Jūnijs 2013. gads

Cesvaines novada domes izdevums

Izlaidumu laiks ir klāt!
15. jūnijā Cesvaines vidusskolā
32 jaunieši līksmi gavilēja un
svinēja savu pamatskolas izlaidumu. Aizsteigušies 9 brīnišķīgi skaisti
gadi, laiks doties tālāk un tiekties
pēc jauniem sasniegumiem.
Laiks lido, skrien, nevis iet rāmiem
soļiem. Tik bieži gribētos to apturēt un
teikt: „Nesteidzies pats un nesteidzini
mūs!” Diemžēl tas ir nepielūdzams!
Pašā vasaras ziedonī atkal pie mums
svētki, mūsu skolas devītās klases
izlaidums. Šī ir svētku un atskaites
diena par padarīto darbu deviņos
skolas gados, un ne tikai – jaunieši
saņēma apliecību par pamatizglītības
apgūšanu.
Devīto klašu audzinātājas var lepo-

ties ar saviem audzēkņiem, jo visi absolventi veiksmīgi nokārtojuši valsts
pārbaudes darbus. Šo klašu audzēkņi
aktīvi dejo, dzied, sporto un labi mācās – skolotāji, vecāki un draugi var
lepoties ar šiem skolēniem.
9.a klases skolniece Alise izlaiduma dienā jutās ļoti satraukta, bet
arī laimīga, jo izlaidums bija viņas
pirmais lielais notikums dzīvē. Alise lepojas ar sevi, jo visus šos gadus
mācījusies Cesvaines vidusskolā ar
labām un teicamām sekmēm. Alise ne
tikai labi mācās, bet arī aktīvi dejo tautisko deju kolektīvā „Sprīdītis”. Savas
skolas gaitas Alise turpinās Cesvainē,
jo šeit viņa ir laimīga, – atklāj Alise
Ozoliņa.

9.a un 9.b klases absolventi ar audzinātājām –
Ingrīdu Evardsoni un Sarmu Kurmi

Špats un ar 6 balsīm „par” un 1 „pret”
līdzšinējais pašvaldības vadītājs turpinās
pildīt vadītāja pienākumus. Savā uzrunā
domes priekšsēdētājs pauda pateicību
par kolēģu uzticību un uzsvēra, ka
galvenais, strādājot Cesvaines novada
labā, ir vienots komandas darbs.
Pēc pirmās domes sēdes sekoja ārkārtas domes sēde, ievēlot
domes priekšsēdētāja vietnieku. Par
priekšsēdētāja vietnieku tika virzīts
viens kandidāts – Juris Rozenbergs,
un ar vienbalsīgu balsojumu – 7 balsīm
„par” arī domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus saglabā līdzšinējais
vietnieks Juris Rozenbergs.

Līgo laiva, līgo upe
Līgo visa dabas krūts.
Līgo diena, līgo zāle,
Līgodama bite dūc.
Līgo balsis kalnu galos,
Līgo vēji zaļos ozolos.
Līgo dziesma dziesmu koros,
Līgo dziesma novados.

9.a klases absolvente Alise Ozoliņa

Devītos sirsnīgi sveica skolas direktors Didzis Baunis, izglītības un
zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, ģitāristu pulciņš, tautisko
deju skolotājs Jānis Šķēle, Cesvaines
novada domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats, skolniece Kristīne Sipāne, Cesvaines novada izglītības koordinatore,
ķīmijas skolotāja Inese Āre, draugi,
radi un vecāki.
Ir sākusies vasara. Novēlu visiem to
saulainu un piedzīvojumiem bagātu!
Labu ceļa vēju jums, absolventi!
Katram pumpuram ir vajadzīgs
laiks, saule, gaiss un mitrums, lai
uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs
savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz izaudzēt krāšņas
rozes. /Zenta Mauriņa/
Renāte Vigupe, autores foto

Jaunais sasaukums tiekas pirmajā domes sēdē
13. maijā notika pirmā domes
sēde, kurā tikās jaunais sasaukums, kā arī tika ievēlēts domes
priekšsēdētājs un viņa vietnieks.
Būtiskākā atšķirība starp iepriekšējām vēlēšanām 2009. gadā
un šajām, ir tāda, ka mazajās pašvaldībās ir samazināts deputātu
skaists no 13 uz 9, kas attiecas arī
uz Cesvaines novadu.
Ievērojot likumu, uz pirmo domes
sēdi ievēlētos deputātus aicināja un
sēdi vadīja Cesvaines novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Ināra Puķīte.
Domes priekšsēdētāja amatam tika
izvirzīts viens kandidāts – Vilnis
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Ārkārtas domes sēdē priekšsēdētājs
deputātus iepazīstināja ar domes nolikumu un tika lemts par grozījumiem
2009. gada 2004. jūlija saistošajos
noteikumos
„Cesvaines
novada
pašvaldības nolikums”.
Nākamā domes sēde notika 18.
jūnijā, kurā deputāti iepazinās ar
plānošanas dokumentiem, lēma par
turpmāko pašvaldības aģentūras
darbību, kā arī norisinājās komiteju
un komisiju vēlēšanas. Jūlija numurā
tiks publicēts komiteju un komisiju
sastāvs, kā arī ievietota informācija
mājaslapā.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Līgo bāliņš karā jādams.
Līgo mīļie pavadot.
Līgo bāliņš mājā jādams.
Līgo ļaudis sagaidot.
		
/Juris Sārnis/

Kā vēsta latviešu ticējums – Jāņu
naktī atveroties debess. Ja tai brīdī
kaut ko vēlas, tad tas piepildās.
Lai izdodas atrast brīnumu un
piedzīvot Jāņu nakts burvību!
Līgo!
Cesvaines novada dome

Cesvaines novada domes vēlēšanās
ievēlētie deputāti
Nr.p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vārds, uzvārds
Vilnis Špats
Didzis Baunis
Vēsma Nora
Skaidrīte Aveniņa
Jānis Vanags
Baiba Putniņa
Juris Rozenbergs
Matīss Vasks
Raivis Palmakovskis

Balsu skaits
989
806
736
694
684
676
307
196
83

Saraksts
Savam Novadam
Savam Novadam
Savam Novadam
Savam Novadam
Savam Novadam
Savam Novadam
Novada rītausmai
CPLZS
Mēs Cesvainei

*Nobalsojošo skaits novadā – 1109 (45,3% no balstiesīgajiem vēlētājiem).
Centrālās Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv – pieejama sīkāka
informācija.

Jaunā deputātu komanda. No kreisās: Raivis Palmakovskis, Baiba Putniņa, Jānis Vanags, Matīss Vasks, Vēsma Nora,
Vilnis Špats, Skaidrīte Aveniņa, Didzis Baunis, Juris Rozenbergs.

Cesvaines Ziņas

Pirmajā tikšanās reizē jaunais sasaukums pārrunāja arī aktuālākos jautājumus



2013. gada 23. maija
domes sēdē:
• SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
un SIA „Cesvaines siltums” ziņo par 2012. gada
pārskatu un uzņēmuma darbību.
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības
2012. gada publisko un saimniecisko pārskatu.
• Pilnveidoja Cesvaines novada teritorijas
plānojuma 2008. – 2020. gadam grozījumu 1.
redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem.
• Akceptēja zemes ierīcības projekta izstrādāšanas
nepieciešamību
nekustamajam
īpašumam.
• Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Nolēma piedalīties ar projekta iesniegumu
„Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā
rekonstrukcija” nodibinājuma „Madonas novada
fonds” izsludinātajā „LEADER” projektu
iesniegumu konkursā „Madonas novada fonda
darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam”, kas
organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam ietvaros ar projekta kopējām
izmaksām Ls 12 084,73. Projekta „Cesvaines
bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”
apstiprināšanas gadījumā finansēšanai paredzēt
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2 496,84 un
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu
Ls 10 586,63, tai skaitā, līdzfinansējums – Ls
2496,84, projekta realizācijai nepieciešamais
finansējums Ls 5992,44 un neattiecināmās
izmaksas PVN - Ls 2097,35, ņemot aizņēmumu
uz 3 gadiem Valsts kasē.
• Izslēdza no Cesvaines bibliotēkas uzskaites
nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Izslēdza no domes pamatlīdzekļu uzskaites
automašīnu Mazda 2500TD/DK un nolēma to
pārdot izsolē ar nosacīto cenu Ls 400 (14. jūnijā
izsolē automašīna tika pārdota par 620Ls).
• Noteica nomas maksu Ls 2 par kvadrātmetru
mēnesī (tajā skaitā, komunālie maksājumi, PVN)
par pašvaldībai piederošās ēkas Augusta Saulieša
ielā 14, Cesvainē, 2.stāva telpām Nr.13, 14, 14A.
• Iznomāja I. D. 24,5 kvadrātmetrus pašvaldībai
piederošās telpas Augusta Saulieša ielā 12,
Cesvainē, 2.stāvā masiera praksei uz vienu gadu.
• Paredzēja līdzfinansējumu Cesvaines
Romas katoļu draudzes baznīcas Madonas ielā
3 kanalizācijas sistēmas pievienošanai pilsētas
kanalizācijas sistēmai 30% apmērā no tāmes, bet
ne vairāk kā Ls 1000 no domes vides aizsardzības
fonda līdzekļiem, pēc izpildshēmas un tāmes
iesniegšanas.
• Atļāva Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme”
no ziedojumu konta līdzekļiem izlietot Ls 1000
bērnu rotaļu laukuma inventāra iegādei.
• Piešķīra bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei
Šķēlai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras
kalendārās nedēļas no 2013. gada 8. jūlija līdz
4. augustam un apmaksātu papildatvaļinājumu
piecas darba dienas no 5. augusta līdz 9. augustam.
Uzdeva bāriņtiesas loceklei Ievai Apfelbergai
pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus no
2013. gada 8. jūlija līdz 21. jūlijam un Ansim
Graudiņam no 22. jūlija līdz 9. augustam,
saņemot atalgojumu par nostrādātajām stundām,
pieņemot apmeklētājus pirmdienās no plkst. 10:00
līdz 13:00.
• Piešķīra pašvaldības īpašuma „Kraukļu skola”,
Cesvaines pag., zāli 2013. gada pašvaldības
vēlēšanu deputātu kandidātiem kā vietu, kur
rīkot tikšanās ar vēlētājiem, nosakot maksu Ls 5,stundā.
• Atbrīvoja no amata pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” vadītāju ar 2013.
gada 17.jūniju un uzdeva pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” gidei Diānai
Cepurniecei pildīt pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” vadītājas pienākumus
no 2013.gada 18.jūnija līdz jauna vadītāja
ievēlēšanai.
• Nolēma no valsts budžeta mērķdotācijas
novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem
2013.gadā izdarīt piemaksu par 2013.gada 1.,
2.ceturksni.

Atbalstīts projekts sporta inventāra iegādei
Cesvaines novada dome, atsaucoties uz
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto
projektu konkrusu „Sporta inventāra iegādei
mācību
priekšmeta
„Sports”
standarta
īstenošanai izglītības iestādēs”, iesniedza
projektu iesniegumu „Sporta inventāra iegāde
Cesvaines skolēniem”. 4. jūnijā Izglītības un
Zinātnes ministrija savā mājaslapā publicēja
atbalstītos projektus, starp kuriem atbalstīts ir
arī Cesvaines novada domes pieteikums.
Atbalstītā projekta kopsumma ir 3000 Ls, no
kuriem 1500 Ls būs pašvaldības līdzfinansējums.
Par projekta līdzekļiem Cesvaines vidusskolā
skolēnu sporta nodarbību realizēšanai tiks
iegādāti vairāki sporta inventāri – florbola nūjas,
vārti un barjeras, volejbola tīkls un statīvs,
vingrošanas kastes, soli, paklāji, badmintona
raketes, lielie konusi, basketbola vairogi, atsperu
grozi un augstlēkšanas sektors. Projekta mērķis ir

veicināt skolēnu vēlmi iesaistīties daudzveidīgu
sporta aktivitāšu apguvē, izmantojot modernu
un drošu sporta inventārru. Par projekta
līdzekļiem iegādātais sporta inventārs palīdzēs
realizēt valsts standarta prasības un uzdevumus.
Paredzēts, ka, realizētjot projektu, tiks piedāvātas
vēl daudzveidīgākas nodarbības ar jauniem,
kvalitatīviem un drošiem sporta inventāriem.
Projektu konkursam tika iesniegts 231 projekta
iesniegums no 101 pašvaldības kopsummā
par vairāk nekā 680 000 Ls par kopējo no
IZM pieprasīto summu 340 733 Ls. Daudzas
pašvaldības viena projekta ietvaros plānojušas
sporta inventāra iegādi vairākām sava novada
izglītības iestādēm. Izvērtējot 231 projektu
iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības
vērtēšanas kritērijiem, tika noraidīti 28 projektu
iesniegumi. Saskaņā ar konkursa projekta
iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

Kristīne Vilciņa

Konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā
2013” pieteikta arī Cesvaines novada domes ēka

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā
2013” ietvaros ir saņemti 42 pieteikumi, no
kuriem 25 iesniedzēji pretendē uz uzvaru
nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu
ēka Latvijā 2013”. Konkursam pieteikta arī
Cesvaines novada domes ēka.
10. jūnijā Cesvaines domes ēku bija atbraukusi
apskatīt žūrijas komisija. Apskatīta tika gan domes ēkas ārpuse, gan iekštelpas un jaunizveidotais siltummezgls, kā arī dokumentācija. Komisija neslēpa prieku par ēkas pievilcīgo izskatu

un labajiem sasniegumiem, samazinot CO2
izmešus.
Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku
energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības
izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu
un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek
organizēts jau trešo gadu pēc kārtas. Konkursā
ir 5 nominācijas, un Cesvaines novada domes

Žūrijas komisija apskatīja ēkas ārpusi un iekštelpas, kā arī iepazinās ar īstenotā projekta
dokumentāciju

Cesvaines novada domes ēka pretendē uz
nomināciju „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka
Latvijā 2013”

ēka pretendē uz „Energoefektīvākā sabiedriskā
ēka Latvijā 2013” nosaukuma titulu, kur kopā
iesniegti 10 pieteikumi.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: „Kopš
2009.gada ar valsts un Eiropas Savienības (ES)
fondu atbalstu pilnībā ir pabeigta siltināšana
208 mājām dažādos Latvijas reģionos. Līgumi
noslēgti par vēl 553 māju siltināšanu, bet
pieteikšanās programmai vēl turpinās pilnā sparā.
Konkursā “Energoefektīvākā ēka” vēlamies teikt
paldies tiem cilvēkiem, kuru darbs palīdzējis ne
vien ietaupīt enerģiju un samazināt maksājumus
par apkuri, bet arī uzlabojis ēku vizuālo izskatu
un pagarinājis to mūžu.”
26. jūnijā Rīgā, Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”,
notiks svinīgs noslēguma pasākums, kur tiks
godināti konkursa laureāti.
Kristīne Vilciņa, autores foto

14. jūniju atceroties

14. jūnija pusdienlaikā Cesvaines luterāņu
baznīcā pulcējās represētie un viņu tuvinieki,
kur notika svētbrīdis, pieminot 1941. gadā
izsūtītos cilvēkus un viņu ģimenes. Mācītājs
Hanss Jensons dalījās savās pārdomās par to,
vai mēs šodien spētu izturēt tādu pārbaudījumu
un traģēdiju. Mirklis, kad visa dzīve mainās –
vai mēs šodien dzīvojam tā, lai varētu ko tādu
izturēt? Mācītājs uzsvēra, ka mums visiem ir
svarīgs stabils un izturīgs pamats un, lai gan
izsūtīšanas laikā Latvijā daudz kas tika sagrauts,
pamati palika. Tāpēc jauni pamati nav jāliek, bet
ir jāturpina būvēt Latvija.
Piemiņas brīdis turpinājās pie baznīcas
dārzā esošā pieminekļa ar ziedu nolikšanu.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzrunāja
klātesošos, uzsverot šīs dienas nozīmību un
atgādināja, lai represētie savus atmiņu stāstus
turpina stāstīt un nodod nākamajām paaudzēm.
Tāpat priekšsēdētājs atzina, ka palikušo, kas
piedzīvojuši izsūtīšanu, paliek arvien mazāk un
paliek mazāk to, kas atceras notikušo. Par šādām
lietām jārunā un jāstāsta jaunajai paaudzei, lai

6. jūnija ārkārtas
domes sēdē:

• Iznomāja biedrībai „Izglītībai un kultūrai
Cesvainē”, reģistrācijas numurs 40008140248,
zāli 332,5 kv.m platībā, kas atrodas Cesvaines
vidusskolā,
projekta
„Atbalsts
kultūras
pasākumiem novadā” realizēšanai uz 7 gadiem,
nosakot nomas maksu Ls 1 gadā.



konkursa vērtēšanas komisija izvērtējusi 203 projektu iesniegumus.
Izvērtētie projektu
iesniegumi
tika
sakārtoti atbilstoši
kvalitātes kritēriju vērtēšanas procesā iegūtajam
vērtējumam. 2013. gada 31. maija sēdē konkursa
vērtēšanas komisija nolēma, ka valsts budžeta
finansējumu saņems 49 projekta iesniedzēji.
Cesvaines pašvaldība starp 49 iesniegtajiem
projektiem ierindojas 27. vietā.
Cesvaines novada domes projektu vadītāja
Iveta Raimo izsaka pateicību visiem, kas
palīdzēja un atbalstīja projekta sagatavošanu
konkursam.

Cesvaines Ziņas

viņi zinātu, ka kaut kas tik baismīgs ir noticis ar
mūsu senčiem.
Ziedi tika nolikti arī pie Cesvaines stacijas
esošā pieminekļa, savukārt pēc tam represētie
devās uz Liteni, kur notika piemiņas pasākums
izsūtītajiem, stāstot atmiņu stāstījumus un
dziedot dziesmas.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines
ūdenssaimniecības
attīstības otrās kārtas
projekta realizācija

Cesvaines puķes aiziet uz urrā!
Laikā, kad visā Latvijā notika
pašvaldību vēlēšanas, Rīgā, Brīvdabas muzejā, jau 43. reizi norisinājās
tradicionālais Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus.
Starp 500 amatniekiem bija sastopamas arī mūsu novadnieces – māsas Sanita un Ilva Ozolas – ar sava
amatniecības salona „Divi torņi”
produkciju.
Pateicoties saulainajām dienām, 1.
un 2. jūnijā gadatirgu apmeklēja ap
20 000 cilvēku. Tas ir ievērojami vairāk
nekā citus gadus, turklāt šogad īpaši
bija jūtams ārzemnieku pieplūdums.
Daudziem Latvijas iedzīvotājiem Brīvdabas muzeja gadatirgus apmeklēšana
ir ģimenes tradīcija vairākās paaudzēs, tāpēc prieks, ka tradīcijas
tiek pārmantotas un gadatirgū bija
sastopamas daudz jaunās ģimenes ar
bērniem.
Muzeja teritorijā bija izvietoti aptuveni 500 amatnieku – audēju un adītāju,
pinēju un kokamatnieku, podnieku un
rotu meistaru – un ap 150 vietējo pārtikas
produktu ražotāju stendu. Par iespēju
vienuviet redzēt, dzirdēt, iepazīt un
baudīt visplašākās latviešu tradicionālās
kultūras izpausmes gādāja apmēram

2 000 gadatirgus dalībniekiu – amatnieki,
pārtikas produktu tirgotāji, sabiedriskās
ēdināšanas pārstāvji, kā arī dziedātāji,
dejotāji, muzicētāji un teātra spēlētāji.
Kā stāsta Ilva un Sanita: „Katram
reizi dzīvē ir jāaizbrauc uz šo gadatirgu,
lai saprastu, kas tas ir.” Šis gadatirgus
nav vienkāršs tirgus, uz kuru var
doties ikviens tirgotājs. Lai tajā varētu
piedalīties, jau pavasarī ir jābrauc uz
Rīgu un jāprezentē sava produkcija
komisijai. Kad komisija amatnieku
darbu apskata un novērtē, tiek dots
akcepts gadatirgum. Ir arī amatnieki,
kas netiek uz pasākumu, jo komisija
nav devusi atļauju.
Jau pagājušajā gadā „Divu torņu”
meitenes gadatirgū guva atsaucību no
pircējiem par smalkajiem rokdarbiem–
ar roku darinātajām puķēm. Tāpēc šogad
jau ziemā notika gatavošanās Brīvdabas
muzeja gadatirgum, gatavojot produkciju. Tas ir ļoti smalks un laikietilpīgs
darbs, tāpēc vēl jo lielāks prieks par
pircēju labajiem vārdiem un iegūto balvu
no organizatoru puses. Pagājušajā gadā
gadatirgus organizētāji ieviesa tradīciju
piešķirt speciālbalvas – bezmaksas
tirdzniecības vietas trim amatnieku
stendiem, kuri ir īpaši iepatikušies. Arī

šajā gadā tika nosaukti trīs speciālbalvu
saņēmēji un starp tiem – Ilva un Sanita
Ozolas. Kā stāsta Sanita: „Pieprasītākie
rokdarbi bija dadzīši un magones. Katrs
pircējs komplektēja savu pušķi. Principā
visa aizvestā produkcija tika arī izpirkta,
jo pieprasīti bija arī koka rāmīši, pirts
cepures un krājkasītes. Tirgojot preci,
aicinājām pircējus braukt uz Cesvaini un
dalījām kartītes, ko bija sagatavojušas
tūrisma aģentūras meitenes ar Cesvaines
pils attēlu un pasākumu plānu vasarai.
Aicinot cilvēkus braukt uz Cesvaini,
bija daudz tādu, kas ļoti gribētu apskatīt
mūsu novadu.”
“Patīkami, ka darbs, ko tu dari, tiek
novērtēts, un liekas, ka tas ir kādam
vajadzīgs. Ir lepnums un prieks par
iegūto balvu un pircēju pozitīvajām
atsauksmēm. Ir laba sajūta, ka tu
esi starp visiem Latvijas labākajiem
amatniekiem un esi pieņemts to
kopienā. Šis ir pasākums, kuru gadā
reizi apmeklējam, satiekam amata
brāļus, uzmundrinām cits citu, uzzinām,
ko kurš darījis, un nodibinām jaunus
kontaktus. Visi amatnieki, kas brauc uz
šo gadatirgu, iegulda lielu darbu, un ir
gandarījums, ka roku darbs joprojām
tiek novērtēts,” par gūtajiem iespaidiem

Fonds “Grašu Bērnu ciemats”
un Cesvaines pašvaldība no šī gada
17. līdz 19. maijam rīkoja literātu
plenēru. Plenērs notika Grašos un
Cesvaines bibliotēkā. Šogad tas
sakrita ar Vasarsvētkiem, kas kristīgajā
pasaulē ir Svētā Gara izliešanās svētki.
Interesanti, ka pirms diviem gadiem
notika dzejnieka Jāņa Rokpeļņa dzejas
grāmatas „Nosaukums” atvēršanas
svētki „Divos torņos”, un arī tie notika
tieši Vasarsvētkos.
Plenērā piedalījās rakstnieks Juris
Zvirgzdiņš, kas ir daudzu skaistu bērnu
grāmatu autors. Viņš bija šī plenēra
patrons un tieši viņa ziņā bija sapulcināt
radošus cilvēkus, kas vairāk vai mazāk
savā daiļradē pievērsušies bērnu un
jauniešu auditorijai. Plenēra dalībnieki
bija Māris Bērziņš, kurš pazīstams
ar Cūkmena tēla adaptēšanu Latvijas
literārajā telpā un atzinību ieguvušā
Gutenmorgena tēla autors.
Anna Strautmane – bērnu grāmatu
„Severīna” un „Labu labais un Kreisi
kreisais” autore.

Ieva Samauska – bērnu grāmatas
„Meitene, kura mācēja visas pasaules
valodas” autore.
Edmunds Jansons – režisors,
ilustrators un animators („Lupatiņi”,
„Pavasaris Vārnu ielā“ un citas).
Pirmajā dienā Grašu pilī bija plenēra
atklāšanas svētku vakariņas, kur
nepiespiestā gaisotnē literāti iepazinās
ar novada domes priekšsēdētāju un
novada kultūras dzīves vadītājiem.
Plenēra dalībnieki saņēma arī novadu
prezentējošus materiālus un iepazinās ar
izvirzītajiem uzdevumiem – iepazīstināt
bērnu un jauniešu auditoriju ar literārās
jaunrades procesu un iesaistīt tos aktīvā
dalībā radošajās darbnīcās. Kā papildu
uzdevums tika izvirzīts pamudināt
plenēra dalībniekus uz neliela darba
radīšanu, kas būtu kā dokumentāla
liecība un norāde par konkrētu vietu –
Cesvaini un Grašiem. Protams, ka
jaundarba tēma tika noteikta cilvēka
dzīves būtiskākā daļa, proti, bērnība.
Plenēra mērķis bija sapulcināt radošas
personības, kas raksta vai citādā veidā

uzrunā bērnus un jauniešus, tādējādi
popularizējot šai auditorijai veltītus
mākslas žanrus. Otrs mērķis bija nodot
ziņu radošajām aprindām par to, ka
Cesvaines novads ir vieta, kas atvērta
radošām aktivitātēm un projektiem.
Grašu pils un bērnu ciemata atmosfēra
plenēra dalībniekiem ļoti patika un
daudzi no viņiem pirmo reizi saskārās
ar bērnu nama bērniem. Cesvaines
pils, “Divu torņu” un vēsturiskā centra
apmeklējums viesiem ļoti patika un
rosināja vēlmi šurp atgriezties vēl.
Aizkustinošs un interesants bija arī
rakstnieka A. Saulieša meitas un
muzejistabas apmeklējums “Sauliešos”.
Sestdienas pēcpusdienā Cesvaines
bibliotēkā notika radošās darbnīcas,
kuru laikā plenēra dalībnieki klātesošos
iepazīstināja ar saviem darbiem un
iesaistīja dažādās aktivitātēs. E. Jansons
demonstrēja līdzatvestās animācijas
filmas un iepazīstināja ar animācijas
žanra iespējām.
Vakarā Grašu pils pagalmā visi
pulcējāmies uz pasaku ugunskuru.
Ugunskura dūmu aizsegā atgaiņājāmies
no odiem un reizē baudījām rakstnieku
sagatavotos stāstus. A. Strautmane
visus gribētājus iekrāsoja dažādu krāsu
un līniju pasaku un dzīvnieku tēlos. Tā
piemēram, M. Bērziņš pārtapa sarkanajā
mušmirē… Noslēgumā vienojāmies
futbola spēlē – gan apkrāsotie, gan
baltģīmji.
Jauniešus ļoti saistīja nodarbība pie
animatora E. Jansona, kas dalījās savā
pieredzē un iespējās, ko mums dod
modernās tehnoloģijas. Vakaru noslēdza
kino un animācijas filmu vakars vienā
no bērnu mājiņām. Video projektorā

Ilvas un Sanitas gatavotās puķes
kļuvušas par „Divu torņu” zīmolu
Brīvdabas muzeja gadatirgū
gadatirgū stāsta Ilva.
Ar rokām darinātās puķes gadatirgū
ir kļuvušas par „Divu torņu” zīmolu,
un arī šogad Sanitai un Ilvai nācās
parūpēties par to, lai pilnīgi viss netiktu
iztirgots un vēl būtu puķes, ko iegādāties
amatniecības salonā tepat – Cesvainē.
Leposimies ar mūsu amatniecēm un
paldies Sanitai un Ilvai par ieguldīto
darbu un Cesvaines vārda izskanēšanu
tik liela mēroga pasākumā!
Kristīne Vilciņa,
foto no www.brivdabasmuzejs.lv

Literārais plenērs „Cesvaines Graši”

Grašu literārā plenēra radošā komanda

redzamais un pašu autoru komentāri
bija neaizmirstams piedzīvojums gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Svētdienas rītā plenēra dalībnieki
apmeklēja Vasarsvētku dievkalpojumu
Cesvaines luterāņu baznīcā un pēc tā
apmeklēja Cesvaines pili.
Baudot vasarīgo laiku un labo
kompāniju, sagaidījām arī svētku
pikniku Grašu pils parkā. Ar to plenērs
noslēdzās, un tā dalībnieki, atvadījušies
no bērniem, devās galvaspilsētas
putekļu virzienā.
Varētu jautāt, kāds tad no tā visa ir
ieguvums? Protams, ir pašu autoru dāvinātas grāmatas un animācijas filmas,
ir palikuši plenēra dalībnieku atstātie
rakstu un mākslas darbi. Bet to, ko guva
bērni un jaunieši, un arī paši plenēra
dalībnieki, nav izmērāms materiālo
vērtību veidā. Esam pārliecināti, ka
cesvainiešu un Grašu iemītnieku
viesmīlība iedvesmoja un palīdzēs
šiem radošajiem prātiem turpināt darbu
pie mākslas un literatūras radīšanas
bērniem un jauniešiem. Mēs ceram,
ka arī bērni un jaunieši ir paplašinājuši
savu redzesloku un kļuvuši atvērtāki
radošām aktivitātēm.
Paldies Kristofam Aleksandram par
šī plenēra ideju, Cesvaines domei par
finansiālu atbalstu, paldies Cesvaines
bibliotēkas vadītājai un darbiniecēm,
paldies “Divu torņu” saimniecēm un
visiem, kas palīdzēja šim plenēram
notikt. Atvadoties cits citam sacījām uz
redzēšanos, un iespējams, ka šis plenērs
varētu kļūt par Cesvaines novada jaunu
tradīciju.
Fonda „Grašu bērnu ciemats” vārdā
Māris Apfelbergs

„Burtu spēles” noslēguma pasākums

29. maija pēcpusdienā bibliotēkā
pulcējās lieli un mazi „Burtu spēļu”
dalībnieki, lai svinētu lasīšanas veicināšanas pasākumu noslēgumu. Šogad
„Burtu spēles” varētu drīzāk saukt par
lasīšanas maratonu. Bērniem nepilnu 3
mēnešu laikā bija jāizlasa vismaz 3 no
viņu vecumam paredzētajām grāmatām,
jāpiedalās organizētajās pēcpusdienās,
jāaizpilda dalībnieka anketa un
jāizveido noslēguma darbiņš par kādu
no „Burtu spēļu” grāmatām. Ar prieku
sveicām čaklākos lasītājus, kuri brīvo
laiku veltīja lasīšanai un paspēja izlasīt
8 un pat 9 grāmatas. Veicināšanas
balviņas tika sagatavotas arī aktīvajiem
„Burtu spēļu” dalībniekiem, kuri
lasīja, apmeklēja radošo pēcpusdienu
un tikšanos ar vetārstiem, pauda

savas pārdomas dalībnieka anketā
un iesniedza noslēguma darbu. Īpaši
iepriecināja Jolantas Puzules un Agritas
Vasiļevskas attieksme, piedaloties
lasīšanas veicināšanas pasākumos un
veidojot radošos darbiņus. Diemžēl
daļai dalībnieku trūka atbildības.
Pēc apbalvošanas, pirms baudīt
svētku torti, visi tika aicināti sajūtas,
pieredzi, atziņas, ko guvuši, lasot
„Burtu spēļu” grāmatas un apmeklējot
pēcpusdienas, uzrakstīt un noglabāt
bibliotēkas Dārgumu lādītē. Lasītāju
labie vārdi, ieteikumi, centība dod
iedvesmu darbam nākamā gada
pasākumu organizēšanā. Paldies visiem „Burtu spēļu” dalībniekiem un
skolotājiem par sadarbību!
Bibliotekāres

Aktīvākie lasītāji ar saviem radošajiem darbiem

Cesvaines Ziņas

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2011. gada 9. septembrī Rīgā tika parakstīts civiltiesiskais līgums starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, Cesvaines novada domi un SIA “Cesvaines
komunālie pakalpojumi” par projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008 īstenošanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu
un projekta uzraudzību. Kohēzijas fonda
līdzfinansējums šī projekta ietvaros
būs 95% no attiecināmajām izmaksām,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums–
5% no attiecināmajām izmaksām, kas
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības
finansējuma.
Būvdarbu ietvaros veikti un uzsākti
šādi darbi:
• rekonstruēts ūdensvads Pils ielas
posmā, veikti domes ēkas un Cesvaines
pils pārslēgumi pie rekonstruētā
ūdensvada;
• veikta pašteces kanalizācijas rekonstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas
visas ēkas;
• rekonstruēts ūdensvads posmā
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku
pārslēgumi;
• izbūvēts septiķu pieslēguma kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3 ar trases
pieslēgumu pie Madonas 2 un kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils ielā 2;
• izbūvēts kanalizācijas spiedvads
Dārzu ielā;
• veikti galvenie pašteces kanalizācijas tīkla un kanalizācijas spiedvada
izbūves darbi Veidenbauma – Madonas
ielā, veikti ūdensvada rekonstrukcijas
darbi Veidenbauma ielā;
• uzsākti ūdensvada rekonstrukcijas
darbi Bērzu ielā, Lazdu un Ozolu ielā;
• uzsākti ūdensvada rekonstrukcijas
izbūves darbi Raiņa ielā posmā no
Raiņa 9 līdz Raiņa 11;
• veikti galvenie ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā;
• pabeigti kanalizācijas trases rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā,
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;
• izbūvēts pašteces kanalizācijas
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15;
• veikti galvenie kanalizācijas spiedvada izbūves darbi līdz pansionātam;
• uzsākti kanalizācijas trases izbūves
darbi Brīvības ielā, kā arī ūdensvada
rekonstrukcijas darbi Brīvības ielā;
• uzsākti ūdensvada rekonstrukcijas
būvdarbi Silaines un A.Vītola ielā, šajā
pašās ielās uzsākti kanalizācijas trases un
kanalizācijas spiedvada izbūves darbi.
Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas
sūkņu stacijām izbūves darbi tiks veikti
2013. gadā.
Teritorijas atjaunošanas darbi, ieskaitot zālāju atjaunošanu un asfalta
atjaunošanu, ir uzsākti, tiks turpināti
šajā un nākamajā gadā.
2013. gada 27. februārī Cesvainē tika
parakstīts piegādes līgums starp SIA
“Cesvaines komunālie pakalpojumi”
un SIA “Autoserviss Politehnika”
par
projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr.
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008”
ietvaros piegādājamo mobilu vakuumsūkņa iekārtu un tādu ar šīs
preces piegādi saistītu pakalpojumu
kā tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, preces darbības garantijas laikā nodrošināšana sniegšanu. Līguma
summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 23135,00 lati.
Finansējuma saņēmējs projekta
ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie
pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un
finanšu vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags



Atvadas no
sākumskolas

4. klašu skolēniem noslēdzies
viens posms viņu dzīvē, pagājuši četri interesanti gadi kopā ar audzinātājām Gintu Libeku, Māru Skridi
un Ivetu Āboliņu un sākumskolas
kolektīvu.
22. maijā 4. klašu skolēni devās
mācību gada noslēguma ekskursijā
uz Rīgu. Skolēni apmeklēja
Televīzijas torni, Latvijas televīzijas
studiju un Etnogrāfisko brīvdabas
muzeju. Ekskursiju laikā raudzījās
uz Rīgu no putna lidojuma, iepazinās
ar darbu televīzijā, uzzināja, kā tiek
veidoti raidījumi, kādu profesiju
pārstāvji strādā televīzijā, iejutās
raidījuma ,,Kas te Es te’’ varoņu tēlos.
Brīvdabas muzejā gides pavadībā
izstaigāja senās ēkas un uzzināja, kā
agrāk dzīvoja mūsu senči. Skolotājas
iepriecināja skolēnu lielā interese par
visu, kas noticis agrāk.
31. maijs sākumskolas skolēniem
bija īsta svētku diena. Interesanto
pasākumu vadīja skolotāja Inese
Mickeviča ar saviem audzēkņiem.
Mēs uzzinājām, kāda horoskopa
zīme ir katram 4. klases skolēnam
un kāds koks jāstāda pie mājas, kas
dos spēku visai turpmākajai dzīvei.
4. a klases skolēni parādīja skolas
biedriem izrādi par Vinniju Pūku,
bet 4. b klases skolēni leļlu izrādi
,,Mārītes kliņģerītis”. 4. b klases
skolēni iesaistīja visas skolotājas
jautrā dejā, savukārt 4. a klases
skolēni pateicībā skolotājām veltīja
dziesmu. Skolēni ar ziedu veltēm
sveica skolotājus, kas mācījuši.
Pateicās
klašu
audzinātājām
Rigondai Pinkai, Antrai Graudupei,
Inesei Mickevičai, Dinai Tēbergai,
Mārai Skridei, Gintai Libekai un
Ivetai Āboliņai.
1. klases skolēni sveica ceturtklasniekus ar aizrautīgu deju. 2.
klases skolēni ceturtās klases
skolēniem veltīja skanīgu dziesmu.
3. a klases skolēni īpašus pateicības
vārdus veltīja skolotājām Ivetai
un Gintai un parādīja savu izcilo
dejotprasmi. 3. b klases skolēni
skandēja pašu sacerētus dzejoļus.
Pasākuma noslēgumā tika sveikti 4.
klašu skolēni, kas visa gada garumā
piedalījušies olimpiādē ,,Tik vai
cik.’’ 4. klases priecājās un pēc tam
mielojās ar gardu torti.
Pēdējā mācību gada audzināšanas
stundā saņēma liecības un vērtēja
savus sasniegumus. Nākas secināt,
ka viss ir atkarīgs no katra paša
ieguldītā darba un centības. Lai
jauka un iespaidiem bagāta vasara!
Uz tikšanos nākamajā mācību gadā!
Ginta Libeka, direktora vietniece
izglītības jomā sākumskolā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Izlaidums pirmsskolā „Brīnumzeme”
Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kurš pretim gaismiņai
aust.
Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
Kurai spīdot dzīve būs jāpiesilda.
31. maijā sveikas savai „Brīnumzemei” teica 23 grupas „Bizmārīte” un 4
grupas „Bitīte”mazie audzēkņi.
Izlaidums ir kaut kas īpašs gan
skolotājiem, gan bērniem un viņu
vecākiem. Mazais bērns pēkšņi ir
izaudzis jau tik liels un gatavs doties
skolas gaitās.
Mums, darbiniekiem, izlaiduma
svētki ir reizē priecīga un mazliet
skumja diena.
Prieks par padarīto darbu, par
bērnu sasniegumiem, par viņu

darbošanos. Skumjas, ka atkal kāds
posms dzīvē ir aizritējis un jāšķiras
no saviem vairākus gadus izlolotiem
audzēkņiem.
Vēl priekšā vasara. Bērni varēs
atpūsties, izbaudīt brīvlaiku, krāt
spēkus, lai rudenī varētu doties uz
skolu.
Novēlu visiem bērniem, vecākiem, darbiniekiem izbaudīt vasaru,
sauļoties un peldēties, ēst saldējumu,
zemenes, gulēt zālē un lūkoties
mākoņos, ķert tauriņus un izlasīt kādu
skaistu grāmatu. Ļauties sapņiem –
gan lieliem, gan maziem!
Esiet kopā ar savu ģimeni un lai jūs
katru dienu vada mīlestība!
Grupas „Bizmārīte” un
„Taurenītis” skolotājas

Olimpiāde “Tik vai… Cik?”
Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir
matemātikas sacensības 4. klašu
skolēniem.
Olimpiādes
mērķis
ir veicināt skolēnu interesi par
matemātiku, attīstīt matemātisko
un loģisko domāšanu, radošumu
un iemaņas nestandarta uzdevumu
risināšanā. Šogad tā notiek jau desmito reizi. Olimpiāde notiek katru
mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs
kārtas tiek rīkotas skolās, 4. kārta
tiek rīkota vairākos “centros”, kas
tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma un pēc savstarpējās vienošanās.

Cesvaines vidusskolas skolēni katru
gadu dodas uz Gulbenes Bērzu pamatskolu.
Uzdevumus olimpiādei sagatavo LU A. Liepas NMS. Latvijas
Universitāte apkopo pirmo trīs kārtu
rezultātus un izvirza dalībniekus 4.
kārtai, ņemot vērā visās trīs kārtās
kopā iegūto punktu summu. No katras skolas tiek izvirzīts vismaz viens
dalībnieks dalībai 4. kārtā. Uzrādot
labus rezultātus, uz 4. kārtu no mūsu skolas tika izvirzīti trīs skolēni –
Marks Oskars Ļavs, Aleksandra

jiem matemātiķiem visvairāk punktu
ieguva Vīgants.
Gribu iztek pateicību arī Lienei
Bērziņai, Edijam Nikam Eglītim,
Mārtiņam Jūram, Oskaram Kalvem, Paulai Kristai Pauerei,
Jolantai Puzulei, Artūram Ravinskim, Kristai Ruicēnai, Adrianam
Šveicam, Martai Tipainei, Aleksandam Vaskam un Naurim Ziediņam,
kuri piedalījās visu trīs olimpiāžu
atlases kārtās.
Iveta Āboliņa, skolotāja

4. a klases noslēguma pasākums
28. maijā 4. a klases skolēni pavadīja jauku vakaru sākumskolā kopā
ar vecākiem un skolotājām. Skolēni
parādīja, ka prot uzstāties – skanīgi
dziedāt, aizrautīgi dejot, izteiksmīgi
runāt un spēlēt teātri. Visas dekorācijas
izrādei bija pašu gatavotas.
Pasākuma 1. daļā skolēni parādīja Maijas Laukmanes dzejas
kompozīciju.
Īpašus
pateicības
vārdus veltīja vecākiem, skolotājām,
sveica savu jauno audzinātāju Liliju
Kanaviņu. Jauku sveicienu saņēma
arī katrs skolēns, uzzinot, ko par viņu
domā klasesbiedri. Skolēni skolotājas
sagatavotajā albumā varēja salīdzināt,
kāds mazs un nedrošs katrs iesoļojis
skolā 1. klasē, kā ritējuši četri skolas
gadi, kāds ir kļuvis pašlaik 4. klasē.
Pasākuma 2. daļā skolēni rādīja divus fragmentus no Alana Aleksandra
Milna “Vinnijs Pūks un viņa draugi”.
Katrs skolēns iejutās savā tēlā un
bija lieliski aktieri. Viesi uzzināja,
kā Vinnijs Pūks ar draugiem devās
ekspedīcijā un bija aizmirsis par savu

dzimšanas dienu. Vinnija Pūka lomā
lieliski iejutās Adriāns Šveics, bet viņa
labākais draugs Kristofers bija Aleksandrs Vasks. Vinnija Pūka sirsnīgo
draugu trusīšu lomās iejutās Niks
Verebs un Ivonna Melngaile. Draiskie sivēntiņi bija Vīgants Vasilišins
un Marta Tipaine. Gudrās pūces tēloja
Liene Bērziņa un Vivita Augule,
atraktīvo tīģerīšu lomās iejutās Nauris Ziediņš, Ēriks Dimpers un Artūrs
Ravinskis. Gādīgās ķengurienes Kengas bija Zanda Betija Šīre un Elīna
Fadejeva, savukārt viņu mazulīti Rū
spēlēja Jolanta Puzule. Vientiesīgo
un smieklīgo ēzelīti lieliski attēloja
Mārtiņš Jūra. Teicēji bija Alīna
Mihailova un Vīgants Vasilišins.
Priecēja skolēnu atraktīvais tēlojums
un vecāku un viesu aplausi.
Pasākums noslēdzās ar pašu skolēnu
vadītām jautrām rotaļām, iesaistot
vecākus un viesus. Paldies vecākiem
par sagādāto cienastu!
30. maijā, pārgājiena dienā, devāmies ciemos pie Vīganta. Pagāja

Kopā ar vecākiem un klases audzinātāju noslēguma pasākumā



Tiškoveca un Vīgants Vasilišins.
Šogad savā starpā sacentās 543 skolēni, no kuriem 436 bija no Latvijas
skolām un 107 no Lietuvas skolām.
4. kārtas uzdevumus veido LU A.
Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu
Universitāti. Diemžēl mūsu mazajiem
censoņiem šogad tik labi neveicās kā
pagājušajā gadā, un godalgotu vietu
mūsējie tā arī neieguva. Jāteic, ka
uzdevumi tiešām bija grūtāki nekā
iepriekšējos gados, un maksimālo
punktu skaitu (39 punktus) neieguva
neviens dalībnieks. No mūsu trīs liela-

Cesvaines Ziņas

vēl viens jautrs brīdis, kopā spēlējot
spēles, cepot desiņas ugunskurā,
vienkārši lēkājot pa batutu, šūpojoties
un atceroties pagājušos gadus. Paldies Vīganta vecākiem par laipno
uzņemšanu!
Par šiem skolēniem varu teikt, ka
viņi šo četru gadu garumā arī man
kā skolotājai ir daudz iemācījuši un
palīdzējuši, vienmēr pratuši sagādāt
kādu mīļu pārsteigumu. Skolēni ir
bijuši varoši, patstāvīgi, bagāti ar
interesantām idejām, gribējuši daudz
darīt paši. Ar labiem panākumiem
piedalījušies Stāstnieku konkursos,
skatuves runas konkursā ,,Zvirbulis’’,
anekdošu šovā, dambretes turnīrā,
sporta sacensībās, 4. klases olimpiādēs latviešu valodā, matemātikā,
dabaszinībās, angļu valodā, vizuālajā
mākslā un guvuši arī godalgotas vietas.
Skolēni papildus mācībām apmeklējuši Cesvaines mūzikas un mākslas skolu,
iesaistījušies dažādos pulciņos. Vīgants
sasniedzis labus rezultātus karatē un
Niks BMX riteņbraukšanā valstī. Liels

prieks par skolēnu vēlēšanos pašiem
organizēt pasākumus, klases vakarus,
pavadīt laiku lietderīgi. Vienmēr tika
atnesta uz skolu kāda jauna spēle,
tikai vēl jāmācās iegādāto saudzēt.
Meitenes iestudēja dejas, zēni filmēja,
veidoja intervijas. Aleksandrs izveidoja nelielas multiplikācijas filmas.
Katru gadu skolēni priecēja ar interesantiem priekšnesumiem “Popielā”, ko
vienmēr sagatavoja paši. Liels prieks
par skolēnu gādīgo attieksmi pret
Alīnu.
Liels paldies vecākiem par atbalstu
un sadarbību, par to, ka vienmēr bijāt
blakus saviem bērniem un sniedzāt atbalstu gan mācībās, gan ārpusstundu
aktivitātēs!
Skolēniem vēlu būt tikpat radošiem, zinošiem arī turpmāk, atcerēties, ka galvenais pienākums ir
mācīties katram pēc savām spējām.
Ja kaut kas nepadodas, tad tas jādara
īpaši centīgi, ar vislielāko atbildības
sajūtu. Lai izdodas saniegt cerēto!
Ginta Libeka, 4. a klases audzinātāja

Pārgājiena dienā ciemos pie klasesbiedra Vīganta

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
4. b klases „izlaidums”
Šogad savas gaitas sākumskolā beidza arī 4.b klase, reizēm nerātni, reizēm
izklaidīgi un nepaklausīgi, bet tomēr
ļoti mīļi. Kāds posms ir noslēdzies
gan viņu dzīvē, gan arī manējā. Ir
prieks, ka bērni ir izauguši lielāki un
kļuvuši nopietnāki, māk parūpēties par
saviem klasesbiedriem, un, aizejot uz
lielo skolu, viņiem būs iedots viss, ko
sākumskola tādam mazam cilvēciņam
var iedot līdzi ceļā uz lielo dzīvi. Ir
nedaudz skumji atvadīties no mazajiem
ķipariem, kas kādreiz ieradās skolā ar
ziediem rokās, lielām, zinātkārām acīm
savām māmiņām un tētiem pie rokas.
Nākamo gadu nāks nākamie mazie
ķipari, un tad vēl un vēl. Skolotāja savā
dzīvē audzina daudz klašu, un katra
klase paliek atmiņās un sirdī ar kaut ko
īpašu, arī šie skolēni.
Par tradīciju jau kļuvis, beidzot 4. klasi, sarīkot mazu izlaidumu. Protams, tas
nav lielais skolas izlaidums ar skaistām
kleitām un uzvalkiem, bet šī ir tā reize,
kad bērni var atrādīt vecākiem, ko viņi
sākumskolā ir iemācījušies, un reize,
kad skolotāja var pateikt vecākiem,
ka bez viņu palīdzības un atbalsta
skolotājas darbs būtu daudz grūtāks.
Paldies, vecāki!
Paldies arī bērniem, kuri mēneša
garumā cītīgi gatavojās šim noslēguma

pasākumam. Mācījās tekstu un dziesmu
vārdus trīs lugām „Slinkums”, „Divi
gailēni”, „Ilzītes kliņģerītis”, kā arī deju
soļus uzvedumam, kurā atspoguļoja
savu nākamo profesiju izvēli. Pasākums
izdevās jautrs, lai gan bērnu acīs pirms
pasākuma bija jaušams uztraukums.
Paši bērni par pasākumu saka:
“Kad viss pasākums tikko kā
bija sācies, man parādījās lielāks
uztraukums nekā iepriekš. Brīdī, kad
pasākuma svinīgā daļa bija beigusies,
es sapratu, ka uztraukumam vairāk nav
pamata. Pašā svinīgā laikā man bija
liels uztraukums par teksta aizmiršanu.
Man ļoti interesanti bija paklausīties, kā
mani klasesbiedri raksturo mani, kā arī
citus.
Labākais, kas man šajā dienā patika,
ka klasesbiedri cits citu atbalstīja,
palīdzot gan ar teksta priekšā teikšanu,
gan ar deju soļu palīdzību. Man arī ir
ļoti liels prieks un lepnums par mūsu
skolotāju, kas mūs mācījusi un lolojusi
divus gadus, bez viņas nebūtu šādu
pasākumu. Paldies Jums, skolotāja
Iveta!” KRISTA
“Man patika, ka bija jāuzpūš baloni
un jāpieliek pie koka un jāšauj ar
pistoli. Man vēl patika, ka bija jādejo un
jāuzkāpj uz citu balona, vēl man patika,
ka bija jāskrien un jāapsēžas uz balona.

Man patika visi trīs teātri un svinīgais
bija jautrs.” MATĪSS
“Es prasīju tētim, vai viņam patika.
Es teicu, lai novērtē no viens līdz desmit. Viņš teica: ”Desmit!” Mēs spēlējām
daudz spēles, mums gāja interesanti. No
sākuma bija uztraukums, mēs rādījām
divas lugas, vienu leļļu teātri, dejas.
Dejas mēs dejojām par savām nākotnes
profesijām. Skatījāmies filmas un
mielojāmies. Man pašam ļoti patika.”
RIČARDS
“30. maijā pulkst. 18:00 mēs,
4.b klases skolēni, atvadījāmies no
sākumskolas. Mēs iestudējām trīs lugas,
kur katrs tēloja kādu lomu. Visi kopā
gatavojāmies katru dienu. Izlaidumā
mēs pārsteidzām vecākus ar profesiju
dejām. Sākumā, pirms izlaiduma, mēs
bijām nobijušies, bet pēc izlaiduma mēs
visi priecājāmies un spēlējām spēles.
Mēs daudzi skumsim pēc sākumskolas.”
BEATRISE
“Man ļoti patika šis vakars, kad vecāki
bija atnākuši un bērni spēlēja dažādus
teātrus. Labi bija, ka visi bērni piedalījās.
Pēc tam bija jautras atrakcijas, kurās arī
vecāki varēja piedalīties. Visu kopumā
mūsu skolotāja Iveta Āboliņa bija labi
noorganizējusi.” PAULA KRISTA
Noslēguma koncerts bija jautrs, tur
bija arī dažās vietās smieklīgi, un tad visi

4. b klase savā sākumskolas „izlaidumā”
par to pasmējās. Mani vecāki mājās teica, ka šis koncerts esot bijis interesants
un pieklājīgs, kopumā man un maniem
vecākiem tas ļoti, ļoti patika. Visi teātri
bija nedaudz pamācoši, pirmajā teātrī
bija, ka bērnus nedrīkst lutināt, otrajā,
ka nekad nevajag vienā vistu kūtī
divus gaiļus, jo tad tie sakausies vai
sastrīdēsies. Trešajā pamācoši bija tas,
ka jābūt draudzīgiem, jāpalīdz.” IEVA

Mani mīļie 4.b klases skolēni, gribu
jums novēlēt to, ko jūs cits citam esat
vēlējuši:
Lai viss, ko vēlaties, – PIEPILDĀS!
Lai viss, ko darāt, – IZDODAS!
Lai viss, ko gribat, ir SASNIEDZAMS!
Tas ir mans vēlējums jums!
Iveta Āboliņa, skolotāja

Mēs lepojamies!

Mūsu skolēnu un skolotāju panākumi 2012./13.m.g. mācību olimpiādēs, konkursos
Madonas zonā, Vidzemē, valstī
1. vieta

Renātei Saulītei 		
9.a bioloģijā
sk. S.Dimpere
Konkursā “Pazīsti savu organismu” sk. S.Dimpere
Jolantai Puzulei
4.a dabas zinībās sk.G.Mickeviča
Mārai Elizabetei Bandeniecei 6.b angļu val. sk. I.Driķe
Elvim Kristiānam Eglītim 7.a matemātika sk. S.Lukša
Ritai Turkinai 		
12. krievu val.
sk.V.Afanasjeva
Jānim Rubulam
11.a ZPD lasījumos sk. A.Šķēls
Vīgantam Vasilišinam
4.a dambretes turnīrā sk.G.Libeka

2.vieta

Alisei Ozoliņai		
9.a bioloģijā
sk.S.Dimpere
Ritai Turkinai		
12. bioloģijā
sk.S.Dimpere
Kristai Siksalietei
7.b bioloģijā
sk.S.Dimpere
Eduardam Zigfrīdam Aveniņam 7.b angļu val. sk.I.Driķe
Egitai Lepeškinai
7.a matemātikā
sk.S.Lukša
Jānim Šņucītim		
3.a matemātikā
sk.D.Tēberga
Reinim Kalniņam
9.a matemātikā
sk.A.Graudupe
Elisai Andževai		
8. vizuālā mākslā sk.E.Dogana
Klintai Tēbergai
11.a ZPD lasījumos sk.I.Šulce
Lindai Dagnijai Driķei 11.a ZPD lasījumos sk.V.Sabule

3.vieta

Zanei Bodniecei		
7.a bioloģijā
sk.S.Dimpere
Baibai Buļai		
11.a bioloģijā
sk.S.Dimpere
			
Konkursā ”Pazīsti savu organismu”
			
ZPD lasījumos
sk.B.Spridzāne
Kristai Ruicēnai		
4.b dabaszinībās sk.I.Āboliņa
Montai Verebai		
8. angļu val.
sk.Z.Burņevska
Lienei Bērziņai		
4.a latviešu val.
sk.G.Libeka
Rihardam Purenam
5. matemātikā
sk.S.Lukša
Kristai Siksalietei
7.b matemātikā
sk.S.Lukša
Vīgantam Vasilišinam
4.a matemātikā
sk.G.Libeka
Laurim Vaniņam
10. matemātikā
sk.S.Rimša
Diānai Ronei
8. krievu val.
sk.I.Evardsone
Vitai Ozoliņai
10. sportā		
sk.I.Luce
Sabīnei Andersonei
10. sportā		
sk.I.Luce
Diānai Brālei		
10. sportā		
sk.I.Luce
Elvijam Ikauniekam
10. sportā		
sk.I.Luce
Valteram Kārkliņam
11. a sportā
sk.I.Luce
Santai Borkovskai
11.b sportā
sk.Z.Gulbis
Didzim Siksalietim
11.b sportā
sk.Z.Gulbis
Raivim Kampānam
11.b sportā
sk.Z.Gulbis
Edžum Andrejevam
11.b sportā
sk.Z.Gulbis
Līvai Puzukai		
12. sportā		
sk.Z.Gulbis
Ritai Turkinai 12. Konkursā ”Pazīsti savu organismu” sk.S.Dimpere
Rūdolfam Eglītim
11.a ZPD lasījumos sk.V.Sabule

Atzinības

Evijai Kalvei		
Dāvim Vēverim		
Sindijai Mihejenko
Madarai Adamkovičai

9.a bioloģijā
11.a angļu val.
6.b angļu val.
3.a latviešu val.

sk.S.Dimpere
sk.Z.Burņevska
sk.I.Driķe
sk. D.Tēberga

Montai Verebai		
Baibai Buļai		
Jānim Rubulam		
Valteram Kārkliņam
Beatrisei Vīgupei
Martai Tipainei 		

8. latviešu val.
sk.I.Pusvilka
11.a ģeogrāfijā
sk.V.Sabule
11.a vizuālā mākslā sk.E.Dogana
11.a ZPD lasījumos sk.V.Sabule
4.b angļu val.
sk.I.Driķe
4.a angļu val.
sk.I.Driķe

Republikas meistarsacīkšu godalgoto vietu
ieguvēji vieglatlētikā

Didzis Siksalietis
11.b sk.Z.Gulbis
Reno Apinis
8. sk.Z.Gulbis
Panākumi valsts (VISC rīkotie) līmeņa konkursos
Eduardam Zigfrīdam Aveniņam 6.b 1.pakāpes diploms
Stāstnieku konkursā valstī sk.B.Spridzāne
Martai Tipainei 4.a 1.pakāpes diploms „Anekdošu virpulī”
sk.G.Libeka
Zanei Bodniecei 7.a 2.pakāpes diploms Vidzemes reģiona vizuālās
mākslas konkursā „Kur saulīte rotājās” sk. E.Dogana
Kristīnei Vīčai 7.a 2.pakāpes diploms Vidzemes reģiona vizuālās
mākslas konkursā „Kur saulīte rotājās” sk. E.Dogana
Annai Āboltiņai 9.b 2.pakāpes 2.vieta Latvijas vokāli instrumentālo ansambļu skatē valstī sk. A.Melbārdis
Dārtai Blumbergai 9.b 2.pakāpes 2.vieta Latvijas vokāli
instrumentālo ansambļu skatē valstī sk. A.Melbārdis
Pēterim Āboltiņam 7.a 2.pakāpes 2.vieta Latvijas vokāli instrumentālo ansambļu skatē valstī sk. A.Melbārdis
Kristīnei Sipānei 10. 2.pakāpes 2.vieta Latvijas vokāli instrumentālo ansambļu skatē valstī sk. A.Melbārdis
Diānai Ronei 8 2.pakāpes 2.vieta Latvijas vokāli instrumentālo
ansambļu skatē valstī sk. A.Melbārdis
Naurim Ziediņam 4.a 3.pakāpes diploms skatuves runas konkursā
„Ievelc dziļā elpā savu Latviju” sk. G.Libeka
Estrādes grupai „Komikss” 2.pakāpes diploms sk. A.Melbārdis
6.klases estrādes grupai 3.pakāpes diploms sk. A.Melbārdis

Panākumi citos konkursos

Sākumskolas olimpiāžu uzvarētāji, dalībnieki un
atzinību ieguvēji

Agnijai Kārkliņai 12. Konkurss „Mana kā valsts prezidenta runa
valsts svētkos” uzaicinājums pie prezidenta sk. I.Šulce
Kristai Siksalietei, Anastasijai Panasjukai, Eduardam Zigfrīdam Aveniņam, Artūram Špatam, Mārai Bandeniecei, Laumai
Cīrulei, Danielam Šulcam, Līgai Rečai 1.vieta radošajā kon-kursā
”Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” sk.I.Šulce, I.Rubiņa
Kristai Siksalietei 7.b 2.vieta 5.Vidzemes patriotiskās dzejas
konkurss sk. B.Spridzāne
Laurai Ruicēnai 11.a atzinība 5.Vidzemes patriotiskās dzejas
konkurss sk. B.Spridzāne
9.klases deju kolektīvam deju skatē 3.pakāpes diploms sk.
J.Šķēle
Prieks, ka godalgoto vietu skaits nesarūk !
Paldies skolotājiem!
Skolas administrācija

Cesvaines Ziņas

Vidusskolas skolēnu olimpiāžu un konkursu laureāti



“Nometas uz mana balkona margām…”
Grupa “Bruģis”
• Edmunds Vestmanis – taustiņinstrumenti, balss
• Sandris Sproģis – ģitāra, balss
• Grupa dibināta 1987. gadā
• Grupas sastāvs – daudzi nāca un
gāja, taču nopieti ar panākumiem viss
sākās 1992. gadā
• Iznākuši 4 dziesmu albumi
• Populārākās dziesmas – Kaija,
Tevi mīlu, Diena aizgājusi, Sapņu
rums, Sapņu ziedi, Mana sirds, Mana
mīļā tu, Skolā
• Lielākais muzikālais sasniegums –
dziesmu albumu izdošana kā atskaites
punkts padarītajam
• Ārpus valsts koncertēts Krievijā,
Īrijā, Anglijā, Vācijā un šogad arī
Dānijā

“Bruģa” dziesma Kaija, kas savu
popularitāti saglabājusi kopš tās
rašanās brīža, daudziem ir viena
no mīļākajām. Arī man tā ir īpaša.
Dziesmu “saulītē” izveda Edmunds
Vestmanis, kas ir cesvainietis, taču
Latvijā viņu atpazīst kā vienu no
grupas “Bruģis” dalībniekiem.
Edmunda kolēģis ir Sandris Sproģis
no Madonas. Pirms 26 gadiem grupas
dziesmas spēja aizraut tā laika
jaunatni un arī šodienas jauniešu
vidū “Bruģa” melodijas joprojām ir
populāras.
Draugos (interneta portālā www.
draugiem.lv), galerijā „Mūzika”,
manīju atsauksmes par grupu. Portāla
lietotāji raksta:
Paldies visvislabākajiem kāzu muzikantiem par atraktīvo un jauko
atmosfēru 31.augustā Ezerniekos.
Kanādā arī var dzirdēt jūsu mūziku.
Patīkami.
Dziesma “Mana mīļā tu” ir ideāla.
Dievinu.
Sirds sažņaudzas un visam jāpaliek
ir tā. Nu tad palieciet un raujiet
augšā sirdīm tīkamus meldiņus! Gaišs
starojums no jūsu dziesmām nāk!
Un vēl neskaitāmi daudz labu
vārdu.
Ar Edmundu tiekamies karstā
maija svētdienas pusdienlaikā. Dārza
nojumē, kurā sēžam, reibinoši smaržo
ievas. Edmunds atgriezies no kārtējās
ballītes, izgulējies un šodien vairs
lielus kalnus netaisās gāzt.
Tu esi naktsputns?
– Tāda ir darba specifika. Bet – jā.
Rakstīt un sacerēt vislabāk varu naktī,
kad ir klusums, netraucē telefons un
nav citu pienākumu. Tad varu būt viens
ar savām domām.
“Bruģis” dziesmas raksta ballītēm?
– Mums pārsvarā ir koncertdziesmas. Ballītēs nopietnas dziesmas neiet.
Cilvēkiem vajag izklaidi. Viņi pieprasa
populāras dziesmas. Izpatikdami
publikai, savu latiņu neceļam. Tas
ir slikti. Bet no otras puses – ko dod
mākslinieciski augstvērtīgas dziesmas,
ja tevi klausās tikai desmit cilvēki. Tad

labāk rakstīt mūziku, kuru klausās
simti. Te man noteikti kāds nepiekritīs,
taču mūsu mazajā Latvijā svarīgi
motivēt, ko vēlies – naudu vai baudu.
Tev ir dziesma, veltīta Ivetai
(sievai)?
– Vairākas. 1991. gadā, man esot
Amerikā, tapa dziesma “Tevi mīlu”.
Tā notiek – attālums tuvina. Arī “Diena aizgājusi”, “Mana sirds” rakstītas,
domājot par Ivetu. Es toreiz naktī klusi
ziedus dāvāju tev….Kad pār torņiem
balti mākoņi slīd… Tie ir Cesvaines
torņi.
Dziesmas top atkarībā no dzīves
situācijām, kā, piemēram, “Šonakt tu”.
Kādā kultūras namā uz ballēm nāca
smaidīga meitene. Viņa staroja pozitīvi,
kas mani “uzlādēja” kā uzslava par labi
veikto darbu. Savukārt dziesma “Mana
mīļā tu” radās, stāvot autobusa pieturā.
Apstājas auto, un nepazīstama meitene
saka: “Edmund, bet es braucu uz otru
pusi.” Nu tiešām jauks sižets dziesmai.
Neizskaidrojami ir tas, ka dziesmas,
kas ieskaņotas bez lielas piepūles,
kļūst populāras. Piemēram, “Kaiju”
iedziedājām tā pa jokam. “Sapņu
rumu” iedziedāju, lai tik būtu albumā.
Un tās aizgāja. Bet, kad gribi radīt ko
kvalitatīvu, pūlies, ieguldi lielu darbu,
noslīpē katru noti ar domu, tai jāiet.
Nekā. Tas, ka faniem mīļa ikviena
mūsu radītā dziesma, ir labi, taču
vēl labāk, ja tās skan radio, TV vai
vienkārši dzimšanas dienā pie galda.
Portālā “Draugiem.lv” redzamas
afišas, ka katru nedēļas nogali
“Bruģis” ielūdz citā Latvijas vietā.
– Tas priecē, ka mūs vēlas dzirdēt.
Grafiks ir aizpildīts pusgadu uz
priekšu. Kāzas un dzimšanas dienas
tiek aizrunātas pat gadu uz priekšu.
Piedāvājumi spēlēt atrod jūs vai
jūs meklējat paši?
– Tas laiks, kad sevi piedāvājām, ir
aiz muguras. Par laimi, tagad atliek
tikai uzklausīt telefona zvanus un
vienoties par laiku un vietu.
Publika gadu gaitā mainījusies?
– Uz ballītēm nāk mazāk cilvēku.
Aktīvākie lauku iedzīvotāji izbraukuši
uz ārzemēm.
Ja aizdomājos, ir sajūta , ka esam it kā
iesprostoti un netiekam ārā. Domāšana
sākas no Valsts prezidenta, Ministru
prezidenta, ģimenes. Protam skaisti
runāt, bet ar darbiem – aizkrāsnē. Bet
daži pat skaisti runāt neprot. Jārada
apstākļi, lai ne tikai man, bet arī citiem
būtu labi.
Tu nāc no muzikālas ģimenes. Gan
abas māsas – Anita un Solveiga, gan
bērni – Matīss un Madara – darbojas
katrs savā mūzikas lauciņā. Bernībā
apmeklēji mūzikas skolu?
– Domāju iet māsas Anitas pēdās.
Iestājos Madonas bērnu mūzikas skolā
klavieru klasē, taču pēc kāda laika
mammai dīcu: “Mācīties klavieres
gribu, bet negribu ar autobusu braukt.”
Nācās izlemt un tā beidzās manas

mācības mūzikas skolā. Pēc pāris
gadiem atkal iestājos Madonas BMS,
tikai trompetes klasē. To beidzu, un tad
ceļš aizveda mani uz Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolu, kur četrus
gadus pilnveidoju trompetes pūšanas
prasmes. Pašlaik kuplinu Cesvaines
pūtēju orķestra rindas.
Pirmā
nopietnā
grupa
Cēsīs
bija “Ferrum”. Tad paralēli atradu
domubiedrus Cesvainē un izveidoju
ansambli “Cehs”, kurai mājvietu deva
Cesvaines sviesta un siera rupnīca.
Vēlāk mani uzaicināja Sandris uz
“Bruģi”, kas darbojās Madonas ceļu daļas paspārnē. Tāpēc arī tāds nosaukums. Tolaik ansambli nedrīkstēja
izveidot kā individuālu uzņēmumu,
tam bija japieder kādai organizācijai.
Tu strādā ar bērniem, jauniešiem?
Jā, Madonas bērnu un jauniešu
centrā “Kubs”, kur mācu ģitāras un citu
estrādes mūzikas instrumentu pamatus.
Vērojot jauno paaudzi, pamanu
dažādas lietas. Skolā māca rakstīt, rēķināt. Jauki. Bet dzīves pamatvērtības,
apziņu, attiecības vajadzētu mācīties
ģimenē. Vecāki bērnus uztur, skolo, dod
mīlestību. Taču auto, i-phone, celojumi?
Nereti savam jau pieaugušajam bērnam
noliekam visu gatavu priekšā. Protams,
vajag palīdzēt un atbalstīt, bet ir lietas,
kas cilvēkam dzīvē jāsasniedz pašam.
Mēs, vecāki, bieži grēkojam.
Kurš gan pēc gadiem grib dabūt
atpakaļ ar savulaik mesto bumerangu?
Tev ir studija?
– Man ir skaņu ierakstu studija.
Aranžēju dziesmas. Piemēram, ja bērni
vai jaunieši piedalās kādā konkursā
vai festivālā, nereti vēršas pie manis,
lai sagatavoju viņu balsij atbilstošu
pavadījumu. Ja kāds ansamblis, koris
vai orķestris vēlas ierakstīt savas
dziesmas, tad braucu pie viņiem.
Lai nopelnītu, piekrītu dažādiem
darbiem. Reizēm pat vadu pasākumus.
Reizē spēlē un vadi?
– Tā var teikt. Spēlējam, dziedam un
pauzēs izklaidēju publiku. Saspringti.
Reizēm grūti tautu iekustināt. Taču var.
Ballēs nereti izjūtam galvaspilsētas
tusētāju augstprātību. Viņi nāk
uz skatuves, sakot: mēs no Rīgas,
uzspēlējiet mums tādu un tādu dziesmu.
Vai arī: mēs vēlamies dziedāt. Kad sāk
dziedāt, saprotam, ka ir auzās. Reiz,
glābjot situāciju, teicu: labi, šī dziesma
neskan, varbūt padziedāsim “Kaiju”.
Kas tā tāda? Tad ir dīvaina sajūta… Vai
nu mēs esam nepareizā vietā, vai tas
cilvēks nezina, kur nokļuvis.
Kāpēc nekad neesmu dzirdējis: es
no Kočkarēm, lūdzu, uzspēlējiet man
dziesmu no grupas “Bermuda divstūris”
repertuāra. Tā nav lepnība, bet cieņa.
Katrs dara savu darbu.
Jā, protams, mēs cenšamies, izpildām
publikas vēlmes. Tas ir jauki. Taču
mums ir sava programma.
Bieži pasākumu organizatori domā,
ka mākslinieki no Rīgas ir labāki

“Bruģis” 90. gadu otrajā pusē

“Bruģis” tagad

par vietējiem, sakot: “Mums spēlēs
ansamblis no Rīgas. Viņi sanāk trīsreiz
dārgāk nekā vietējie, viņiem lielākas
izmaksas par transportu un vēl tas un
tas…” Rezultātā – uz balli atnāk daži
cilvēki. Man prieks, ja ir daudzveidība,
taču bieži vien netiek novērtēts blakus
esošais.
Vai Cesvaines kultūras dzīve tevi
apmierina?
– Gribētos, lai vairāk izmantotu
pili. Tas ir mūsu trumpis. Ir viens liels
pasākums – ļoti labi. Kāpēc nevar būt
vēl un vēl? Savā mūzikas izklaides
virzienā runājot, kultūras namā ir
līdzīgi. Te redzam atšķirību starp valsts
darbu un privāto. Ja atbildīgajiem par
kultūras pasākumiem no to biežuma,
kvalitātes, ienākumiem būtu atkarīga
alga, situācija krasi mainītos.
Kādi ir Latvijas jaunie talanti un
šovi?
– Šodienas jauniešiem ir daudz
krāsainākas balsis, nekā tās bija
agrāk. Atliek tikai strādāt. Ir arī
falšās uzlecošās zvaigznes, kuras
tādas pataisījuši televīzijas šovi. Viņu
izpildītie draņķi iet. Ja mēs piedāvātu
kaut ko tikpat seklu, mūs apmētātu
tomātiem, pirms būtu muti atvēruši.
Mūzikas komercijā lielu lomu spēlē
tavs vārds un kurā zupas katlā tu
vāries. Ja neesi no tās virtuves, tu esi
no laukiem.
Piemēram, “Mikrofona ieraksti” – tas
ir bizness. Par honorāriem nerunāsim.
Ja, nodziedot pāris dziesmas, var nopelnīt žūksni naudas, – es arī tā gribētu.

Tāpat televīzijas šovi. Var viņus
saprast – jāpelna. Žūrijai visi
dalībnieki ir vienlīdz labi un forši.
Tur nepastāv vērtēšanas sistēma. Bet
aizdomāties liek cita lieta – balsošana.
Uzvarētājkora dzimtās puses slimnīca
saņem medicīniskās iekārtas. Esat
parēķinājuši, cik iztērē zvanītājs un
cik no tā tiek labdarībai? Cik slimnīcas
varētu atbalstīt par to naudu?
Kas ir labdarība? Ieguldot savu
darbu, radu prieku citam. Piemēram,
kaimiņš iedod lāpstu, maišeli kartupeļu
un lūdz apstādīt viņa lauku. Es sastādu,
un tā ir labdarība. Bet, ja kaimiņš parāda
uz krūmiem aizaugušu platību, sakot:
lūdzu, apstādi? Viņš neiedod lāpstu un
sēklu. Man pašam jāmeklē zāģis un
jādomā, kā prom dabūt brikšņus. Tā
vairs nav labdarība. Es nerunāju par
cilvēkiem, kuriem ir daudz naudas un
viņi vēlas ziedot.
Noslēgumā
kādu
priecīgāku
noti. Vai “Bruģis” savus atbalstītājus priecēs vēl vismaz ceturtdaļgadsimta?
– Ļoti gribētos. Ir grupas, kas
atstājušas savu ieguldījumu un viņu
melodijas saglabājušās daudzu atmiņās. Ceram, ka arī “Bruģis” šajos 26
gados veicis mazus otas triepienus
lielajā mūzikas gleznā. Mēs turpinām
joprojām un gan savā, gan Sandra
vārdā varu teikt, ka bildi papildināsim
arvien ar jaunām krāsām. Tiksimies
ballītēs!
Guna Graudiņa, foto no Edmunda
Vestmaņa personīgā arhīva

Mākslas skola – otrās mājas
22. maijā Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā notika izlaidums
mākslas nodaļas audzēkņiem. Šogad
diplomu mākslas jomā saņēma 7
audzēkņi. Sadarbībā ar mākslas
skolas skolotāju Kristīni Šulci radās
ideja uzrunāt tos jauniešus, kas
absolvējuši Cesvaines mākslas skolu.
Izrādās, ka ir tādi, kas studijas un
arī savu nākamo profesiju saista ar
mākslas jomu. Šoreiz uzrunāju divus
no šī gada absolventiem – Paulu
Lecīti un Henriju Skujiņu.
Kur radās ideja diplomdarbam un
vai ilgi nācās domāt?
Paula: – Izlemt, ko taisīt
diplomdarbā, es nevarēju ļoti ilgi.
Idejas bija dažādas – citas labākas un
citas ne tik labas. Kādu vakaru runāju



ar kokteiļbāra „ABRAKADABRA”
īpašniekiem un pajautāju, varbūt viņiem
ir kādas idejas. Ideja bija – apgleznot
sienu ar siluetiem. Paskatījos uz sienu
un sapratu, ka varu to apgleznot un tas
man ir pa spēkam.
Henrijs: – Ideja radās drīzāk no
skolotāja Māra puses, viņš jau sen
bija kaut ko tādu minējis, un tā mēs
prātojām, ka šī vienmuļā mākslas
skolas ēka nemaz neizskatās pēc
mākslas skolas un tai nepieciešami
kaut kādi elementi, kāda “odziņa”, kas
liktu pievērst uzmanību. Ideja noteikti
neienāca prātā uzreiz, diezgan ilgs
laiks pagāja, līdz nonācām tieši pie šīs
idejas, šiem siluetiem.
Mākslas skola – tā ir vieta, kur …
Paula: – … kur aiziet, ne tik ļoti,

Henrijs Skujiņš diplomdarba izstrādes
procesā. Šobrīd viņa darbs ir
apskatāms pie Mākslas skolas fasādes

Cesvaines Ziņas

lai mācītos, bet gandrīz vai atpūsties.
Ejot mājās no mākslas skolas, nekad
nejutos tik nogurusi kā pēc skolas.
Krāsas un patīkamā, mājīgā atmosfēra
mani uzlādēja.
Henrijs: – Pirmkārt, tā noteikti ir
vieta, kur var lieliski noslēgties no
ikdienas stresa, skolas, mājasdarbiem
un vienkārši ļauties iekšējām sajūtām,
izliekot sevi savos darbos – gleznojot,
zīmējot, veidojot, kā arī ir iespēja
dziedāt un spēlēt ģitāru tajās pašās
mākslas skolas telpās. Tas vienkārši
ir unikāli, daudzpusīgi un tiešām
brīnišķīgi. Otrkārt, tā ir vieta, kur
var fantastiski pavadīt laiku ar
draugiem, atpūsties, paēst, pagulēt
mīkstā dīvānā un parunāties par dzīvi
ar visforšākajiem skolotājiem. Man

personīgi tās ir kā otrās mājas, kur es
pavadu reizēm vēl ilgāku laiku nekā
skolā, nekā īstajās mājās.
Kādas ir visjaukākās atmiņas par
mākslas skolas nodarbībām?
Paula: – Mācījos tikai 2 gadus, bet
visspilgtāk man noteikti paliks atmiņā
skolotāja Māra mūžīgā dziedāšana –
„Tu saviļņoji mani”, ko kā skaistu
priekšnesumu viņš mums un vecākiem
pasniedza izlaidumā. Piedzīvots tika
daudz, un smaids mākslas skolā bija
vienmēr, bet, cik daudz no tā drīkst
atklāt, jau ir cita runāšana (smaida).
Henrijs: – Visjaukāk atmiņā palikusi
tējas dzeršana aukstajos vakaros,
smiešanās, nemitīgās bērnišķīgās
Turpinājums 7. lpp.

„Nebūtu šeit, ja nebūtu sevi pārvarējis”
1. jūnijā apritēja trīs gadi, kopš
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
baznīcā kalpo mācītājs Hanss
Jensons. Par to, kādi šie trīs gadi
bijuši un par mācītāja ikdienu, vairāk uzzināju, tiekoties ar Hansu
Jensonu.
Kādi bijuši še pēdējie trīs gadi?
– Es teiktu, ka tā kā dzīve, kas sastāv
gan no labām lietām, gan no grūtākām.
Šis laiks ir bijis intensīvs, jo tas bijis
izaicinājums, iepazīstot jaunu draudzi,
jaunus cilvēkus un vidi. Cesvaines
evaņģēliski luteriskā baznīca ir īpaša no
vairākiem aspektiem. Tā ir gandrīz tik
liela kā katedrāle un viena no lielākajām
lauku baznīcām. Noteikti arī tāpēc sākt
kalpot šeit bija pozitīvs izaicinājums,
jo iepriekš kalpoju Priekulē, kur bija
maza baznīca. Iepriecinoši bija, ka
iepriekšējais mācītājs bija izveidojis
dievkalpojuma liturģiju tādu, ko es
pats lietoju.
Dievkalpojumos jūtos ļoti labi. Šī
ir īpaša vieta, un man ir prieks svinēt
dievkalpojumus šajā baznīcā svinīgi,
jo ir arī ērģeles. Man ir prieks, ka šo
trīs gadu laikā ir izdevies izveidot
kapelu tepat – baznīcā, kas funkcionē.
Tas nebija viegls process, bet esmu pateicīgs, ka mums ir blakus telpas. Mani pārsteidza tas, ka iepriekš, kalpojot
mazā baznīcā, tā īsti nebija vajadzība
pēc kapelas, bet tagad es saprotu,
kāpēc bieži vien ir blakus kapela. Kad
ir ikdienas dievkalpojumi, kas nav tik
lieli kā svētdienas, tad baznīcas lielā
telpa ir par lielu. Esmu pateicīgs par
piektdienas dievkalpojumiem, kas
notiek kapelas telpās. Un tie ir mazliet
citādāki, jo šķiet, ka tie ir tuvāki. Man ir
prieks, ka piektdienās regulāri sanākam
10 draudzes locekļi. Tāpat priecājos
par draudzes avīzi, – ka varam to izdot.
Mums ir arī sava mājaslapa – www.
cesvainesdraudze.lv, kas ir aktīva no
Ziemassvētkiem. Jānis Diekonts ir tas,
kas ar mājaslapu darbojas.
Esat arī mācītājs Madonā. Vai
ir kāda atšķirība starp kalpošanu
Madonā un Cesvainē?
– Katrai draudzei ir savs raksturs,
tāpat kā cilvēkam un katrai pilsētai.
Dažreiz ir tā, ka vienā vietā aiziet kādas
idejas, otrā nē. Vienu un to pašu lietu
katrs uztver citādāk – cilvēki nav gatavi
vai gaida ko citu. Galvenās lietās viss
ir līdzīgi, bet arī ir atšķirības. Madona
ir salīdzinoši liela pilsēta un nevar
tā pārzināt visus cilvēkus. Savukārt
Cesvaine ir maza pilsēta, līdzīgi kā
Priekule, un tur es arī pazinu cilvēkus

vairāk. Madonā esmu atpazīstams,
bet nav tā, ka pazīstu katru. Man ir
patīkami būt abās draudzēs, jo katrā no
tām var iegūt un uzzināt ko citu.
Kā draudze jūs uzņēma?
– Man šķiet, ka sākums bija labs.
Kalpojot Priekulē, mazliet vairāk
sapratu, kādi cilvēki atklājas un atveras.
Sākumā nesapratu, kāpēc latvieši ir
tik atturīgi. Kad pēc septiņiem darba
gadiem Priekulē tiku pārcelts uz šejieni,
viņi bija pārsteigti, ka braucu prom, jo
viņi sevi bija ļoti atklājuši man. Taču
man bija priekšstats, ka viņi varētu vēl
vairāk atklāt un atvērties.
Esmu pateicīgs, ka draudze un arī
Cesvaine mani ir uzņēmuši tik labi. Par
spīti tam, ka nerunāju latviešu valodā
kā dzimtajā valodā, nejūtu, ka man to
pārmestu. Jūtos neērti, ka nevaru ar
jums runāt labākā latviešu valodā, bet
es esmu pateicīgs par to, ka jums ir
pacietība mēģināt mani saprast. Un tur,
kur redzu, ka ir vēlēšanās mani saprast,
man ir prieks komunicēt. Reizēm
ir tā, ka es zinu, ko gribu teikt, bet ir
nedrošības sajūta. Es nebūtu šeit, ja
nebūtu sevi pārvarējis. Man prieks, ka
arī ar pašvaldību ir izveidojusies laba
komunikācija.
Kāda jums šķiet latviešu valoda?
Kas ir sarežģītākais?
– Gramatika, jo es rakstu ar daudz
kļūdām. Publikācijas lietas man palīdz
sakārtot apkārtējie cilvēki un izlabo
kļūdas, arī draudzes avīzē. Zviedru
valoda ir tuvāka angļu un vācu valodai.
Var teikt, ka gramatika ir līdzīga angļu
valodai, bet vārdu krājums – vācu.
Neesmu pieradis tik daudz domāt par
galotnēm un locījumiem, jo zviedru
valodā svarīgāka ir vārdu secība.
Latviešu valoda ir kļuvusi man tuvākā
valoda, jo es jau tajā domāju. Apgūstot
latviešu valodu, bija dažādas fāzes –
sākumā domāju zviedriski un burtiski
pārtulkoju latviski, bet nekas nesanāca.
Taču tagad es domāju latviski, un šī
valoda man ir kļuvusi tuva. Zviedru
valoda paliek mana dzimtā valoda,
bet valoda, ar ko es 13 gadus esmu
dzīvojis, domājis, rakstījis, ir bijusi
latviešu valoda. Šobrīd ir tā, ka man
dažreiz jau jāpiedomā, kā izteikties
zviedriski.
Ir priekšstats, ka cilvēki nāk uz
baznīcu tikai tad, kad ir kaut kas
noticis privātajā dzīvē vai biznesā
ir kādas problēmas. Vai tas ir tikai
stereotips?
– Es to gribētu vairāk norakstīt uz
stereotipu. Protams, bieži ir gadījumi,

kad cilvēks pievēršas baznīcai grūtākā
dzīves posmā. Es iesvētības kursos
uzsveru, ja mēs gribam izprast cilvēka
būtību, tad mēs nevaram dzīvot tikai
horizontālajā perspektīvā, mums vajag
arī vertikālo perspektīvi. Mēs esam
radīti ar miesu, dvēseli un garu. Cilvēki
piekrīt, ka mēs esam ne tikai miesa, bet
mums ir arī dvēsele, ja runājam par
personību, jūtām, domāšanas veidu un
vērtībām. Bet mums ir nepieciešams
attīstīties vēl tālāk – pa garīgo aspektu –
par sirdsapziņu, intuīciju, Dievbijību.
Kamēr viss ir kārtībā, cilvēks varbūt
nesaprot, cik svarīgi tas ir, bet tad, kad
kaut kas notiek, tad viņi atbildi meklē
baznīcā. Es gribu uzsvērt, ka šeit ir
runa par eksistenciālām lietām, kas
katram cilvēkam ir svarīgi. Bieži vien
mēs nonākam kaut kādā grūtā situācijā
tādēļ, ka neesam kopuši savu garīgo
dzīvi.
Jūs esat klāt cilvēkam svarīgos
brīžos – gan ikdienā, gan dažādos
godos. Ir tādi brīži, kas jums šķiet
svarīgāki par citiem?
– No šī visa man gribas pieminēt
dievkalpojumu, kas regulāri ir
svētdienās. Draudze ir mūsu garīgā
ģimene. Tāpat kā mēs ikdienā dzīvojam
ģimenē, nav svarīgi tikai svētki,
lai veidotu ģimeniskumu. Ģimene
nozīmē arī regulāru satikšanos, kaut
kā piedzīvošanu kopā. Man ir svarīgi,
lai draudze regulāri nāk kopā. Vēlētos,
lai baznīcas apmeklēšana nebūtu
vienreizēji notikumi. Protams, ir
svarīgi dzīves brīži – kāzas, kristības,
un man ir gods būt klāt šajos brīžos.
Kā veidojas komunikācija ar
cilvēkiem? Viņi jūs uztver kā
mācītāju, kas jāuzrunā ar pietāti,
vai tomēr kā draugu?
– Zviedrijā esmu uzaudzis tā, ka
visiem saka „tu”, izņemot karalisko
ģimeni. Es ceru, ka neviens nav
apvainojies par to, ka esmu kādu
uzrunājis uz „tu”. Man sākumā bija
grūti, ka cilvēki nesaka man „tu”,
viņi teica „mācītājs”, tad man gribējās
skatīties, ar ko viņi runā. Amatu jāciena kā kārtību, svētību, bet ir svarīgi, ka
ir cilvēks, kas nes šo amatu. Kad cilvēki
ciena mācītāju, viņi ciena amatu.
Problēma ir tā, ka amatu nēsāšana
traucē, lai izveidotu draudzīgas
attiecības. Es gribētu vairāk vienkāršas
attiecības. Mani satrauc tas, ka cilvēki
reizēm kaut ko nepasaka, jo viņiem
šķiet, ka mani traucē. Ir svarīgi atrast
līdzsvaru, lai mēs nekļūstam pārāk
izolēti cits no cita, lai mēs saprotam,

ka esam kādā kontekstā ar citiem.
Arī tāpēc man ir izveidojusies laba
draudzība ar citām konfesijām Latvijā
un arī Cesvainē ar katoļu baznīcu.
Vai cilvēki neiebilst pret to, ka tiek
pārņemtas kādas procesijas, rituāli
no katoļu baznīcas?
– Varbūt ir daži, kam tā šķiet.
Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs nesaistām
mūsu konfesiju ar kaut kādu ārējo
formu, kas, izrādās, vēsturiski nemaz
nav bijusi. Nereti cilvēki saka, ka
„tas nav luteriski”, uz ko man jāatbild
ar pretjautājumu – „kas ir tas, kas
nav luterisks?”. Ir tādas trādīcijas,
kas ir bijušas kādu laiku baznīcā bez
dziļas jēgas, bet nav bijušas ilgstoši,
un ir tādas, kas kļuvušas par tādām
kā identitātes zīmēm. Piemēram, ja
runājam par ārējām lietām – mācītāja
tērpu. Esmu pieradis, ka Zviedrijā
luterāņu baznīcā lieto dažādus amata
tērpus. Man ir prieks, ka Cesvaines
draudze šajos trīs gados ir piekritusi un
iegādājusies dažādus mācītāja tērpus.
Ir bijis laiks, kad daudzās vietās
mācītāji bija tikai melnā tērpā, bet ne
vienmēr tā bijis.
Mums ir tik skaista baznīca, atjaunotas
vitrāžas, iespaidīgas ērģeles, ar kurām
radīt skaistu mūziku! Kāpēc gan arī
mācītājs nevarētu vilkt ko košāku?!
Tāpat ir arī ar vīraka lietošanu – man ir
svarīgi, ka dievkalpojumu var izbaudīt
ar vairākām maņām, ne tikai ar redzi,
dzirdi un tausti. Vīrakiem ir dziļi
simboliska nozīme. Tāpat kā mūsu
lūgšana ceļas uz debesīm, tāpat arī
vīraku dūmi. Ja tas var palīdzēt mums
domāt dziļāk, piedzīvot Dievu ar citām
sajūtām, kāpēc nē? Dievkalpojums
ir jāsvin, jo tas satur visu – prieku,
pateicību, slavēšanu un skaistumu, bet
tas nenozīmē, ka tur nav dziļuma un

nopietnības.
Esot ārpus baznīcas, kas jums
sagādā prieku?
– Būt kopā ar dabiskiem un jaukiem
cilvēkiem. Man ļoti patīk braukt ar
mašīnu. Man ir tiesības braukt ar
autobusu un pirms kāda laika vēlējos
atsākt, bet aizņemetības dēļ nesanāca.
Patīk redzēt pasauli. Dažreiz esmu
pārsteigts par to, ka cilvēki nav kaut
kur bijuši, tāpēc saprotu, ka man ir
bijusi liela priekšrocība, ka esmu bijis
dažādās vietās.
Vai arī jums mēdz piemist kādas
ārišķības?
– Cilvēki pārāk daudz pievērš
uzmanību lietām, es tam neredzu jēgu.
Ir jomas, kas strauji attīstās, piemēram,
tehnoloģijas. Tad ir vēlme pēc kaut
kā jaunāka un modernāka. Kad pirku
auto, likās, viss kārtībā, jo mašīna ripo.
Tagad esmu aizdomājies, ka būtu labi,
ja mašīnā būtu GPS, klimata kontrole,
kruīza iespējas, bet bez tā varu arī iztikt.
Es drīkstu priecāties par šīm lietām, bet
tās nav tik svarīgas, lai aizņemtos naudu
un tieši tagad tās iegādātos. Novērtēju
to, ka man ir iespēja dzīvot tik labā
vietā kā Lazdonas Mācītājmuiža. Var
padomāt, ka arī tā ir ārišķība. Ne visiem
ir dota iespēja no rīta pamosties parka
teritorijā esošā mājā. Mēs drīkstam
baudīt un novērtēt šādas lietas, bet tās
nedrīkst mūs pārņemt. To mēs attīstām
dievkalpojumā. Ja ir iespēja svinēt ar
skaistumu, darīsim to! Dievs ir radījis
skaistu pasauli un iespēju baudīt
lietas estētiski. Tas mani fascinē.
Argumentējot to, vai Dievs ir vai nav,
es saku, ka viens no pierādījumiem ir,
ka mēs varam uztvert skaistas lietas un
izprast tās.

Turpinājums no 6. lpp.

lodi. Par to liels paldies jāsaka Mārim.
Henrijs: – Man pat nenāk prātā,
ka bija kaut kas tāds, kas sagādātu
briesmīgas raizes vai problēmas. Varbūt
vienīgi man izteikti trūka laika, jo visu
darīju lēnām, precīzi un laika trūkumu
atsvēru ar to, ka strādāju, zīmēju līdz
vēliem vakariem.
Kur plānojat izmantot savas
zināšanas?
Paula: – Mākslas skola bija kā
veiksmīgs trāpījums mērķī, atklājot
sevī kādu talantu. Ir idejas, kur

drīkstēšu izmantot un izmantošu savas
zināšanas, jo manam dvēseles mieram
tas ir nepieciešams. Lielas zināšanas
deva arī diplomdarbs – nekad neveidot
tik apjomīgus darbus, kas varbūt ir
paredzēts darīt, Mākslas akadēmijas
otro kursu beidzot.
Henrijs: – Ļoti iespējams, ka tās
nāksies pielietot it visur – ikdienā,
vidusskolā, augstskolā vai varbūt
darbā.
Nākotni domājat saistīt ar mākslas
jomu?
Paula: – Šovasar man ir jāiestājas
augstskolā un esmu izlēmusi savas
zināšanas paplašināt jomā, kur man
noteikti noderēs mākslas skolā iegūtā
informācija par kompozīciju un
krāsām.
Henrijs: – Šobrīd pastāv doma, ka
varētu iet mācīties uz kādu mākslas
vidusskolu vai uz skolu ar mākslas
novirzienu, bet nevar jau, protams,
zināt, kā viss dzīvē iegriezīsies. Bet, ja
pat darbā nebūs nepieciešamas mākslas
iestrādes, tad tās noteikti saglabāšu
vismaz hobija līmenī, jo tas man
patiešām no sirds patīk.
Kāds ir jūsu ieguvums, absolvējot
mākslas skolu?

Paula: – Es aizvien nezinu, kādas ir
pretkrāsas, bet beidzot es zinu, ko drīkst
un ko nedrīkst jaukt kopā. Ieguvums ir
liels un gandarījums arī, jo dažus gadus
pirms tam beidzu arī mūzikas skolu un
pašai tas ir liels pluss, jo izmantoju
visas Cesvainē piedāvātās iespējas
iegūt lētu un labu izglītību.
Henrijs: – Ļoti, ļoti milzum daudz
jaunu, interesantu, noderīgu zināšanu,
kas tiešām noderēs.
Krāsas ikdienā mēdz darīt
brīnumu lietas – rosināt, mudināt,
radīt enerģiju un gluži pretēji –
nomākt un padarīt mūs nogurušus.
Kāda ir jūsu iecienītākā krāsa un
kura – nē, kāpēc?
Paula: – Mana mīļākā krāsa ir zaļa.
Man ir zaļas istabas sienas, tā mani
uzlādē, lai gan nevaru tā teikt, ka citas
krāsas man ļoti nepatiktu. Lai gan nē,
ir krāsas, kas man diezgan nepatīk –
dzeltena un rozā. Dzeltenas man ir
drēbes, jo tajās jūtos ērti, bet tā tiešām
nešķiet mana krāsa. Rozā ir rozā. Es
neesmu princese, kas gaida prinčus
un rozā krāsa man asociējas tikai ar
princesēm. Tas jau varbūt ir arī tikai
tāds kā stereotips, bet man tā krāsa
arī īpaši nepiestāv, tāpēc priecājos, ka

citām mazajām meitenēm rozā patīk.
Henrijs: – Man patīk krāsas.
Visas krāsas, jo katrai var radīt savu
tonalitāti, savu nokrāsu un katra no tām
ir tik atšķirīga un unikāla, jo tieši caur
krāsām lietas iegūst savu dažādību vai
gluži pretēji – saspēli.
Varbūt ir vēl kas sakāms ...
Paula: – Mākslas skola – tās ir
otrās mājas un nav jāpilda mājasdarbi.
Aizej – padari, neaizej – nepadari. Lai
gan es mācos vidusskolā un man jau uz
to visu ir mazliet citādāks skatījums, jo
esmu vecāka... Pat tas nav īstais vārds.
Es uzskatu, ka jebkuram cilvēkam,
kas kaut ko vēlas darīt un, ja pat
nevēlas, ir jāaiziet uz mākslas skolu
kaut vai uz vienu gadu. Ļoti priecāšos
par tiem jauniešiem, kas atrod laiku
savos vidusskolas gados un izmācās
tur kaut vai 2 gadus, jo tas ir vārdiem
neaprakstāmi lietderīgi.
Henrijs: – Noteikti gribu teikt milzumlielu paldies visiem skolotājiem –
Vitai, Kristīnei un īpaši Mārim – par
skološanu, skaidrošanu, dotajām zināšanām un pacietību šo ilgo gadu
garumā!
Kristīne Vilciņa, foto no Paulas
un Henrija perosnīgā arhīva

sarunas un darbu gleznošana pie
lieliskas mūzikas.
Vai bija kāda tehnika, kuru apgūt
mākslas jomā bija visgrūtāk vai
kaut kas nepadevās? Kāpēc?
Paula: – Man ļoti, ļoti, nepatīk
zīmēšana, lai gan skolā rasēšanas
stundās esmu pati uzmanība. Patiesībā,
atšķirība ir liela abos. Bet vismaz
beidzot esmu arī iemācījusies uzzīmēt
skaistas un precīzas elipses, kubu un

Fotokolāža – Paules Lecītes diplomdarbs kokteiļbārā „ABRAKADABRA”

Cesvaines Ziņas

Kristīne Vilciņa, autores foto



Precizējums
Informējam, ka 2013. gada maija „Cesvaines Ziņās” ir radušies
pārpratumi. 1. jūnija pašvaldību
vēlēšanu „Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība” sarakstā ir
ieviesusies vārdu kļūda deputātu
kandidāta uzvārdā – ar piekto kārtas
numuru kandidēja Vitālijs Sokirka.
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
rakstā saksofona skolotājs ir Jolands
Andževs, savukārt zem foto ir ieviesusies kļūda uzvārdā, ir jābūt – Māra
Bandeniece.
„Cesvaines Ziņu” redkolēģijas
vārdā atvainojos par pārpratumu.
Kristīne Vilciņa

Pateicības
Vēlētāju apvienība „Savam novadam” izsaka pateicību visiem
pašvaldības
iedzīvotājiem,
kuri
piedalījās
vietējās
lēmējvaras
vēlēšanās, kā arī tiem, kuri uzticējās
mūsu apvienībai.
***
Vēlētāju apvienība „Novada rītausmai” izsaka pateicību saviem
vēlētājiem par atbalstu vēlēšanās.
***
Cesvaines novada sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļa izsaka
pateicību Cesvaines vidusskolas administrācijai un šoferim Vitālijam
Kokušam par iespēju būt skaistajā
ekskursijā un sporta spēlēs Dzelzavā.
***
,,Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj
saņemt vai dabūt,
bet gan tas, kurš spēj dot citiem…”
Mēs, grupu „Bizmārīte” un “Taurenītis” skolotājas, vēlamies pateikt
lielu paldies atsaucīgiem Cesvaines
cilvēkiem saistībā ar izlaiduma organizēšanu: Didzim Baunim, Sarmai
Kurmei,Alvim Duplinskim, Eināram
Bernovskim, skolas apkalpojošajam
personālam, Vitālijam Stikānam,
Jānim Āboliņam un Edmundam
Skridem.
Lai jums jauka, saulaina vasara!

Sludinājumi
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ–
pieaugušus, briestaudzes, var izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības
zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības.
Korekta samaksa. Interesē īpašums
Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē. Tālr.
29621515 vai zonda.ipasums@
gmail.com

Zolītes turnīrs

26. maija zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Rolands Repkevičs
2. vieta Diāna Cepurniece
3. vieta Aivo Puzulis
14. jūnija zolītes uzvarētāji:
1. vieta Andrejs Zariņš
2. vieta Māris Vanags
3. vieta Atis Verebs
Nākošā spēle 13. jūlijā plkst.
17:00 kultūras namā.
Nr. 6 (239) 2013. gada 20. jūnijs
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.



Pirmsskolai „Brīnumzeme” 3. vieta konkursā
„TĪRAI LATVIJAI”
Visas vienkāršas lietas ir
Vismīļākās un patiesākās –
Tās runā no sirds uz sirdi.
Visi vienkāršākie darbi ir
Visnepieciešamākie un vērtīgākie –
Un tie liek mums patiesi priecāties
Un patiesi smaidīt.
No janvāra līdz aprīlim pirmsskolā
„Brīnumzeme” notika liela rosība,
vācot makulatūru. Beidzot noslēdzies
makulatūras vākšanas konkurss „TĪRAI
LATVIJAI” un paziņoti uzvarētāji. Kopā
savācām 23646,00 kg makulatūras! No
337 iestādēm,kuras piedalījās konkursā,
ieguvām 3. vietu!
Dāvanā – 100 lati sporta inventāra

iegādei un
par katru savākto
makulatūras tonnu saņemsim 5 kg
biroja vai zīmēšanas papīra no SIA
„Papīrfabrikas „Līgatne””. Lielu paldies gribu teikt visiem bērnu vecākiem, Cesvaines un Kraukļu bibliotēkām, Cesvaines vidusskolai, veikaliem, atsaucīgajiem Cesvaines un tās
apkārtnes iedzīvotājiem, Delzavas
bibliotēkai par lielo atsaucību.
Paldies Alitai Jēģerei un Andrejam Aveniņam par sava transporta
izmantošanu makulatūras atvešanā no
iedzīvotājiem! Paldies atsaucīgajām
meitenēm par makulatūras kārtošanu
konteineros! Kopā mēs varam!
Lai rosinātu bērnus un jauniešus

Cesvaines vidusskolas saime izsaka vislielāko pateicību visiem
cilvēkiem, uzņēmumiem un iestādēm,
kuri 2012./2013. mācību gadā snieguši
dažāda veida atbalstu, lai mācību process būtu pēc iespējas daudzveidīgāks
un kvalitatīvāks, vide sakopta un
pievilcīga,
svarīgākās
vajadzības
nodrošinātas:
• Jurim Lazovskim par finansiālu
atbalstu mācību līdzekļu iegādei un
skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai;
• „Biedrībai izglītības, zinātnes un
inteliģences atbalstam” un Jurģim
Auziņam personīgi par ilggadēju finansiālu atbalstu skolēnu brīvpusdienu
nodrošināšanai;
• SIA “Halle B” un Jānim Buļam
personīgi par finansiālu atbalstu skolēnu
brīvpusdienu nodrošināšanai;
• Gretai Bakšas kundzei par ilggadēju
finansiālu
atbalstu
ārpusklases

pasākumiem;
• Vasilišinu ģimenei par ilgstošu
finansiālo
palīdzību
skolas
labiekārtošanā, mācību līdzekļu iegādē,
pasākumu atbalstīšanā;
• Zladeju ģimenei, veikalam „Sēlis”
un veikalam „Top” par materiālo atbalstu;
• Ilvaram Āboliņam par skolas
pasākuma finansiālo atbalstu;
• Cesvaines novada domei , domes
darbiniekiem un tās priekšsēdētājam
Vilnim Špatam personīgi par ievērojamu atbalstu skolas funkciju nodrošināšanā;
• Cesvaines internātpamatskolai, Cesvaines mūzikas un mākslas skolai, Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādei
„Brīnumzeme”, Cesvaines bibliotēkai,
Cesvaines sociālās aprūpes centram,
Cesvaines kultūras namam, salonam
„Divi torņi”, zemnieku saimniecībai

Paldies!

rīkoties videi draudzīgi un saudzēt dabas resursus, 2012. gada nogalē “Zaļā
josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, papīrfabriku „Līgatne” un
a/s „Latvijas valsts meži” izsludināja
makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai
Latvijai”. Konkursa mērķis bija pievērst
bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu
šķirošanas nozīmei sadzīvē, kā arī veidot izpratni par to, ka pareizi sašķiroti
un pārstrādei nodoti atkritumi veicina
jaunu produktu ražošanu. Konkursa dalībnieki čakli vāca makulatūru
mācību gada garumā līdz pat 2013.
gada pavasarim.
Ilga Rumpe,
grupas „Bizmārīte”skolotāja

„Sviķi”, veikalam „Lats”, Grašu bērnu
ciematam, Cesvaines ev. luterāņu un
Cesvaines katoļu baznīcai, brīvdienu
mājai „Pie sievasmātes”, autoservisam
„Jurguci” un laikrakstam „Cesvaines
Ziņas” par veiksmīgu sadarbību un
Edmundam Skridem par filmu. Paldies par interesantajām ekskursijām
klasēm – SIA “Komunālie pakalpojumi” (personīgi Jānim Vanagam), SIA
“Ozols” LG (personīgi Līgai un Jānim
Ozoliem), Cesvaines novada muzejam
(personīgi Daigai Matrozei), Cesvaines
televīzijas tornim (personīgi Aivaram Putniņam), pašvaldības aģentūrai
“Tūrisma centram” (personīgi Ilzei
Kalnai-Elksniņai), Kraukļu bibliotēkai
(personīgi Larisai Maliginai), VUGD
Cesvaines postenim. Paldies skolas
šoferīšiem par lielo vizināšanu šajā
mācību gadā! Paldies par sadarbību
ikvienam!

Jaunākās latviešu filmas uz brīvdabas kino ekrāna

Pateicoties apdrošināšanas uzņēmumam „BTA”, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centram,
Cesvaines mākslinieku biedrībai un
Cesvaines novada domei, 8. jūnijā
Cesvainē pie Tējas namiņa varēja
redzēt ainu gluži kā no kino – tuvojoties tumsai, sākās nakts kinomīļu
vakars.
Līdz šim Cesvainē vēl netika rādīta
filma „Sapņu komanda 1935” un
reti kurš to bija redzējis uz lielajiem
ekrāniem. Tāpēc jo īpaši liels prieks,
ka šo latviešu filmu varēja baudīt uz
tik liela ekrāna (3 x 5 m), kāds tas bija
kino naktī. Iedzīvotāju interese liela
un uz pirmo seansu bija sanākuši ap
100 cilvēku, tāpēc, lai ērti varētu vērot

filmas, nācās pat sēdēt zālājā. Kino
baudītāji ņēmuši vērā afišās teikto un
līdzi ņemts arī pleds un tējas krūze.
Vakars turpinās ar filmām „Reinholds Lencs” un „Mammu, es tevi
mīlu”. Tās gan skatījās pacietīgākie
kinomīļi, jo nakts lika par sevi manīt
un kļuva vēsāks. Skatoties kino, dažbrīd
pārņēma sajūta – vai tas tiešām notiek
tepat – Cesvainē? Šķita, ka uzburta ir
aina no filmām, tikai vēl skaistāka. Kur
gan vēl pils fonā, pustumsā, ar labu
kompāniju var baudīt tik skaistu sestdienas vakaru!?
Paldies idejas ģeneratoram un
darbīgākajam organizatoram Mārim
Raudam par idejas novešanu līdz
realizācijai! Šis kino vakars noteikti

Pils fons un tumsa brīvdabas kino
piešķīra īpašu auru
nebija pēdējais, jo iedzīvotāju atsaucība
liecina par to, ka brīvdabas kino vakariem ir jābūt! Paldies visiem, kas atnāca
un radīja brīnišķīgo atmosfēru!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Noslēdzies konkurss „Sabiedrība ar dvēseli 2013”
Cesvainē, Lubānā un Varakļānos
Jau otro gadu Cesvaines, Varakļānu
un Lubānas iedzīvotājiem tika dota
iespēja parādīt savu iniciatīvu un,
strādājot kopā ar līdzcilvēkiem, iesniegt projektus par dažādām sev un
apkārtējiem svarīgām jomām. Projektu
konkurss noslēdzās 17. maijā un jau 29.
maijā Cesvainē notika žūrijas komisijas
tikšanās. Žūrijas sastāvā bija pa vienam
pārstāvim no katra iesaistītā novada un
Nīderlandes fonda pārstāvis. Kopumā
tika iesniegti 9 projekti, un lēmums

Žūrijas komisija, izvērtējot iesniegtos
projektus

par to, kam piešķirt finansējumu, nebija
viegls. Iesniegtie projekti bija interesanti, idejām bagāti un oriģināli. Kaut gan
žūrija labprāt piešķirtu līdzekļus visu
projektu atbalstīšanai, tomēr finansiālās
iespējas ir ierobežotas. Projekti tika
vērtēti individuāli un pēc tam, kopīgi
diskutējot, tika pieņemts lēmums par
projektiem, kuri saņems finansējumu.
Lubāniešus priecēs iedzīvotāju grupas „Lubānai un pašiem” iesniegtais
projekts „Atkritumiem savu vietu”, kura
ietvaros tiks izbūvēta jauna atkritumu
novietne, kā arī atbalstu guva iedzīvotāju
grupas „Osīc” izstrādātais projekts „Vieta jauniešiem!”, kura mērķis ir iekārtot
Lubānas novada jauniešu centru.
Varakļānu novadā arī tika atbalstīti divi projekti: viens no tiem ir
iniciatīvu grupas „Progress” iesniegtais projekts „Brīvības ielas 1 pagalma labiekārtošana”, kura ietvaros pie
daudzdzīvokļu mājas tiks labiekārtots
mājas pagalms un izveidota drošāka

Cesvaines Ziņas

braukšanas zona, bet otrs – iedzīvotāju
grupas „Tuvāk sirdij” projekts „Strītbola laukums Pils ielā 18”, kura galvenā
ideja ir labiekārtot teritoriju jauniešu
vajadzībām, nobruģējot laukumu un
ierīkojot basketbola grozu.
Cesvaines novada jaunieši varēs
realizēt savas idejas un labiekārtot Cesvaines novada Bērnu un jauniešu centra
telpas.
Paldies visiem, kas piedalījās
konkursā! Kopīgi līdzdarbosimies projektu realizēšanā un priecāsimies par
iespēju sakārtot vidi, kur dzīvojam,
atpūšamies un par kuru esam atbildīgi!
Iveta Raimo,
Kristīnes Vilciņas foto

Laulāti
Jānis Mārtiņš Kursītis
un Sintija Puzule.

Apsveikumi
Gadi aizsmaržo kā ziedi zilās 		
		
vāzēs,
ko uz galdiem vienmēr jaunus liek;
Gadi kvēl kā vīns, kas ieliets 		
		
glāzēs,
brīžos svinīgos kas izdzerts tiek.
		
/Rūdolfs Vētra/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam:
85 gados – Vilhelmīni
Bondari un Mildu Gruduli;
93 gados – Aleksandru
Ignatjevu!

Cesvaines pašvaldība

Afiša
22. jūnijā plkst. 19:00 pils pagalmā brīvdabas izrāde – komēdija
“Naudas koks” veidota pēc Vizmas
Belševicas darba “Tās dullās Paulīnas
dēļ” motīviem.
Piedalās – Jānis
Jarāns, Gunārs Placēns, Dainis Porgants, Regīna Devīte, Inese Ramute, Januss Johansons, Enriko Avots
u.c. Režisors – Ivars Lūsis, ieeja – 2
Ls. No plkst. 22:00 tirgus laukumā
Lustīga nakts zaļumballe, spēlē
grupa „Pusbrāļi”, ieeja – brīva. Darbosies bufetes.

Redzes
pārbaude

Cesvaines Sociālā dienesta telpās
Pils ielā 2
2013. gada 10. jūlijā
14. augustā
11. septembrī
16. oktobrī
13. novembrī
11. decembī
Redzes pārbaudi veic optomet-rists
Sergejs Petručeņa.
Maksa par konsultāciju – 3,00 LVL.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tāl-runi:
26340887.
Ir iespējams arī:
 Pasūtīt brilles.
 Pasūtīt kontaktlēcas.
 Iegādāties briļļu futlārus, salvetes, kontaktlēcu kopšanas līdzek-ļus.
 Nodot remontā brilles.
Atšķirībā no acu ārsta optometrists
izraksta briļļu recepti, bet neārstē
acu slimības. Ja rodas aizdomas par
medicīniskiem traucējumiem, tad optometrists iesaka apmeklēt oftalmologu
(acu ārstu).

Līdzjūtības
Bet reizēm grūti to saprast,
kā viss vienā mirklī var zust.
		
/Z.Purvs/
Izsakām līdzjūtību Olitai
Ķimelei ar ģimeni, māmiņu
mūžībā aizvadot.
Celtnieku ielas 3 kaimiņi

Miruši
Gaida Antonova
(1922 – 2013)

