zinu, ka Cesvainē pūtēju orķestra
tradīcijas meklējamas senākā pagātnē,
taču, sākot strādāt vidusskolā, uzsāku
veidot pūtēju orķestri. Bija ļoti liela
skolēnu atsaucība. Toreiz bija viegli
strādāt, jo sovhoza direktors Jānis
Kārkliņš ļoti nāca pretī: mums tika
sapirkti tādi instrumenti, kādu tuvākajā
apkaimē nevienam nebija! Vispār nebija
nekādu bēdu, jo telpas bija (Cesvaines
pils 3. stāvā), instrumenti bija, vajadzēja
tikai darboties. Ar orķestri piedalījāmies
republikas skatēs, spēlējām dažādos
sadraudzības koncertos, bijām Karēlijā,
Karpatos. Bija ļoti aktīvs laiks. Kādreiz
Cesvainē tika organizētas arī dziesmu
dienas. Kad gatavoju pirmo sastāvu,
kur pieaicināju arī vecākus pūtēju
orķestra dalībniekus, kopā bija ap 40
orķestrantu.
1972. gadā iesniedzu dokumentus
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas

Mehanizācijas fakultātē, bet šķiet, ka tur
nebija lemts mācīties. Pēc atgriešanās
no Jelgavas zvanīja Madonas kultūras
nodaļas vadītāja Palmira Brice un
stāstīja – Kultūras ministrija izdevusi
rīkojumu, ka no katra rajona jāizvēlas
kāds cilvēks, ko apmācīt, lai celtu pūtēju
orķestru līmeni. Tā nu piecus gadus
vienu mēnesi gadā strādāju ar dažādiem
orķestriem (Alūksnē, Ventspilī un
citviet),
apguvu
instrumentācijas,
harmonijas pamatus un diriģēšanu.
Jāmācās bija daudz, no 26 cilvēkiem,
kas iesākām, tikai seši izturējām līdz
galam.
Cesvaines pūtēju orķestris šodien
– Liela
daļa
pūtēju
orķestra
dalībnieku, kas darbojas šobrīd, ir
mani audzēkņi no orķestra dibināšanas
laika. Šobrīd dalībnieku skaits turas ap
divdesmit. Kolektīvam pievienojas arī
pa kādam jaunajam censonim, bet ar
viņiem ir citādāk, jo nācēji ir visi, bet
ne visi grib strādāt.
Pēdējos desmit gadus cītīgi esam
gatavojuši koncertprogrammu. Varu
teikt, ka repertuārs mums ir atbilstošs
varēšanai un iespējām. Nenoliegšu:
esmu saņēmis pārmetumus, ka orķestra
repertuārā dominē vācu skaņdarbi, bet tā
ir mana mīļākā mūzika. Esmu piedāvājis
arī citādus mūzikas skaņdarbus, bet
ne visi var pacelt. Es to saprotu, jo te
neviens nav profesionāls mūziķis, – tie
ir strādājoši cilvēki, kas vakarā cenšas
izbrīvēt laiku pašdarbībai. Uz skatēm
nedodamies, jo tur jāsagatavo smagi
skaņdarbi, kuru iestudēšanai jāvelta
vismaz pusgads. Šobrīd vispār neviens
neraksta vieglus skaņdarbus, reti kuri

ir skanīgi un melodiski. Melodija jau ir
pats pamats.
Tagad pārsvarā spēlējam ballēs. Pirms
diviem gadiem uzstājāmies Latviešu
biedrības namā, divas reizes esam
spēlējuši Dzintaru koncertzālē. Arī šī
gada svarīgākie koncerti jau zināmi.
Repertuāra tapšana
– Orķestris var pastāvēt, ja pats
vadītājs raksta notis, instrumentācijas,
partitūras. Man jau šķiet, ka padaudz
skaņdarbu esmu sarakstījis. Es tāds
cilvēks esmu – nevaru ciest bezdarbību:
kā brīvs, tā pie notīm. Mūzika man
sagādā prieku. Man ļoti patīk rakstīt
instrumentācijas orķestrim. Cesvaines
pūtēju orķestra repertuārā 80 %
skaņdarbu ir manis paša aranžēti. Es
zinu, kā katrs var nospēlēt: cik augstā
toņkārtā, kādā sarežģītībā. Principā
katram notis tiek rakstītas individuāli.
Mājās man ir notis 500 maršiem vien!
Taču jārēķinās ar orķestra sagatavotību
un spējām. Smagus gabalus jau neviens
negrib, bet gribas, lai skaņdarbs skaisti
skanētu un padotos. Pašam mīļākais

Mainīgums un
dramatisms
gleznās

pūtēju orķestris ir vācu Ernst Mosch
orķestris. Tas ir mans paraugs. Labprāt
klausos viņu koncertus. Mēdzu pierakstīt
skaņdarba nosaukumu, autoru, tad
palūdzu palīgā dēlu, kurš šo skaņdarbu
atrod internetā. Pēc tam sēžos pie
klavierēm un rakstu notis.
Jubilejas pasākums
– Koncertprogrammai esam sagatavojuši 40 skaņdarbu. 26. jūlijā tradicionāli modināsim cesvainiešus, bet
pasākuma laikā pils pagalmā sniegsim
jubilejas koncertu. Man gan ne visai
patīk tādi atzīmēšanas pasākumi, bet
kultūras nama direktore to visu ir jau
izdomājusi un izlēmusi.
Lai gan darba procesā mēdz gadīties
pa kādam strīdam, kolektīvs turas
kopā. Orķestrī ir ļoti labs, saprotošs
kolektīvs. Liels paldies visiem orķestra
dalībniekiem, kuri atrod laiku, lai
apmeklētu mēģinājumus un piedalītos
visos citos pasākumos!
Kristīne Vilciņa,
foto no O. Ozola personiskā arhīva

Mobilās veselības aprūpes centrs Cesvainē
10. maijā Cesvainē viesojās Mobilās
veselības aprūpes centrs, kas bērniem
nodrošināja bezmaksas vizīti pie
bērnu acu ārsta un alergologa.
Programma „Mobilās veselības
aprūpes centrs” (MVAC) veiksmīgi
strādā jau 32 pasaules valstīs. Eiropā
šāds centrs līdz šim atradās tikai Polijā,
bet 2010. gada rudenī tas sāka savu
darbību arī Latvijā. MVAC ir 17 metru
garš moderns transporta līdzeklis, kurš
ir aprīkots tā, lai tajā varētu sniegt medicīnas pakalpojumus. MVAC atrodas

Juris Sārnis

divas pacientu izmeklēšanas telpas
un pieņemšanas telpa. Šī programma
darbojas, balstoties uz ziedojumiem,
kas ik gadu palielinās, un tas nozīmē, ka
šāds projekts ir dzīvotspējīgs.
Parasti izbraukumā dodas divi
speciālisti, pie kuriem vecāki var pieteikt
savus bērnus bez maksas. Lai MVAC
apmeklētu Cesvaini, organizāciju uzrunāja sociālās palīdzības organizatore
Ilvija Trupavniece.
– Patīkami, ka visi, kas bija
pieteikušies,
ieradās
uz
ārstu

konsultācijām. Ar ārstu darbu un
atsaucību cesvainieši ir apmierināti.
Jūnijā MVAC ir aizņemts, savukārt
no 20. jūlija līdz 20. augustam
ārsti dosies atvaļinājumā. Ievērojot
iedzīvotāju lielo nepieciešamību pēc
šāda pakalpojuma, jau tuvākajā laikā
varēs pieteikties pie acu ārsta un bērnu
neirologa 10. jūlijā, – par turpmāko
sadarbību informē Ilvija Trupavniece.
Ārsti un personāls viesošanās laikā
Cesvainē

Kristīne Vilciņa,
Ilvijas Trupavnieces foto

Sieva pret pašas gribu
Nobeigums

Zenta sekoja Jānim kā nemaņā,
nevarēdama apjēgt, kas un kā ir noticis.
Abi brauca, visu laiku klusēdami, tāpat
klusēdami aizgāja savās gaitās. Zenta
iegāja savā istabā, iekrita gultā un raudāja.
Ak Dievs, viņa tagad būs precēta sieva!
Kam viņa to var teikt, visi smiesies! Pa
miegam viņa dzirdēja, ka kaut kur spēlē,
dzied un līksmo. Viņa pamodās. Ārprāts,
mēness gaisma spocīgi apgaismoja
istabu – tātad jau liela nakts. Lejā notika
mednieku balle. Viņa piecēlās un klusām
izgāja no mājas. Aizgāja ezera krastā
un raudzījās pāri, mēness apmirdzētajā
piekalnē. Vai te sāksies viņas, precētas
sievas, liktenis? Kāds tas būs? Viņa
Jāni, arī pārējos nemaz nepazīst. Kāpēc
šodien tur, kapos, viņa solījās Jānim būt
laba sieva un māte bērniem? Ak Dievs,
ja viņa varētu no tā visa aizbēgt! Tomēr
tur dotais solījums. Divas siltas plaukstas
uzgūlās viņas pleciem. Viņa sarāvās, bet
neuztraucās: viss notika, it kā to būtu
gaidījusi. Viņa saprata – tas bija Jānis,
kurš apņēma viņas plecus un apsēdās
viņai blakus.
„Zenta, es tev neprasu neko, jo tev
pašai jāizlemj – būt pie manis, veidot
dzīvi kopā vai aiziet. Tu esi nobriedusi
sieviete ar stingru dzīves pamatu, te tev
viss būs jāsāk no jauna… Ja aiziesi, es
tevi nenosodīšu.”
„Klausies, Jāni, mēs esam pilnīgi
sveši, bet es tev un tavai mirušajai sievai
zvērēju, ka būšu viņas vietā. Lai cik tas
ir grūti, zvērestu nepārkāpšu.”

Jānis piekļāva viņu sev un skūpstīja.
Tad teica, ka neesot Zentā vīlies.
„Zinu, tu būsi laba sieva un mīļa māte
esošajiem un nākamajiem bērniem.
Tagad ejam pie ballētājiem!”
„Paldies, draugs, bet tur es vēl nevaru
iet. Es gaidu tevi pie sevis, bet tu ej!
Atnāksi, mums vēl par daudz ko jārunā.”
Viņa noskatījās, kā Jānis aizgāja,
mēness apmirdzēts. Vai tiešām
liktenis? Tik strauji… Kā to visu lai
pasaka savējiem? Būtu mašīna kārtībā,
šovakar pat brauktu prom. Pagaidītu,
lai paiet kāds laiks… Bet solījumu viņa
nelauzīs.
Kļuva vēsāks. Viņa noģērbās un
aizgāja gulēt, tad iedomājās, ko darītu,
ja ienāktu Jānis. Interesanti, tur lejā
visi lustējas, dzer, smēķē, līksmojas.
Pie Jāņa nejūt ne alkohola, ne smēķu
smaku. Vai tā var būt, ka viņš nedzer un
nesmēķē? Savādi. Atkal viņa prātoja,
kā visu notikušo pateikt mājā, darbā,
ko darīt ar nelielo uzņēmumu, kam to
atstāt. Pārdot? Bet kur paliks ļaudis?
Viņi tik ļoti pieķērušies viņai un savam
darbam. Algas nav pārāk lielas, bet
visi ir apmierināti, jo par padarīto
saņem regulāri, slimības laiku cenšas
samaksāt, arī darba netrūkst. Tur strādā
laba, gudra grāmatvede, tā vada un visus
rīko, kad viņas nav klāt. Nē, viņa savus
strādniekus nepievils.
Atskanēja kluss klauvējiens, un ienāca
Jānis. „Kāpēc vēl neguli? Atpūties,
draudziņ, tev šodien grūta diena. Es

patiešām esmu pārsteigts par tavu
noteiktību. Zinu, pie tā pierast bezgala
grūti. Es tev palīdzēšu, cik būs manos
spēkos. Lūk, kāds liktenis, tu neesi
precēta, es – atraitnis.” Viņš apsēdās pie
gultas, saņēma Zentas roku un glāstīja.
„Liekas, it kā sen esam pazīstami.”
„Jāni, vai tā var pamest viesus un
kavēties pie manis? Ko viņi domās?”
„Tur mamma un tētis, tie visu zina
un dara. Ir arī trīs mūsu strādnieces, tās
visus apkalpo pie galdiem, tā ka mana
prombūtne viņus nesatrauks. Es jau
nedzeru, nesmēķēju. Diez kāds kolēģis
viņiem neesmu.”
„Zini, man ir neliels, bet ienesīgs
biznesiņš, es to ļoti negribu izputināt.
Man tur strādā čakli un labi cilvēki. Ja
es to pārdotu, ko darīs tie cilvēki, kuri tā
ar visu apraduši? Viņiem nevienam nav
jāsaka – dari šo vai to, viņi paši zina, ko
un kā vajag.”
„Tavs biznesiņš nevienam nemaisa,
tas pat ir labi, ka tev tāds ir – lai ļaudis
strādā. No šejienes vari dot padomus, ja
tādi vajadzīgi, varam arī aizbraukt. Es
domāju, ka tev savu biznesu nevajag
izputināt.”
„Paldies, Jāni, tieši to gribēju dzirdēt.
Tagad padomāsim par mums. Lai cik
negaidīti un savādi, kāzas mums jārīko
pēc iespējas ātri. Nezinu, ko teiks
tavējie, bet tas nu tā ir.”
„Tavai zināšanai – viņi tieši tā vēlas.
Mana mirusī sieva Zenta vecmātei sapnī
teikusi, ka mājās reiz ienāks sieviete ar
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viņas vārdu, man tā ir jāņem par sievu,
un tā esi tu.”
„Lūk, kā… Nu tagad es visu saprotu.
Ja tev nav jāiet lejā, tad nāc pie manis.
Baudīsim šo nakti!”
„Labi, draudziņ, pagaidi, tūlīt nākšu,
es drusku noskriešu lejā.”
Vai tā vajadzēja, Zenta domāja,
palikusi viena. Kā to visu uzņems
viņas vecāki? Kā tā varēja notikt? Vēl
aizvakar naktī satikās uz ceļa, šodien
jau svešiniekam sieva? Vai tiešām Jānis
viņai svešs? Tagad ne. Pavisam neticami
viņa tikusi pie vīra. Tam taču neviens
neticēs – un vēl viņas gados! Te tev nu
bija zvērināta vecmeita! Pie reizes viņa
izjuta atvieglojumu. Daudzi, kuri reiz
teica, ka viņu neviens velns par sievu
neņems, būs vīlušies. Tas tāpēc, ka viņa
visiem preciniekiem parādīja durvis.
Labi saprata, ka ne jau viņa tiem ir
vajadzīga, bet gan viņas īpašumi laukos
un arī pilsētā, kā arī nauda. Daudzi
brūtgāni – staiguļi un dzērāji – tēloja
nezin kādus frantus un palika gariem
deguniem. Nu būs miers, neuzbāzīsies
ar saviem padomiem un mīlestību. Te
viņa būs glābta. Ar Jāņa palīdzību varēs
ieviest visur kārtību. Arī mammai būs
miers, jo viens otrs gribēja pielabināties
mātei, lai viņu iespaidotu par labu
preciniekam. Nu visiem varēs smieties
acīs – viņai ģimene, vīrs un bērni.
Vai Zenta jutās laimīga? Jā gan, lai
gan vēl pa galvu šaudījās neticīgu jūtu
kamols.

30. aprīlī Cesvaines pilī, muzeja
izstāžu zālē, notika mākslinieka Jāņa
Simsona gleznu izstādes atklāšanas
pasākums.
Ar J. Simsona gleznu izstādes
atklāšanu Cesvaines pils kungu sarunu
telpa iegūst arvien jaunus vaibstus –
izvietotās gleznas ir atdzīvinājušas telpu
un ienesušas tajā citu izjūtu gammu.
Jānis Simsons ir pirmais Madonas
Bērnu mākslas skolas direktors un
cilvēks, kas aktīvi iesaistījās Madonas
rajona kultūras un mākslas pasākumu
organizēšanā. Mākslinieks izveidoja
tēlotājmākslas pulciņu, kas vēlāk
izveidojās par studiju „Madona” un
pastāv arī šobrīd. Nav pārsteigums,
ka šobrīd skatāmie darbi nonākuši
Cesvainē, jo, kā stāsta Jāņa dzīvesbiedre
Daiga Simsone, Cesvainē Jānim vienmēr
ir paticis. Viņi ar prieku braukuši uz
padomju laikā notiekošajām zirgu
sacīkstēm.
Lielākajā daļā telpā izvietoto gleznu
ir attēloti zirgi. Un ne velti. Zirgi ir
bijuši vieni no mīļākajiem mākslinieka
gleznošanas objektiem. Mīlestība pret
šiem dzīvniekiem Jānim bijusi jau kopš
bērnības, kad abi ar brāli, dzīvodami pie
vectēva, tos kopuši.
– Jānis vienmēr ir skicējis un zīmējis
zirgus. Mūsu kopdzīves laikā es daudz
dzirdēju par laiku, ko viņi ar brāli
pavadīja pie vectēva. Arī vienā no šīs
izstādes gleznām redzams Jāņa veltījums
vectēvam. Neviena no šīm gleznām,
pēc Jāņa domām, nav pabeigta. Viņš
uz saviem darbiem skatījās kritiski:
vienmēr šķita, ka glezna nav pabeigta.
Jānim patika gleznās attēlot mākoņus,
vētras, negaisa tuvošanos un ātrumu.
Protams, jautājums par to, vai Jānis
pats būtu izvietojis šos darbus apskatei,
paliek neatbildēts, – klātesošajiem
atklāja mākslinieka dzīvesbiedre Daiga
Simsone.
Tēlotājmākslas studijas „Madona”
vadītāja Līga Kalniņa pauž prieku par
darbiem, kas redzami: – Jānis nomira,
vēl jauns būdams, un diemžēl nepaspēja
noorganizēt nevienu personālizstādi.
Šobrīd viņa paškritika ir jānoliek malā.
Visās Jāņa gleznās redzams mainīgums,
kustība, trauksme un dramatisms. Reti
esmu redzējusi tik čaklu un daudzpusīgu
cilvēku. Visur, kur bija Jānis, šķita, ka
ir vēl vismaz desmit cilvēku. Visi, kas
pazinuši Jāni, noteikti piekritīs: pat viņa
gleznās nav iespējams ietvert to, kāda
personība viņš ir bijis.
Mākslinieka vārds un darbi turpina
dzīvot. To pierāda arī Madonas Mākslas
skolas direktores Kristīnes Šulces
teiktais, ka jau nākamajā mācību gadā
Madonas Mākslas skolas nosaukumā tiks
ietverts cienījamā mākslinieka vārds un
uzvārds. Bet līdz tam ikviens interesents
aicināts aplūkot Jāņa Simsona darbus,
kas skatāmi tepat – Cesvaines pilī.
Kristīne Vilciņa, autores foto

J.Simsona dzīvesbiedre Daiga
Simsone izstādes atklāšanā



Afiša
Kopš 30. aprīļa Cesvaines pilī,
muzeja telpās, mākslinieka Jāņa
Simsona gleznu izstāde
No 16. maija līdz 31. oktobrim
Cesvaines pilī tekstilmākslinieku
Aijas Baumanes un Raita Rubeņa
izstāde „Saskarsme”
23. maijā plkst. 18.00 aici-nām
uz tradicionālo
PILS KONCERTU UN IZSTĀDI „Turpinām Harija Šulca iesākto…”. KONCERTĀ piedalīsies
mūsu skolas solisti: Madara
Adamkoviča – vijole, Māra Bandeniece – vijole, Baiba Buļa – klavieres, Elisa Andževa – saksofons, Margota Ozoliņa – flauta un Mazsalacas
vokālais ansamblis „ĒRA” Ditas
Tomsones vadībā. IZSTĀDĒ –
mākslas nodaļas audzēkņu darbi
14. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
(konkrētāka informācija – afišās)
22. jūnijā ielīgošanas pasākums
(konkrētāka informācija – afišās)

Zolītes turnīrs
13. aprīļa zolītes uzvarētāji:
1. vieta – Raivis Kecko
2. vieta – Juris Praškevičs
3. vieta – Ivars Vizulis

10. maija zolītes uzvarētāji:
1. vieta – Juris Praškevičs
2. vieta – Rolands Repkevičs
3. vieta – Raivis Kecko

Informācijai
Cesvaines novada domes bērnu
un jauniešu centra darba laiks
skolēnu vasaras brīvdienās:
pirmdiena – 9.00–16.00,
otrdiena – 9.00–16.00,
trešdiena – 9.00–14.00,
ceturtdiena – 9.00–16.00,
piektdiena – 9.00–13.00.

Par bērnu ar viena gada vecumu uzņemšanu
Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”
Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme” ar 2014. gada 1. septembri tiek plānota jaunas grupas atvēršana
bērniem vecumā no 1 gada līdz 2 gadiem.
Cienījamie vecāki, laipni lūdzu jūs pieteikt bērnus uzņemšanai jaunajā grupā, jo grupu iespējams atvērt tikai
tad, ja ir vecāku pieprasījums pēc šāda vecuma bērnu grupas.
Pieteikumus, lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi brinumzeme@cesvaine.lv vai iesniedziet vadītājai vai vadītājas
vietniecei katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Celtnieku ielā 1 Cesvainē. Pieteikumus gaidīsim līdz
2014. gada 31. maijam.
Vairāk informācijas pa tālruni 64852347, mob. t. 28352392.
Skaidrīte Aveniņa, Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja

UZŅEMŠANA
Uzņemsim jaunus audzēkņu 2014./2015. mācību gadam mūzikas un mākslas programmā.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam
speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas
prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās
ar 6–9 gadu vecumu valsts finansētās 4, 6, 8 gadu programmās ar vecāku līdzfinansējumu EUR 7 mēnesī
vai
pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma ar EUR 5,7 samaksu par vienu nodarbību.
Visus, kuri vēlas nodarboties ar mūziku, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā
trešdien, 2014. gada 4. jūnijā, vai ceturtdien, 5. jūnijā, 18.00
Cesvaines pils II stāvā
vai lūdzam sazināties pa telefonu 64852498, 26446141
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā
apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes profesionālās ievirzes
izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”
ar 9 gadu vecumu valsts finansētā 5 gadu programmā ar vecāku līdzfinansējumu EUR 7 mēnesī
vai
vienu bezmaksas gleznošanas nodarbību nedēļā personām bez vecuma ierobežojuma.
Visus, kuri vēlas nodarboties ar mākslu, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā
trešdien, 2014. gada 4. jūnijā, vai ceturtdien, 5. jūnijā, 18.00 Pils ielā 4, II stāvā,
vai lūdzam sazināties pa telefonu 64852498, 26446141
Mūzikas instrumenta spēles, dziedāšanas vai vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore

Pirmo reizi Cesvainē
Šogad
varam
priecāties
par
reto – Cesvainē pirmo – gadījumu,
kad mūsu skolas absolvente Emma
Bandeniece pabeigs Emīla Dārziņa
Mūzikas vidusskolas čella klasi. Tāpēc

aicinājām viņu kopā ar skolasbiedriem
sniegt koncertu Cesvaines pilī. Jaunie
mākslinieki piedāvā plašu akadēmiskās
mūzikas koncertu divās daļās. Tik
plašu koncertu Cesvainē dzirdēsim

Eiropas Parlamenta
vēlēšanas
2014. gada 24. maijā
no plkst. 7.00 līdz 20.00
Cesvaines novada vēlēšanu
iecirkņu adreses:
655. Cesvaines
Kultūras
nams,
Pils iela 8, Cesvaine,
tālr. 64852287
953. Kraukļu skola,
Cesvaines pagasts,
tālr. 64800804
17. aprīļa rīts Cesvaines novada
„Brīvniekos” atnāca ar postošu
ugunsgrēku. Tas nopostījis ēkas jumtu
un otro stāvu. Ģimenei šobrīd ir
nepieciešama finansiāla un materiāla
palīdzība. Operatīvi rīkojoties un
Piektdien, 23. maijā,
meklējot palīdzību, atsaucās Ziedot.lv
no plkst. 10.00 līdz 16.00
un Cesvaines novada dome, kas sniedza
finansiālu palīdzību materiālu iegādei.
Nr. 5 (250) 2014. gada 22. maijs
Atsaukušies arī sveši cilvēki, kas ziedo
Izdevējs: Cesvaines novada dome
naudu un sniedz palīdzību. Pateicoties
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Cesvaines Tautas teātra papildizrādei,
Tirāža – 500 eks.
savākti ziedojumi. Silva un Margons
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
izsaka pateicību labajiem cilvēkiem,
tālr. 64852030
kas jau līdz šim ir palīdzējuši. Šobrīd
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
saziedoti līdzekļi, par kuriem var uzklāt
Iespiests:
jumtu pusei mājas. Taču otra puse
SIA „Latgales druka”
joprojām ir ar pagaidu segumu, kas
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
lietus laikā nespēj nodrošināt, lai mājā
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
netecētu lietus.
atbild rakstu autori.
Ikviens aicināts palīdzēt iespēju
Publikācijai paredzētos materiālus
robežās. Ziedot vari, ieskaitot
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam. kontā
Nr. LV47HABA0551009541

pirmo reizi. Visi mūzikas cienītāji tiks
iepriecināti ar klaviertrio (klavieres,
vijole, čells vai kontrabass) vai solo
priekšnesumiem.
Trešdien, 2014. gada 28. maijā,
18.00 Cesvaines pilī
Programmā:
D. Šostakovičs – klaviertrio Nr. 1
D. Šostakovičs – klaviertrio Nr. 2
E. Šesons – klaviertrio
P. Plakidis – klaviertrio „Improvizācija un burleska”
M. Bruhs – „Kol Nidrei” kontrabasam
un klavierēm
E. Elgārs – koncerta čellam III daļa
S. Rahmaņinovs – prelūdija op. 32
Nr. 5 klavierēm
S. Prokofjevs – vijoļkoncerta fināls
F. Šopēns – noktirne klavierēm
Vēlam šiem mūziķiem īstu, skaistu
karjeru un dzīvi profesionālajā mūzikā!
Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas direktore

Palīdzēsim!

Darba laiks
Ceturtdien, 22. maijā,
no plkst. 9.00 līdz 12.00
(iepriekšējā balsošana)



Apsveikumi
Paņem tos vārdus, kas skanēt prot,
Tos, kas dvēselei prieku var dot.
Ziemās, vasarās sasildīt spēj,
Gaišas, svētīgas pārdomas sēj.
Svētkos lai vārdos var noskaņu rast,
Jāprot tos pasniegt, apmīļot prast.
Paņem tos vārdus, ja tie varēs spēt
Ikdienā, svētkos Tev noderēt!
/Vēsma Kokle-Līviņa/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Ausmu Birnbaumu,
85 gados – Jāni Liepiņu!
Cesvaines novada dome

Vēlēsim mēs mazliet balta prieka,
Mazliet saules tad, kad lietus līst,
Mazliet spīta, pacietību lielu,
Jaunus spārnus tad, kad vecie plīst!
Lai vienmēr kāds, kas ceļu rāda,
Kas sēž uz pleca, Tevi sargājot!
Lai ik brīdi smaids ir Tavā sejā,
Un, ja raudi, – lai no prieka tas!
Lai izdodas it viss, ko dzīvē dari,
Un veiksmes jūrai neredzams ir
		
krasts!
		
/A. Līcīte/

Daudz laimes skaistajā dzīves
jubilejā mūsu vadītājai
Skaidrītei Aveniņai!
Pirmsskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Pateicības
Izsakām
vislielāko
pateicību
Cesvaines pansionāta dvēselei Jurim
Rozenbergam, visiem sociālās aprūpes
darbiniekiem par nenogurstošu darbu
un atbalstu, firmai „Krustaceles”,
izvadītājai Ilzei Pusvilkai, pūtēju
orķestrim un Oļģertam Ozolam, kapu
pārzinim Viesturam Kalējam, kafejnīcai
„Tāda ir dzīve” un visiem, kas atnāca
godam pavadīt pēdējā ceļā mūsu tēvu
Cesvaines mākslinieku un muzikantu
Aldi Auguli.
Dēli Jānis un Uldis
***
Paldies Jurim Rozenbergam, Vēsmai
Norai, labiekārtošanas nodaļai – Ritmai
Kļaviņai, Vitālijam Stikānam, Jānim
Āboliņam – par materiālo palīdzību!
Ilga
***
Izsaku pateicību sievietei no
Cesvaines, kura pārvarēja grūtības,
nēsājot 15 cm augstpapēžu kurpes.
I. Melgailis

Miruši

352 (Silva Akmene, personas kods:
010751-12854). Ja vari palīdzēt

Cesvaines Ziņas

ar materiāliem, zvani: 29219269
(Margons) vai 26334107 (Silva).

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Aldis Vilnis Augulis (1943–2014)
Ernests Žanis Matrozis
(1932–2014)
Ķinderu kapu pārziņa informācija:
Māris Roberts Kalniņš
(1940–2014)
Līvija Briģe (1924–2014)

