Jūnijs, 2014. gads
Visskaistākā nakts
ir Jāņu nakts,
kas jūnija dienas rotā.
Šai naktī ikviens
var laimi rast
pat vientuļā
papardes ziedā.
Deg gunskuri,
rotājas saule,
skan dziesmas.
Viskrāšņākās puķes
zied pļavās,
sapostas sētas un
apvīti vārti.
Visskaistākā nakts
ir Jāņu nakts,
kad saulriets
auž rītausmas spozmi
un pāri kalniem
mirdz uguņu liesmas,
un pasauli piepilda
Līgo dziesmas.
/I. Sniedze/

Līksmu, gaišu un
līgodziesmām bagātu gada
garāko dienu un īsāko nakti!
Līgo!
Cesvaines novada dome

Redaktores sleja

Peoniju smarža dārzā, ikrīta putnu
dziesmas modinātāja vietā, izlaiduma
balles kleitas visapkārt… Beidzot pa
īstam var izjust vasaras klātesamību.
Ir tik daudz ideju un ieceru, ko gribas
īstenot tieši vasarā. Skolēniem un
studentiem ir brīvdienas, bet ikviens
darbarūķis gaida atvaļinājuma laiku, lai
veltītu laiku sev, ģimenei un atslodzei
no ikdienas rutīnas. Un nekas tā
nenovērš domas no darba jautājumiem
kā rušināšanās piemājas dārzā vai
teritorijas labiekārtošana.
Kad pēc ilgāka laika nav būts
lielpilsētā, pārņem neliels satraukums
un gaidas. Un tad nāk atziņa – nekur
nekas nestāv uz vietas. Pat ierastā ietve
ieguvusi jaunu apģērbu bruģa izskatā,
un piemājas zaļo zonu papildinājis
jauns rotaļu laukums. Domas par to,
kā bija un kā ir tagad… Nereti šķiet,
ka agrāk bija labāk. Prātā ir tik daudz
gaišu atmiņu, ka pieņemt jauno ir
grūtāk, nekā cerēts. Vēl neizdodas, bet
varbūt nākamreiz, kad jau zināšu, kas
sagaida.
Saskaņā ar latviešu ticējumiem līdz
Jāņiem lauku sētā jāpaspēj izdarīt
daudz darbu. Un galvā jau skan:
līdz Jāņiem jāizravē dārzs, citādāk
Jāņu naktī kaimiņi aplīgos. Reti kur
mūsdienās kaimiņi dodas no sētas uz
sētu aplīgodami. Un tomēr – dārzam
jābūt izravētam. Pat ja neviens
neaplīgos. Bet vēl tik daudz jādara:
jāsakārto māja, jāsien jāņusiers,
jāplūc jāņuzāles… Ik gadu, sēžot
pļavā un plūcot jāņuzāles, prātā mājo
daudz gaišu un labu domu. Un ne
velti. Vasaras saulgrieži ir laiks, kad
cilvēks un daba saplūst vienā veselā.
Laiks, kad ik pļava, ik ūdens lāse un
zāles stiebrs sniedz milzu enerģiju
un spēku. Novēlu ikvienam smelties
saules un dabas enerģiju un gūt spēku
turpmākajiem ikdienas darbiem.
Līgo! – gaišs gaviļu sauciens, kuru
sviežam no kalna uz kalnu, no sētas
uz sētu, kurš apvij ziedošās pļavas un
druvas, vārtu palodas un Jāņu biķeri.
Līgo! – prieka sauciens, kas atver sirdis
Jāņu nakts burvībai. Gaišus svētkus!
Līgo!
Nākamais
„Cesvaines
Ziņu”
numurs – 24. jūlijā.
Kristīne Vilciņa
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Cesvaines siltumapgādes problēmas un rīcības virzieni turpmāk
22. maija domes sēdē tika apstiprināta Cesvaines pilsētas siltumapgādes stratēģija, kurā paredzēti
trīs rīcības virzieni. Lai pārrunātu
pašreizējo siltumapgādes situāciju
un noskaidrotu ieceres, tikos ar SIA
„Cesvaines siltums” vadītāju un
valdes locekli Aivaru Baieru.
Ir noslēgusies apkures sezona. Kāda
tā bijusi?
– Uzņēmuma ieņēmumu ziņā tā ir
bijusi sliktāka nekā iepriekšējās sezonas.
Ziema bija tikai janvārī, bet pārējos
ziemas mēnešos termometrs vairāk
rādīja plusus nekā mīnusus. Mums ir
līdzīgi kā zemniekiem – esam atkarīgi
no laikapstākļiem. Pagājušajā apkures
sezonā, sakurinot 2536 m3 malkas,
saražojām 3040 megavatstundu (MWh)
siltumenerģijas, kas ir par 518 MWh
mazāk nekā iepriekšējā apkures
sezonā; par tikpat mazāk tika piegādāts
patērētājiem. Tādējādi ieņēmumi salīdzinoši samazinājās par 13 654 latiem
(= 518 MWh x LVL 26,36 MWh). Ja           
runājam par skaitļiem, uzņēmuma
darbību labāk ir skatīt kalendārā
gada griezumā, kā tas tiek parādīts
uzņēmuma finanšu pārskatā. 2013. gadā
SIA „Cesvaines siltums” peļņa bija
–2529 lati. Arī 2014. gada ieņēmumi būs
mazi, jo pirmajos četros šī gada mēnešos
mūsu klienti siltumenerģiju patērēja
par 318 MWh mazāk nekā attiecīgajā
2013. gada periodā.
Kāds ir turpmākās rīcības plāns?
– Pastiprināsim darbu debitoru parādu
atgūšanā. Siltumenerģijas patērētājiem,
kuri līdz šī gada 1. oktobrim nebūs
nokārtojuši parādu par piegādāto
siltumenerģiju, aprēķināsim līgumsodu,
maksājumu kavējuma naudu vai
likumīgos procentus.
Domes apstiprināto siltumapgādes
stratēģiju uzskatu par pareizu. Laikam
jau deputātus pārliecināja uzaicinātā
teorijā un praksē kompetentā siltumtehnikas inženiera cesvainieša SIA
„Halle B” valdes locekļa Jāņa Buļa
Cesvaines pilsētas stratēģijas redzējums.
Sevišķi aktuāla tā var kļūt pēc jaunas
katlumājas būvniecības. Šobrīd noteikti
varu teikt, ka siltumapgādes uzņēmuma
pastāvēšanai ar konkurētspējīgu apkures
tarifu pēc katlumājas izbūves svarīga
ir jaunu klientu piesaiste. Tā kā esam
pašvaldības uzņēmums, vispirms ir
jāpiesaista tās ēkas, kas ir pašvaldības
pārziņā. Stratēģijas pirmo virzienu var
realizēt jau šogad. Internātpamatskolas
ēku bloks ir liels – to veido seši objekti,
kuru kopējā apkures platība ir 4880 m2,
kas nav maz (viena piektā daļa no mūsu
pašlaik apkurināmās platības).
SIA „Cesvaines siltums” katlumāja
tika uzbūvēta 1997. gadā, tātad ir
kalpojusi jau 17 apkures sezonu. Būtu
jāceļ jauna, jo pašreizējā ir gan fiziski,
gan morāli novecojusi. Savukārt, lai
būvētu jaunu, ir jāzina plānotā apkures
jauda – cik daudz objektu varētu
pieslēgties centrālajai siltumapgādei.
Ja viss noritēs tā, kā tiek plānots, un
siltumtrasei pieslēdzas arī vidusskola,
pils un vēl kādas ēkas, tad tarifs nebūtu
daudz jāceļ. Katlumājas būvniecībai
ir nepieciešams vismaz 1 miljons
eiro. Protams, tarifs neizbēgami būs
jāpaaugstina, taču tad tas nebūs tik
augsts kā citās pašvaldībās.
Ar šī gada 1. jūliju pārtrauksim
pieņemt maksājumus par atkritumiem.

paldies! Pensijas
dienās pie kases
pat
izveidojas
rinda. Pagājušajā
gadā parādi par
piegādāto
siltumenerģiju
ir
samazinājušies
par 5000 latu. Uzskatu – tas ir tā-

Par to esam vienojušies ar SIA „ALBA”.
Turpmāk Cesvaines pilsētas un pagasta
iedzīvotāji par atkritumiem varēs
samaksāt arī veikalā „Top”.
Zināms, ka Cesvainē ir viens no
zemākajiem tarifiem. Kā izdevies to
saglabāt?
– Daudz strādājot par visai pieticīgu
atalgojumu, taupīgi dzīvojot. Ļoti lielu
palīdzību esam saņēmuši no probācijas
dienesta,
nodarbinot
uzņēmumā
dienesta klientus, kuriem piespriestais
sods ir darbs valsts labā. Tā kā esam
pašvaldības uzņēmums, mums ir tiesības
šo darbaspēku saņemt par brīvu. Lielākā
daļa probācijas dienesta klientu tomēr
ir labi strādnieki. Neapšaubāmi, zemo
apkures tarifu izdodas noturēt arī tāpēc,
ka par kurināmo izmantojam vislētāko
kurināmā veidu – koksnes atgriezumus
un malku.
Apkures tarifs LVL 26,36 (bez PVN)
jeb EUR 37,57 par vienu MWh nav
mainījies kopš 2008. gada.
Kad tika rakstīts siltumtrašu un
siltummezglu atjaunošanas projekts,
skaidri zināju, ka tarifs nebūs
jāpaaugstina, jo viss izlīdzināsies –
jaunajām trasēm nebūs tāds siltuma
zudums kā iepriekšējām. Līdz projekta
īstenošanai trasēs bija 30–40 % siltuma
zudums, taču tagad tas nepārsniedz
10 %. Paradokss, bet, jo aukstāks
mēnesis, jo mazāks zudums. Ēkās ir
uzstādīti automātiskie mezgli, kuri
regulē piegādājamo temperatūru ēkās
atkarībā no āra temperatūras. Mēs no
katlumājas tagad varam dot vienādu
temperatūru, jo mezgls pats regulē ēkas
apkures sistēmā padodamo temperatūru.
Šobrīd, lai nodrošinātu patērētājus
ar siltumu, mums ir mazāk jākurina.
Rezultātā varam ar mazāku kurināmā
daudzumu apgādāt to pašu loku vai arī
vēl jaunus patērētājus. Pietiek jaudas, un
vairs nav jāsilda zeme.
Vai tiek saņemtas kādas sūdzības
par siltumapgādi no iedzīvotājiem?
– Patiesībā sūdzību nav vai arī ir
ļoti reti. Protams, daudzdzīvokļu ēkās
visiem vienādi labi nav: kādam ir par
siltu, kādam – par aukstu.
Kādas problēmas nākas risināt
ikdienā?
– Tehniskās problēmas mēs atrisinām.
Krietni vairāk problēmu bija pirms trašu
remonta. Bija situācijas, kad –20 grādu
salā remontējām trases. Siltumtrase nav
ūdensvads, kas uzreiz uzrāda bojājumu.
Nācies meklēt palīdzību pie kaimiņu
novada, kas ar speciālu iekārtu var
atrast bojājumu. Izbūvētās trases ir sevi
attaisnojušas, nav vairs tā jāremontē kā
iepriekš.
Iedzīvotāju maksātspēja ir tāda,
kāda tā ir. Visapzinīgākie maksātāji
ir pensionāri – par to viņiem liels

Cesvaines Ziņas

dēļ, ka saglabāts nemainīgs tarifs.
Vēl mani izbrīna atsevišķu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku
naivums, dodot savu piekrišanu dažiem
dzīvokļu īpašniekiem dzīvokļos ierīkot
alternatīvo apkuri. Pašreiz Cesvainē ir
modē ierīkot dzīvokļos alternatīvo gāzes
apkuri, it sevišķi mājas vidus dzīvokļos.
Lai ierīko gāzes apkuri visai mājai – tad
sapratīs, cik „lēta” ir gāzes apkure! Kā
turpmāk aprēķināt samaksu par ēkā (ar
visiem no centrālapkures atslēgtajiem
dzīvokļiem) patērēto siltumenerģiju?
Mums ir skaidrs viens: siltumenerģijas
piegādātājam ir jāsaņem samaksa par
ēkā patērēto siltumenerģiju saskaņā ar
siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem.
Rezultātā no centralizētās apkures
neatslēgto dzīvokļu īpašniekiem par
apkuri ir jāmaksā vairāk. Sākas kaimiņu
neapmierinātība, strīdi; tiesā grūti
pierādāmi fakti. Domāju, ka skaidrību te
radītu apkurei patērētās gāzes daudzums,
izteikts siltumenerģijā, bet to jau atslēgto
dzīvokļu īpašnieki neizpaudīs, jo tad būs
skaidrs, kurš uz kura rēķina dzīvo.
Vai nākamajai apkures sezonai esat
gatavi?
– Kurināmais ir jau gandrīz sagādāts.
Vasaras otrajā pusē remontēsim ūdens
sildāmos katlus, jāpasūta jauni ārdi,
jāveic profilaktiskā iekārtu apkope,
ieskaitot siltummezglus, tāpat šogad
jāveic visu siltumskaitītāju metroloģiskā
pārbaude.
Esam iepirkuši malku, šobrīd jau ir
sagatavotas astoņas grēdas. Vēl vienu
pievienosim, un var teikt, ka malkas
iepirkums nākamajai sezonai ir beidzies.
Arī ar piegādātājiem esam norēķinājušies.
Pagājušajā gadā zaudējumi radās, jo
palielinājās ražošanas izmaksas, un
siltās ziemas dēļ uzņēmums nevarēja
pilnībā izmantot savu ražošanas jaudu.
Vai SIA „Cesvaines siltums” ir
kādas kredītsaistības?
– 2010. gadā
Valsts
kasē
uz
15 gadiem tika paņemts 93 987 latu
kredīts siltumtrašu un siltummezglu
izbūvei (procentu likme – 7,6 %: 3,6 %
ir pamatlikme, 4 % – riska procenti par
to, ka esam komercsabiedrība). Šobrīd
kredīta pamatsummas atlikums ir vairs
tikai 32 000 latu. Arī šogad par spīti
zaudējumiem pamatsummu dzēsīsim
par 10 000 latu.

Siltumapgādē
darbojies
jau
15 gadu. Ko vēl gribētos īstenot?
– Vēlētos jaunu katlumāju. Malka ir
lētākais kurināmā veids, bet, izmantojot
to, kurināšanu nevar automatizēt.
Tāpēc jaunā katlumāja, visticamāk, būs
kurināma ar šķeldu. Blakus ir angārs,
kas kādreiz piederēja paju sabiedrībai
„Cesvaine”: tas būtu ideāla vieta jaunajai
katlumājai un noteikti samazinātu
k a t l u m ā j a s
būvniecības
izmaksas, taču to
nopirka „Cesvaines
piens” un tagad
mums to nepārdod.
Vēlētos, lai katrā
mājā, kur mums ir
siltummezgls, būtu tāds kā energopārvaldnieks, kas
pieregulē
siltumu
mājai. Dažās mājās
jau tādi ir, bet ne
visās.
Šogad daudz kreņķu bija par ilggadējās grāmatvedes Regīnas Krišānes aiziešanu pensijā.
Vēlos pateikties viņai par nesavtīgo
darbu uzņēmuma labā. Regīna veica
lielu darbu arī parādu atgūšanā. Ilgi
meklējām darbinieku viņas vietā, bet uz
pilnu slodzi strādāt par algu, kādu varam
piedāvāt, reti kurš vēlas. Šobrīd esam
atraduši – grāmatvedes pienākumus veic
Iveta Lukstiņa.
Pastāvīgi SIA „Cesvaines siltums”
darbojas vēl viens darbinieks – Valdis
Kalniņš, kas, kā Aivars Baiers saka, dara
visu: ir atslēdznieks, traktorists, sētnieks,
kurinātājs, dārznieks. Savukārt Valdis
Kalniņš neslēpj, ka ir pateicīgs Aivaram
Baieram par labvēlīgo attieksmi darbā
un atsaucību – kaut visiem būtu tāds
priekšnieks!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines pilsētas
siltumapgādes stratēģija
1. rīcības virziens: pilsētas siltumapgādes sistēmas savienošana
ar Cesvaines internātpamatskolas
apkures sistēmu (katlumāju):
1. pasākums – siltumtrases izbūve
no Augusta Saulieša ielas līdz skolas
katlumājai;
2. pasākums – siltummezglu izbūve
katlumājā un internāta ēkās;
3. pasākums – pilsētas siltumapgādes
sistēmas
un
internātpamatskolas
siltumapgādes sistēmas savienošana, lai
tās varētu darboties arī neatkarīgi viena
no otras.
2. rīcības virziens: pilsētas katlumājas rekonstrukcija un siltumtrases
izbūve līdz Cesvaines vidusskolai:
1. pasākums – jaunas katlumājas būvniecība vai esošās rekonstrukcija;
2. pasākums – katlu uzstādīšana darbam ar šķeldu un pārējo tehnoloģisko
iekārtu uzstādīšana;
3. pasākums – abu siltumapgādes sistēmu savienošana, lai tās varētu darboties
arī neatkarīgi viena no otras.
3. rīcības virziens: jaunu patērētāju
piesaiste:
daudzdzīvokļu mājas Krasta 5, pansionāta piesaiste pilsētas siltumapgādes
sistēmai (bibliotēka, kultūras nams,
Cesvaines pils).



22. maija
domes sēdē
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības
2013. gada saimniecisko pārskatu.
• Nolēma piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda
programmas „Nacionālā klimata politika” projektu
iesniegumu atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu
ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”
ar projekta iesniegumu „Cesvaines vidusskolas
sporta zāles korpusa jaunbūve”, paredzot tajā
pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 15 %
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
ņemot aizņēmumu.
• Nolēma piedalīties darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība” ierobežotā projektu iesniegumu
atlasē ar projekta iesniegumu „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Cesvaines novadā”,
paredzot jauna interneta pieejas punkta izveidošanu
ar pieeju datortehnikai Pils ielā 2 Cesvainē un jauna
interneta pieejas punkta izveidošanu pašvaldības
īpašumā Kraukļu tautas nams, Kraukļi, Cesvaines
pagasts, paredzot līdzfinansējumu ne mazāk kā
15 % no kopējām izmaksām.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 11
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes
2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada
budžets””.
• Cesvaines novada domes pašvaldības iestādēm
lietošanā nodeva autotransportu.
• Atļāva Cesvaines sociālajam dienestam
pagarināt nomas līgumu ar SIA „Baltijas optika”
un biedrību „Mārtiņroze” par telpu īri.
• Atļāva Cesvaines novada domes pilsētas
zemes komisijas loceklim Jānim Liepiņam
savienot pilsētas zemes komisijas locekļa amatu
ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu
apvienotās būvvaldes arhitekta amatu un arhitekta
amatu SIA „B & L projekti”.
• Atļāva Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme”
no ziedojumu konta līdzekļiem izlietot EUR 1400
bērnu rotaļu laukuma inventāra un lielo formu
rotaļu inventāra iegādei.
• Nolēma segt ceļa izdevumu kompensāciju
diviem jauniešiem, lai piedalītos SIA mācību
centra „Buts” organizētajā mācību programmu
apguvē pasākuma „Jauniešu garantijas” aktivitātē
„Darbnīcas jauniešiem”.
• Piešķīra personai pabalstu ārkārtas situācijā
200 euro apmērā.
• Nolēma atbalstīt Latvijas politiski represēto
personu salidojumu, piešķirot biedrībai „Latvijas
politiski represēto apvienība” EUR 70 visas
Latvijas politiski represēto personu salidojuma
organizēšanai, kā arī atbalstīja Cesvaines novada
politiski represētās personas, nodrošinot transportu
uz salidojumu Ikšķilē 2014. gada 16. augustā.
• Izveidoja Cesvaines novada delegāciju un
komandēja tās pārstāvjus, lai piedalītos Cesvaines
novada pašvaldības sadarbības pašvaldības
Vaijes svētkos no 2014. gada 14. jūlija līdz
22. jūlijam, šādā sastāvā: Baiba Putniņa un Gita
Preobraženska.
• Izveidoja Cesvaines novada delegāciju
un komandēja tās pārstāvjus, lai piedalītos
Cesvaines novada pašvaldības sadarbības
pašvaldības Marjamā 650. gadadienas svinībās,
XVII Marjamā dienās un IX Marjamā folkloras
festivālā no 2014. gada 31. jūlija līdz 3. augustam,
šādā sastāvā: Vilnis Špats, Skaidrīte Aveniņa,
Vēsma Nora, Aleksandrs Trofimovs.
• Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru
Didzi Bauni un Cesvaines novada izglītības
speciālisti Inesi Āri izglītības iestāžu vadītāju
pieredzes apmaiņas braucienā uz Nīderlandi no
2014. gada 27. septembra līdz 3. oktobrim.
• Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim
Rozenbergam aizvietot domes priekšsēdētāju
viņa komandējuma laikā uz Merjamā pašvaldību
Igaunijā no 2014. gada 31. jūlija līdz 3. augustam,
saņemot atalgojumu par nostrādātajām stundām
saskaņā ar Cesvaines novada domes atlīdzības
izmaksas nolikumu.
• Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei
izglītības jomā Veltai Kalniņai aizvietot skolas
direktoru viņa komandējuma laikā uz Nīderlandi
no 2014. gada 27. septembra līdz 3. oktobrim,
saņemot piemaksu 30 % apmērā no viņai noteiktās
mēnešalgas.
• Apstiprināja pilsētas siltumapgādes stratēģiju
un Cesvaines pils – Austrumvidzemes kultūras un
mākslas izstāžu centra – izmantošanas stratēģiju
(koncepciju) 2014.–2020. gadam.
• Izveidoja dzīvokļa īpašumu.
• Precizēja Cesvaines novada domes 2014. gada
16. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 6.
• Noteica pašvaldības nekustamā īpašuma
kopplatību.
• Iznomāja pašvaldībai piederošu zemes
gabalu.



Deputāta portrets
Lai gan kopš pašvaldību vēlēšanām ir
pagājis tieši gads, mazliet mazāk par gadu (pēc
deputāta Raivja Palmakovska deputāta mandāta
nolikšanas) domē darbojas deputāte Judīte
Rakuzova. No deputātu kolektīva Judīte ir
visjaunākā. Viņa jau otro gadu strādā Cesvaines
internātpamatskolā, šogad pasaulē palaižot
audzināmo 9. klasi.
Kāds bijis laiks, kopš domē darbojies kā
deputāte?
– Interesants. Esmu uzzinājusi daudz ko jaunu.
Ievēroju, ka no malas daudz kas izskatās citādāk
nekā tagad, kad redzu, kā noris domes darbs.
Ikvienam šķiet, ka vajadzētu šo un to Cesvainē
uzlabot. Kopumā tam piekrītu, bet, izvērtējot
budžetu un izprotot reālo situāciju, pašai domas
mazliet pamainījušās. Pārmaiņas nekad nenotiek
ātri, lai kā arī mēs to gribētu. Man šķiet, ka sākumā
biju klusa un vairāk vēroju situāciju, bet nu jau
esmu apradusi un nebaidos arī izteikties.
Kas pamudināja kandidēt pašvaldību
vēlēšanās?
– Piedāvājumu izteica vēlētāju apvienības „Mēs
Cesvainei” līderis Jānis Vizulis. Patiesībā ilgi
domāju, jautāju padomu ģimenei un draugiem. Viņi
mani atbalstīja, mudinot, ka, lai gan esmu jauna,
strādāju Cesvainē un man ir arī savs skatījums uz
atsevišķām jomām. Šī ir arī iespēja apgūt jaunu
pieredzi. Mūs vairāk vienoja Jāņa Vizuļa idejas,
taču mani vienmēr satraukušas problēmas, kas skar
jauniešus. Strādājot internātpamatskolā, redzu,
kāda bezdarbība ir pēc skolas, jauniešiem nav
iespējas realizēties. Diemžēl pašreizējais jauniešu
centrs nespēj uzņemt tādu skaitu jauniešu, kas būtu
gatavi savu brīvo laiku pavadīt tur.
Kādas, tavuprāt, ir novada prioritātes?
– Es piekrītu vairākumam – sporta zāle,
pansionāts un pils. Protams, ir atsevišķas lietas, ko
vēlētos sakārtot. Tā pati iela gar vidusskolu, parka
sakopšana – novadā ir daudz lietu, ko vēl vajadzētu
sakārtot, bet sēdēs skaidri var redzēt – nepietiek
finansējuma. Es biju iecerējusi, ka varētu vairākas
lietas uzreiz sakārtot, bet, kad nonāc pie reāliem
darbiem, tad saproti, ka naudas visam nepietiek, ka
finanšu un cilvēkresursu ir tik, cik ir. Protams, vēl
mani pārsteidz birokrātija un dažādās procedūras,
kas jāievēro. Reizēm šķiet, ka lietas varētu notikt
daudz vienkāršāk.
Kā redzi pils attīstību?
– Es pili redzu kā vienu veselu. Atbalstu ideju
par pils muzeju. Tas cesvainiešiem ir vērtīgs

kultūrvēsturisks mantojums. Esmu ievērojusi,
ka ikdienā mēs to nenovērtējam, bet tā ir mūsu
bagātība. Man pašai pils asociējas ar skolu, jo tajā
mācījos līdz pat ugunsnelaimei.
Par kuru lēmumu pēc pāris gadiem varētu
teikt – jā, arī es līdzdarbojos tā pieņemšanas
procesā?
– Man tā būtu jaunas sporta zāles būvniecība.
Tas skar arī mani, jo pati labprāt to apmeklēju un
zinu, kā tur ir ziemā. Tāpēc labi izprotu, kādos
apstākļos skolēniem jāsporto.
Kā tevi kā deputāti uztver draugi, kolēģi?
– Esmu jau samierinājusies, jo pat brīvajos
brīžos draugi, tuvinieki vaicā – kāpēc tas ir tā,
ne citādāk? Dzirdu ieteikumus, ko un kā labāk
darīt, bet es arī skaidroju, ka reālā situācija mēdz
atšķirties no iecerētās.
Otro gadu strādā internātpamatskolā. Kas
pamudināja izvēlēties pedagoga profesiju?
– Ļoti mērķtiecīgi gāju uz skolotājas profesiju.
Interesanti, ka jau ar pirmajiem mācību kursiem
zināju, ka vēlos strādāt bērnunamā vai internātskolā.
Mēģinu rast atbildi – kāpēc? Iespējams, manī mīt
liela vēlme palīdzēt tiem, ko dzīve nav lutinājusi.
Arī augstskolas laikā abas prakses strādāju
internātpamatskolā.
Ar kādām problēmām ikdienā nākas
saskarties?
– Strādājot skolā, redzu, ka valsts par
internātskolām nedomā un tai nav skaidra
redzējuma. Jā, bērnu skaits ir mazs, bet, ja visi šie
skolēni būtu jāintegrē parastā skolā, mēs saskartos
ar daudzām problēmām, kas izrietētu no skolēnu
nespējas iejusties kolektīvā. Mēs varam teikt,
ka šie bērni slikti uzvedas, nāk no nelabvēlīgām
ģimenēm, bet ar viņiem ir jāstrādā. Turklāt skolā
iemācītais un apgūtais aizmirstas, kad skolēns
atgriežas mājās. Ko tad šie bērni mājās redz?
Reizēm jūties bezspēcīgs, jo, lai vai kādi dzīves
pabērni viņi nebūtu, par saviem vecākiem viņi stāv
un krīt.
Mēs arī izjūtam skolēnu skaita samazināšanos.
Taču, lai cik tas dīvaini izklausītos, manuprāt, uz
internātskolām bērni nāks. Kas gan laukos šobrīd
uztur dzimstību? Tās ir ģimenes, kas ir riska grupā
un sociālo dienestu uzraudzībā.
Reizēm bērni neklausa skolotājus, redz, ka var
izmantot viņu labvēlību. Tad ir nepieciešams stingrs
raksturs un disciplīna. Dažbrīd šķiet, ka mums ir
jāpārvēršas par kādu stingrās audzināšanas skolu,
bet domas ātri vien mainām, jo mēs redzam arī, cik

šie bērni ir labestīgi un mīļi. Skolēni tik ļoti pošas
visiem svētkiem un cītīgi gatavojas, var redzēt, ka
viņi cenšas.
Kas tevi satrauc Latvijas un pasaules
mērogā?
– Latvijas mērogā mani joprojām uztrauc
jauniešu un jaunu ģimeņu izceļošana un
neatgriešanās Latvijā. Es gan šos cilvēkus saprotu:
ja nav iespējas strādāt, tad vienīgā izeja ir darba
meklējumi citā valstī. Man ir draugi, kas pēc
augstskolas absolvēšanas, nespējot atrast darbu,
dodas uz ārzemēm. Reti kurš atgriežas.
Pasaules mērogā mani satrauc notikumi Ukrainā.
Negribu piedzīvot to, ko piedzīvoja mūsu senči.
Zinot Latvijas etnisko sastāvu, uztraucos, ka tas
var skart arī mūs.
Kas ikdienā sagādā prieku?
– Priecājos, ka man ir darbs, ka esmu šeit –
Cesvainē. Uz darbu eju ar prieku, jo tas ir mans
sirdsdarbs. Tā kā esmu jauna skolotāja, reizēm
ir gadījušies kuriozi. Esmu 9. klases audzinātāja.
Nereti ekskursijā starp mums visiem tiek meklēts
skolotājs, jo arī vizuāli es neatgādinu tipisku
skolotāju.
Ārpus darba man patīk atpūta pie dabas, patīk
makšķerēt. Labprāt ar draugiem braucam skatīties
autokrosu, atbalstām savējos. Ikdienā priecājos
redzēt smaidīgus cilvēkus.
Ko tev nozīmē būt cesvainietei?
– Man ir svarīga Cesvaine. Ir svarīgi būt šeit un
palikt.
Kristīne Vilciņa,
foto no Judītes personiskā arhīva

Seniori sporto!
6. jūnijā Cesvaines pansionātā notika veco ļaužu
sporta spēles. Sporta spēļu organizēšanas ideja tika
pārņemta no Dzelzavas pansionāta, kur 2013. gadā
komandu spēlēs uzvarēja Cesvaines pansionāts,
līdz ar to spēles šogad bija jārīko Cesvainei. Uz
sporta spēlēm tika ielūgti visi četri Madonas
novada pansionāti, taču, lai šos svētkus padarītu
skaistākus, tika ielūgti arī Cesvaines novada
pensionāru kolektīvi un biedrības. Atsaucība
bija liela. Spēlēs piedalījās Ļaudonas, Barkavas,
Dzelzavas un, protams, Cesvaines pansionāts, kā
arī folkloras kopa „Krauklēnieši”, koris „Virši” un
biedrība „Mārtiņrozes”.
Veco ļaužu sporta spēlēs bija gan komandu
spēles, gan individuālās disciplīnas. Paldies
Līgai Čeverei ar palīgiem par taisnīgu tiesāšanu,
Cesvaines sociālā dienesta darbiniecēm par
sniegto atbalstu, Zigmāram Gulbim par inventāra
sagādāšanu! Un liels, liels paldies Cesvaines
pansionāta darbiniekiem par palīdzības sniegšanu
sporta spēļu tapšanā! Sporta spēles nebūtu
notikušas bez Cesvaines pansionāta pārvaldnieka
Jura Rozenberga iniciatīvas – paldies par to!
Ir jauki apzināties, ka Cesvaines novadā ir
daudz aktīvu senioru. Paldies par piedalīšanos!
Paldies sponsoriem – Cesvaines novada domei un
SIA „Sēlis”!
Inga Sebriņa, sporta spēļu galvenā tiesnese
Kristīnes Vilciņas foto
Senioru koris „Virši” saņēma uzaicinājumu
6. jūnijā piedalīties veco ļaužu sporta spēlēs un
starplaikos dziedāt tautā iemīļotās dziesmas.
Dziedāšanai lūdzām pievienoties klātesošos –
sanāca skanīga sadziedāšanās. Tika izveidota
sacensību dalībnieku komanda „Virši” piecu
cilvēku sastāvā.
Diena bija jauka un saulaina. Ierodoties
Cesvaines pansionātā, priecājāmies par sakoptību –
puķudobēm, strūklaku, ziediem pie ēkas, plašo

telti, kur varēja pasēdēt, veldzēt slāpes un cienāties
ar saldumiem.
Sporta spēles atklāja sociālās aprūpes centra
pārvaldnieks Juris Rozenbergs, novēlot visiem
sportisku garu, veiklību, izturību un, protams,
veselību. Sociālā dienesta vadītāja Daina
Markevica mastā pacēla novada karogu.
Sportotājos intrigu radīja sporta veidu
nosaukumi: „Veselais saprāts” – puzles likšana uz
ātrumu; „Veserīt, veserīt” – bumbiņu sišana vārtos;
„Aizved mani uz Munameģi” – ķerras stumšana;
„Soda metieni” – bumbiņu mešana maisā; „Cilpu
mešana” – uz mietiņiem jāuzmet gumijas apļi.
Tika vērtēts sportotāju ātrums un veiklība, bija
iespēja startēt arī individuāli.
Sadaļā „Vēdera prieki” tikām aicināti uz
internātskolas ēdnīcu baudīt garšīgas pusdienas.
Nobeigumā – rezultātu paziņošana un apbalvošana.
„Viršu” komanda ieguva 1. vietu un saņēma goda
rakstu un balvu. Pansionāta pārvaldnieks Juris
uzaicināja „Viršus” nākamgad palīdzēt organizēt
veco ļaužu sporta spēles.
Mēs sakām lielu paldies pansionāta un sociālā
dienesta darbiniekiem par ieguldīto darbu pasākuma
organizēšanā. Paldies Jurim Rozenbergam par
virsvadību! Katrs darbinieks savā vietā un laikā
neuzkrītoši veica uzticētos pienākumus, mehānisms
strādā nevainojami – visi zobratiņi ir teicamā
sazobē. Paldies par gūto prātam, acīm, ausīm,
mutei, rokām, kājām, vienvārdsakot – paldies par
prieku!
„Viršu” domas apkopoja Ilze Līcīte
Komandu spēļu kopvērtējums
1. vieta – koris „Virši” (38 punkti)
2. vieta – „Krauklēnieši-1” (37 punkti)
3. vieta – Dzelzavas pansionāts – „Džudes”
(35 punkti)
4. vieta – Ļaudonas pansionāts (34 punkti)
5. vieta – biedrība „Mārtiņrozes” (33 punkti)
6. vieta – Cesvaines pansionāts (27 punkti)

Cesvaines Ziņas

7. vieta – „Krauklēnieši-2” (25 punkti)
8. vieta – Dzelzavas pansionāts – „Puiši”
(24 punkti)
9. vieta – Barkavas pansionāts (23 punkti)
Individuālo disciplīnu kopvērtējums
„Trāpi mērķī”
1. vieta – Pēteris Garančs
2. vieta – Mārīte Sondore
3. vieta – Biruta Melngaile
„Sniegi sniga, putināja”
1. vieta – Imants Zeps
2. vieta – Ainārs Melbārdis
3. vieta – Aivars Pureniņš
„Adatu spēle”
1. vieta – Ilze Sproģe
2. vieta – Ainārs Ansbergs
3. vieta – Jānis Ceimers
„Veserīt, veserīt”
1. vieta – Dzidra Lāce
2. vieta – Gunārs Ozoliņš
3. vieta – Monta Bistrova
„Veselais saprāts”
1. vieta – Rita Kromāne
2. vieta – Alise Ribakova
3. vieta – Mārīte Miļeiko

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Mēs varam tieši tik, cik darām!

Šodien man sirdī tāds prieks! Gribētos
dzīvot tik brīvi, tik brīvi… Manuprāt,
ar tādām domām ik skolēns ir sagaidījis
kārtējā mācību gada noslēgumu.
4. klases audzēkņiem šis pavasaris
ir īpašs. Īpašs ar to, ka sākumskolas
gaitas pabeigtas un zinību ceļš ved uz
pamatskolu. Kāda būs nākotne? To
rādīs paša darbs, griba un centība.
2010. gadā mani audzēkņi aizsāka
skolas gaitas Cesvaines vidusskolas
1. klasē.
Četri gadi aizritēja, neatlaidīgi
mācoties, pārvarot grūtības, gūstot
pieredzi, izzinot pašam sevi un
iepazīstot vienam otru.
Aizraujies ikdienā! Šie būtu vārdi,
ar kādiem varētu raksturot mūsu kopā
pavadītos sākumskolas gadus. Skolēni
papildus mācību darbam dejoja,
mācījās mūzikas skolā, trenējās spēlēt
futbolu, apmeklēja pulciņus, piedalījās
olimpiādēs,
vadīja
sākumskolas
pasākumus. Te nu, lūk, varēja vērot
skolēnu aktiermākslu, prasmi un
drosmi uzstāties. Veiksmīgā sadarbība
ar vecākiem veicināja skolēnu attīstību

un veidošanos par zinošiem, varošiem,
darošiem skolniekiem. Svarīgi, lai katrs
ikdienā justos labi. Tāpēc diezgan bieži
runājām par savstarpējām attiecībām
klasē. Veidojāmies par spēcīgu kolektīvu.
Mācījāmies klasē pieņemt jaunos,
palīdzējām iejusties. Šo gadu laikā izjutu
audzēkņu uzticību. Katra audzināmā
klase atstāj manā darba pieredzē savu
neatkārtojamību. Nekad nav tā, kā bijis
agrāk, un ar to arī skolotāja darbs ir
interesants un aizraujošs.

Prieks par visiem jaukajiem kopā
piedzīvotajiem mirkļiem – apsveikumu
gatavošanu vecākiem, manu dzimšanas
dienu ar bērnu skaisti klāto galdu,
pankūku balli, klases nakts tusiņu,
smurfīgo iepazīšanās pēcpusdienu,
Ineses tēta Jāņa Zladeja, Patrika
mammas Jolantas Koroļčukas, Emīla
vecāku Antras un Dzintara Graudupu
vadītajām stundām, individuālajām
sarunām ar skolēniem un vecākiem.
Viss paliks atmiņā un mudinās mūs
katru uz jauniem, vēl interesantākiem
darbiem.
2014. gada
27. maijā
sirsnīgi
atvadījāmies no sākumskolas. Vecākus
ielūdzām nevis uz izlaidumu, bet
gan uz jautro pavasara jampadraci.
Sevi un ciemiņus iepriecinājām ar
pašu iestudēto Guntas Frīdenfeldes
lugu „Pieci mazi cilvēciņi”. Katras
lomas atveidotājs prasmīgi iejutās
savā tēlā. Man ir liels gandarījums, ka
vakara gaitā skolēni tik atbildīgi veica
uzticēto pienākumu. Paldies manai
meitai Klintai par izrādes muzikālo
noformējumu un tehnisko darbošanos!

Paldies Vitai Krūmiņai par kopā būšanu
un skanīgajām dziesmām! Paldies Jānim
Zladejam un Anitai Kampānei par
pasākuma gaitas fotografēšanu! Paldies
Inesei Feldmanei par gardo kliņģeri!
Paldies manu audzēkņu vecākiem par
tik mīļu, labvēlīgu gaisotni, ko tikai
mēs, visi kopā esot, varējām radīt!
Paldies par četriem kopā pavadītajiem
gadiem, paldies par uzticību, sapratni un
ieklausīšanos!
Par mums, ceturtajiem, – Madaru
Adamkoviču, Anitu Burkeviču, Eniju
Butreho, Emīlu Graudupu, Patriku
Koroļčuku, Reini Kukaru, Kristapu
Kvēpu, Mareku Prokiraiti, Lauru Rasiņu,
Kristijanu Jāni Sipānu, Arni Socki, Jāni
Šņucīti, Madaru Vizuli, Inesi Zladeju –
varu teikt: mēs esam pietiekami
zinātkāri, saprātīgi, draiskulīgi, čakli,
izpalīdzīgi, draudzīgi, saprotoši… tad,
ja pieaugušie mūs uzklausa, mums
izskaidro, mūs pamudina, mums dod
iedvesmu, mūs izprot un neatkāpjas no
prasībām. Jā, tādi mēs esam!
Dina Tēberga,
4.a klases audzinātāja

Es nevaru izvēlēties labāko, labākais izvēlas mani (R. Tagore)

Ar šiem vārdiem es vēlos pateikt, ka
man ir bijusi iespēja četrus gadus būt
kopā ar savu 4.b klasi.
Mēs neesam viengabalaini. Mēs
sastāvam no maziem gabaliņiem, un
katram no tiem ik mirkli ir sava nozīme,
sava nokrāsu gamma. Tādēļ mēs esam
tik atšķirīgi.
Skolotājs ir tas, kuram ir jāierauga,
jāsavieno šie gabaliņi, lai no tā visa
izveidotos personība.
Visus četrus gadus mēs esam
bijuši kopā plecu pie pleca, lai iegūtu
zināšanas,
kļūtu
saliedētāki
un
iecietīgāki. Pārvarējām grūtības un
slinkumu, un bailes no neizdošanās.
Mans, skolotājas, uzdevums bija viņus
uzmundrināt, atbalstīt, ieraudzīt, kad
klājas visgrūtāk.
Arī bez vecāku atbalsta mēs nespētu
sasniegt mērķi. Paldies viņiem par to!
Visus četrus gadus mēs aktīvi
līdzdarbojāmies dažādos Cesvaines
vidusskolas
pasākumos.
Kopīgi

ar 4.a klasi devāmies pārgājienos,
ekskursijās. Esam veikuši labus darbus,
palīdzējuši Cesvaines pirmsskolas
„Brīnumzeme” darbiniecei Birutai
apkopt skolas teritoriju, kur pavasarī
uzlikām divus putnu būrīšus, kuru
tapšanā palīdzēja Viestura tētis. Piecus
putnu būrīšus izvietojām Cesvaines
pilsētas stadiona teritorijā.
Viens
no
spilgtākajiem
piedzīvojumiem klasei saistās ar
„ZZ čempionāta”
pusfināla
spēli
Madonā, kur mēs sevi parādījām kā
vienotu, draudzīgu komandu. Liels bija
gandarījums par saņemtajām balvām.
Tikai žēl, ka netikām finālā.
Liels paldies Sabīnei, Margrietai,
Andželikai, Aigai, Renāram, Dāvim
un Viesturam par viņu rīkotajiem
klases pasākumiem, par viņu izdomu
un atsaucību! Aiga, Sabīne, Margrieta,
Andželika un Viesturs ir arī tie skolēni,
kuri ir aizstāvējuši klases godu dažādās
olimpiādēs un guvuši gan godalgotas

vietas, gan pateicības. Dāvis ir
sasniedzis augstus rezultātus
sportā,
piedaloties
Latvijas
čempionātos, arī gūstot godalgas.
Mūsu Roberts vienmēr centās
klasē uzturēt jautru garu. Novēlu
viņam arī turpmāk sasniegt labus
rezultātus cīņas mākslā.
Ritvars ir mūsu klases labākais
futbolists un basketbolists. Ir
piedalījies daudzās komandu
spēlēs.
Annija – apzinīga un centīga,
nekad neatteiks, ja būs nepieciešama
palīdzība.
Lauris, Einārs, Kleopatra, Edgars un
Ilze – bez viņu palīdzības un atbalsta
nenotiktu neviens klases pasākums.
Viņi vienmēr bija līdzās, lai palīdzētu.
Prieks par savējiem, ka šajā mācību
gadā ar savu mācību darbu, kaut arī
ne bez pamudinājuma, spēja sasniegt
sekmju progresu un iegūt 2. vietu
4. klašu grupā konkursā „Es varu labāk”

Latvijā (laikraksts „Diena” 04.06.2014.).
Par to saņēmām balvas un braucienu uz
Rīgu, lai kino „Citadele” noskatītos
filmu „Melnā feja Malefisenta”. Paldies
arī skolotājām Olitai Ķimelei, Ingunai
Lucei, Dinai Tēbergai, Sarmai Kurmei
un Rigondai Pinkai, kuras palīdzēja
sasniegt šo progresu!
Ja cilvēks spēj par kaut ko sapņot,
viņš spēj to arī panākt. (Volts Disnejs)
Lai piepildās jūsu sapņi!
Inese Mickeviča,
4.b klases audzinātāja

Mācību gada noslēgums sākumskolā

Maijs sākumskolā bija pasākumiem
bagāts. Visu mācību gadu čakli
strādājām
ikdienā,
piedalījāmies
pasākumos, olimpiādēs un konkursos
skolā, starpnovadā, zonā un valstī. Tas
atalgojās, bija labi panākumi, un daudz
sākumskolēnu tika sveikti labo darbu
dienā Cesvaines vidusskolā.
1., 2. klases skolēni 20. maijā devās
ekskursijā uz Rīgas zooloģisko dārzu.
Ar lielu ieinteresētību skolēni vēroja gan
zināmus, gan neredzētus dzīvniekus;
daudzi tur viesojās pirmo reizi. Par spīti
lielajām lietusgāzēm skolēni priecājās
par iespēju iepazīt ko jaunu.
3. klases skolēni devās ekskursijā
uz Lubānu, lai tiktos ar interesantiem
cilvēkiem, uzzinātu, kā dzīvoja
cilvēki agrāk, ieguva uguni, medīja
dzīvniekus. Skolēni vingrinājās loka
šaušanā, no graudiem mēģināja iegūt

miltus, izmantojot dabiskus akmeņus.
Vislielāko prieku sagādāja šķēršļu
pārvarēšana augstumā pa virvēm. Īpašu
sajūsmu skolēnos izraisīja arī skolotāju
Sandas Skujiņas un Māras Skrides
prasme pārvarēt šķēršļus.
21. maijā visi sākumskolas skolēni
piedalījās Cesvaines vidusskolas sporta
dienā. Paldies sporta skolotājiem
Ingunai Lucei, Zigmāram Gulbim
un vienpadsmitajiem par šo īpašo,
sportisko dienu!
4. klases skolēni tikās ar vecākiem
un skolotājām noslēguma pasākumos,
lai atskatītos uz paveikto, parādītu
savas izrādes, vienkārši pabūtu kopā un
atvadītos no sākumskolas.
4.a klases skolēni jautro, muzikālo
izrādi
„Pieci
mazi
cilvēciņi”
sākumskolas
skolēniem
rādīja
29. maijā. Katrs skolēns iejutās kādā

lomā, dziedāja, dejoja, par to saņemot
skaļus aplausus.
Kā jau katru gadu, pēdējā skolas diena
sākumskolā ir īsti svētki – ar dziesmām,
dejām, svētku pusdienām un saldām
balvām. Par šo īpašo dienu gādāja
3. klases skolēni ar audzinātāju Māru
Skridi. Trešklasnieki sveica ceturtos
ar jautru dziesmu un dāvāja zīmuļu
ziedus. 2. klases skolēni rādīja pašu
iestudētu deju. Liels prieks par šiem
atraktīvajiem skolēniem. Pirmklasnieki
deva pamācības turpmākajiem gadiem,
deklamēja joku dzejoļus un sveica
ar saldām balvām. Šajā svētku dienā
tika sveikti sporta dienas uzvarētāji.
Katra klase bija uzvarējusi kādās no
sacensībām. Tika sveikti arī skolēni, kas
aktīvi iesaistījās olimpiādē „Tik vai…
Cik?”. Noslēgumā ceļamaizei 4. klases
skolēniem tika dāvāta torte.

Labo darbu diena

Jau sesto gadu Cesvaines vidusskolā
notiek labo darbu diena. Šajā dienā
paldies sakām skolotājiem, kuri mācību
gada laikā ir sekmīgi sagatavojuši
skolēnus konkursiem, olimpiādēm.
Šogad paldies teicām divdesmit
vienam skolotājam. Īpaši gribas uzteikt
skolotāju Sarmu Dimperi, kuras kontā
ir desmit godalgotu vietu mācību
olimpiādēs.
Tāpat paldies tika teikts sešdesmit
diviem skolēniem un viņu vecākiem
par sasniegumiem. Viņu vārdus var
izlasīt iepriekšējā „Cesvaines Ziņu”
numurā. Lielākais lepnums – Baiba
Buļa un Jānis Rubuls. Lai viņiem veicas
turpmāk, studējot augstskolā!

Nepieminēti palika sportisti, kuri ir
guvuši atzīstamus sasniegumus Eiropā,
Latvijā, starpnovadu sacensībās: Pēteris
Akmentiņš, Kristīne Vīča, Edgars
Beļkevičs, Henrijs Skujiņš, Lauma
Cīrule, Madara Vestmane, Dāvis
Ceļmals, Sandis Rošāns, Ralfs Ozoliņš,
Līva Galeja, Iveta Siņicina, Eva Ūbele.
Pasākumu kuplināja mūsu pašu
skolēnu priekšnesumi: 1., 2.–4. klases
kora, estrādes grupu un 6.–8. klases
deju kolektīva „Sprīdītis”, kā arī labāko
stāstnieku uzstāšanās.
Lai nākamajā gadā mums būtu vēl
vairāk veiksmes un panākumu!
Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā

Visi sākumskolas skolēni noskatījās
4.b klases muzikālo, jautro, aizrautīgo
izrādi „Bergs un 4.b”. Liela pateicība
audzinātājām Dinai Tēbergai un Inesei
Mickevičai par ieguldīto darbu. Lai
arī nākamie skolēni ir tikpat radoši,
zinātkāri un varoši!
Visi skolēni klases stundā saņēma
liecības, atskatījās uz paveikto un
saņēma vēlējumus vasarai.
Ceturtajiem vēlos teikt, ka viss būs
atkarīgs no viņu pašu vēmes mācīties,
uzņēmības un centības. Otras iespējas
radīt labu pirmo iespaidu nebūs. Tāpēc
jādodas uz 5. klasi apņēmības pilniem
visu izdarīt tik labi, cik spējat. Katram
Dieviņš šūpulī licis daudzus talantus,
jāprot tikai tos likt lietā. Lai izdodas!
Uz tikšanos 1. septembrī!
Ginta Libeka, direktora vietniece
izglītības jomā sākumskolā

Olimpiāde
„Tik vai… Cik?”
Nu jau ceturto gadu Cesvaines
vidusskolas 4. klases skolēni piedalās
starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
Šogad tā ir bijusi īpaša. Īpaša ar to,
ka 4.a klases skolēns Jānis Šņucītis
Latvijas mērogā ieguva godpilno
2. vietu, bet starptautiski (cīnoties kopā
ar Lietuvas skolēniem) – atzinību. Tik
lielus panākumus neviens līdz šim vēl
nebija guvis.
Jāatgādina, ka olimpiāde „Tik vai…
Cik?” ir matemātikas sacensības
4. klases skolēniem, to mērķis ir veicināt
skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt
matemātisko un loģisko domāšanu,
radošumu un iemaņas nestandarta
uzdevumu risināšanā. Pirmās trīs kārtas
tiek rīkotas skolā, un skolēni, kas savāc
pietiekamu punktu skaitu, piedalās
4. kārtā, kas notiek Gulbenes Bērzu
pamatskolā.
Uzdevumus olimpiādei sagatavo
Latvijas Universitātes (LU) A. Liepas
Neklātienes matemātikas skola. LU
apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un
izvirza dalībniekus 4. kārtai, ievērojot
kopējo visu trīs kārtu punktu summu.
Dalībai 4. kārtā tiek izvirzīts vismaz
viens dalībnieks no katras skolas.
Uzrādot labus rezultātus, uz 4. kārtu
no mūsu skolas tika izvirzīti divi
skolēni – Madara Adamkoviča un
Jānis Šņucītis.
Jāteic, ka visi skolēni, kas bija
izvirzīti šai olimpiādei, visu gadu centīgi
apmeklēja individuālās nodarbības un
gatavojās katrai olimpiādes kārtai. Tāpēc
pateicību ir pelnījuši arī Inese Zladeja,
Viesturs Akmentiņš, Aiga Šteinberga,
Andželika Korneta un Sabīne Cimuška.
Liels paldies 4.a klases skolotājai
Dinai Tēbergai un 4.b klases skolotājai
Inesei Mickevičai, kas atbalstīja savus
skolēnus un saviem audzēkņiem ir
devušas labas zināšanas matemātikā!
Iveta Āboliņa, skolotāja

Jauno uzņēmēju
skola 2014
Biznesa izglītības biedrība „Junior
Achievement–Young
Enterprise
Latvija” („JA–YE Latvija”) 15. maijā
rīkoja semināru mūsu skolā, lai dotu
iespēju jauniešiem spert pirmos soļus
uzņēmējdarbībā.
Seminārā piedalījās mūsu skolas
8.–11. klases
skolēni –
tie,
kas
nākotnē varētu veidot skolēnu mācību
uzņēmumus (SMU) vai virzīt sevi biznesa
jomā. Semināru vadīja „JA–YE Latvija”
valdes priekšsēdētājs J. Krievāns, SMU
programmas absolvente Z. Vasiļjeva.
Semināru kuplināja Biznesa augstskolas
„Turība” pasniedzēja, Cesvaines novada
pārstāvis M. Rauda, jaunā Cesvaines
uzņēmēja A. Leimane.
Semināra pirmā daļa bija izglītojoša:
lektori daudz stāstīja par veiksmes
stāstiem, par uzņēmējdarbības izglītības
iespējām Latvijas skolās. Otrajā daļā
skolēni piedalījās radošajās darbnīcās,
kur pašiem bija iespēja izmēģināt
spēkus uzņēmējdarbībā, radot un attīstot
inovatīvas biznesa idejas. Seminārs
pierādīja, ka Cesvainē mācās radoši
un talantīgi jaunieši, kam atliek sevi
pilnveidot un attīstīt. Seminārs krietni
pārsniedza plānoto laiku, apliecinot, ka
bija vērtīgs, interesants un noderīgs.
„Skolotāj, šādus seminārus vajag
biežāk!” sacīja skolēni, arī vārdos
apliecinot semināra lietderīgumu.
Semināra noslēgumā visi piedalījās
ceļojuma izlozē. Uz Stokholmu
ceļos veiksmīgais 10. klases skolēns
E. Ostašovs.
Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā

Cesvaines Ziņas



Pateicība
Izsakām pateicību Cesvaines
vidusskolas sākumskolas skolotāju
kolektīvam.
Īpašs paldies skolotājai Dinai
Tēbergai par izturību, audzinot
4.a klasi!
4.a klases vecāki

Emmas
Bandenieces un
viņas draugu
koncerts
Cesvaine var lepoties ar saviem
māksliniekiem un kultūras cilvēkiem
daudzu gadsimtu garumā. Arī šodien
Cesvainē sastopam gan mūziķu, gan
mākslinieku, gan uzņēmēju dzimtas.
Bandenieku ģimene ir īpaša – gan ar
savu attieksmi pret dzīvi, gan ar savu
ieguldījumu Cesvaines kultūras norisēs
un vēsturisko celtņu saglabāšanā.
Čelliste Emma Bandeniece ir pirmā
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
audzēkne, kas pēc mūzikas skolas
absolvēšanas mācības turpinājusi
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā,
kas Latvijā ir izcilāko mūziķu
izaugsmes pamats. Šis ir viņas skolas
noslēguma gads, jo vairāk tādēļ ir liels
prieks, ka kopā ar muzicējošajiem
mūzikas
vidusskolas
draugiem
Emmas koncertceļojuma galamērķis
ir Cesvaine.
28. maija vakarā Cesvaines pils
zālē dzirdējām daudz līdz šim vēl
neiepazītas mūzikas jauno mākslinieku
kameransambļu izpildījumā. Mūziķi
bija pilnīgi patstāvīgi un pārliecināti
savās radošajās izpausmēs, kārtējo
reizi parādot, ka svarīga ir kvalitāte
un attieksme pret mūziku. Arī tad, ja
muzikālais materiāls bija sarežģīts un
nepierasts, pat mazie klausītāji bija
pārņemti ar tādu pašu aizrautību kā
mūziķi. Ierodoties tik augstas raudzes
māksliniekiem, arī zāles klavieres
iegūst citu skanējumu, vijoles, čella un
kontrabasa skaņas spēj piepildīt visu
zāli tā, ka klausītāji pat neiedrošinās
ieklepoties.
S. Rahmaņinova
un
G. Ligeti
klavieru skaņdarbus dzirdējām Alises
Cīrules un Jeļizavetas Vasiļjevas
izpildījumā. Kameransambļos muzicēja vijolnieces Marija Strapcāne
un Līva Tomiņa, čellistes Emma
Bandeniece un Zane Gintere,
kontrabasists Raivis Misjuns, pianisti
Roberts Ķibermanis, Alise Cīrule
un Jeļizaveta Vasiļjeva, atskaņojot
V. A. Mocarta, D. Šostakoviča, E. Elgara, E. Šosona, M. Bruha, P. Plakiža
mūziku. Kā vakara atraktīvākais
izpildītājs jāpiemin kontrabasists
Raivis Misjuns, kas iepazīstināja
publiku ar nedzirdētiem skaņdarbiem
un izteiksmīgu darbošanos, ne vien
muzicējot, bet arī organizējot koncerta
norisi.
Jācer, ka, saņemot Cesvaines
publikas atsaucību un atzinību,
mūziķiem būs daudz enerģijas un
iedvesmas noslēguma eksāmeniem.
Novēlam veiksmi Emmai un viņas
draugiem turpmākajos muzikālās
dzīves ceļos!
Baiba Putniņa



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Izlaidumi Cesvaines izglītības iestādēs

Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” grupa „Skudriņa”.
Skolotājas – Jana Medniece, Sandra Āriņa, skolotāju palīdze – Oļa Priedīte

Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” grupa „Taurenītis”.
Skolotājas – Sandra Ruduka, Alita Jēgere, skolotāju palīdze – Sanita Driķe

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izlaidums

Cesvaines internātpamatskolas 9. klase. Audzinātāja – Judīte Rakuzova

Cesvaines vidusskolas 9. klase. Audzinātāja – Silvija Rimša

Cesvaines vidusskolas 12.a klase. Audzinātāja – Valda Sabule

Tikšanās ar skolas absolventiem
Turpinot
gatavoties
skolas
95. dzimšanas dienai, bija patīkami
satikties ar absolventiem. Jau februāra
numurā rakstīju par karjeras dienu,
kurā skolas viesi bija tagadējie
studenti. Šoreiz vēlos pieminēt divus
absolventus, kuri jauniešiem pastāstīja
par interesanto, ar ko paši ir saistīti.
Aprīlī skolas viesis bija 2005. gada
absolvents Arvils Zeltiņš. Arvils ir

Cesvaines vidusskolas 12.b klase. Audzinātāja – Irēna Rubiņa
Foto no Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas,
pirmsskolas „Brīnumzeme” arhīva un Aivara Šķēla foto

Cesvaines Ziņas

Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko
sakaru veicināšanas nodaļas 3. sekretārs.
8.–12. klases skolēniem viņš pastāstīja
par NATO 10 gadiem Latvijā, dalījās
savās vēstures zināšanās kontekstā ar
Latvijā notiekošo.
Maija viesis bija 2006. gada
absolvents Agris Kurms. Agris strādā
AS „Sadales tīkls” par izpētes un
standartu funkcijas elektroinženieri.
Viņš 2.–5. klases skolēniem
pastāstīja par elektrotraumu
bīstamību un iespējām sevi
no tām pasargāt.
Abi
jaunieši
labprāt
dalījās savā pieredzē, un
aktivitātes ieilga. Paldies
visiem jauniešiem, kas šajā
mācību gadā bija viesos!
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

Apbalvojumu „Par drosmi” saņem arī cesvainieši
13. maijā Valmieras kultūras centrā svinīgajā
Latvijas ugunsdzēsības 149. gadadienas un
Ugunsdzēsēju un glābēju dienas pasākumā vairāki
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  
(VUGD) darbinieki saņēma apbalvojumus. Viņu
vidū arī trīs Cesvaines posteņa ugunsdzēsēji:
Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas
Cesvaines posteņa vada komandiera vietnieks
Artūrs
Mickevičs,
ugunsdzēsējs
glābējs
(autovadītājs) seržants Juris Ļepeškins un vada
komandiera vietnieks Normunds Vilmanis.
Ugunsdzēsēji tika apbalvoti par drosmīgu, varonīgu
un augsti profesionālu rīcību glābšanas darbos
sabrukušā veikala teritorijā Rīgā, Priedaines ielā.
Uz sarunu drosmīgos vīrus neizdodas tik viegli
pierunāt, taču pieredzējušākie ugunsdzēsēji Juris
un Normunds uz sarunu deleģē Artūru Mickeviču.
– Apbalvojumu „Par drosmi” piešķīra visiem
ugunsdzēsējiem glābējiem, kas piedalījās glābšanas
darbos Zolitūdes lielveikalā. Mēs Rīgā bijām
trešajā dienā – 23. novembrī. Piedāvāja braukt
Madonas daļas kolēģiem, kas piedāvāja arī mums.
Mēs maiņā bijām trīs – un visi piekritām, – par
braucienu uz glābšanas darbiem Zolitūdes veikalā
„Maxima” stāsta Artūrs.
– Uzskatu, ka pirmās divas dienas tur bija
tiešām smagas, jo kolēģiem bija ļoti daudz darba.
Atradāmies ēkā, kad notika trešais nogruvums,
bet pēc tā arī visi glābšanas darbi tika pārtraukti.
Bija ugunsdzēsēji, kas ārpus sava darbalaika
bija atbraukuši ar privāto transportu, lai tikai
varētu palīdzēt. Šādos brīžos drosmi dod iespēja

palīdzēt cilvēkiem, vienalga, vai tas
palīdzība, reti esam izsaukti, kad
svešs vai kolēģis. Es uzskatu, ka visi
palīdzība nav vajadzīga. Parasti
ugunsdzēsēji ir drosmīgi. Pēc visa
tās ir kādas ugunsnelaimes.
notikušā arī ar kolēģiem pārrunājām
Diemžēl nevar teikt, ka cilvēki
notikušo, jo traģēdijā cieta arī
kļuvuši piesardzīgāki kūlas
ugunsdzēsēji. No glābšanas darbiem
dedzināšanas jautājumā, jo
šis bija lielākais un nozīmīgākais
izsaukumu pavasarī ir daudz.
izsaukums.
Pārsvarā pie ugunsposta vainīga
Artūrs Cesvaines postenī ir
ir cilvēku bezatbildība un
jaunākais gadu skaita ziņā, taču jau
neuzmanība. Tie paši skursteņi,
ar četru gadu stāžu. Ugunsdzēsējs
kas rudenī, kad tiek uzsākts
stāsta, ka ar kolēģiem izdodas labi
kurināt, nav iztīrīti. Cilvēki gan
sastrādāties, jo ir saliedēts kolektīvs:
ir atsaucīgi un saprotoši. Gadās
– Mēs esam mazs kolektīvs, bet
pa kādam, kas uzskata, ka par
ļoti saliedēts. Savā starpā esam
ilgu braucam, bet kopumā
A. Mickevičs, saņemot
draudzīgi un izpalīdzīgi, ne ar vienu
attieksme ir pozitīva. Grūtāks
apbalvojumu
nav nekādu problēmu. Uz kolēģiem
darbs ir ziemā, kad ir problēmas
var paļauties jebkurā situācijā. Katrā maiņā esam ar piebraukšanu un ūdens ņemšanas vietu. Laukos
divi vai trīs cilvēki. Protams, uz izsaukumiem nav tā kā pilsētās, kur ir hidranti, mēdz gadīties, ka
būtu nepieciešams vairāk kolēģu, bet tiekam galā. vienīgā ūdens ņemšanas vieta ir aizsalusi.
Arī aprīkojums mums ir labs, šobrīd ar to varam
Ārpus darba Artūram ir maz brīva laika, jo viņš
sniegt nepieciešamo palīdzību. Ugunsdzēsēju cenšas piepelnīties papildu darbos. Kad vasarā
ikdiena sākas ar maiņas pieņemšanu, pēc tam seko ir brīva nedēļas nogale, ugunsdzēsējs labprāt
praktiskas un fiziskas nodarbības. Katru dienu ir, atpūšas ar draugiem pie kāda ezera. Artūrs ir arī
ko darīt. Grūtākais šajā darbā ir tas, ka nezini, kad labs piemērs ikvienam jaunietim, parādot, ka nav
būs izsaukums un kas sagaida notikuma vietā.
nepieciešamības doties ārpus Latvijas. – Man patīk
Zinot, ka Cesvainei ir savs postenis, interesē, šeit strādāt, un pagaidām neko mainīt negrasos.
kādi izsaukumi visbiežāk ir mūsu novadā. – Šogad Darbs ir tikai divu kilometru attālumā no mājām,
ļoti spraigs bija pavasaris. Novadā bija diezgan turklāt ir lielisks kolektīvs.
nopietni kūlas dedzināšanas izsaukumi. Bet,
Kristīne Vilciņa,
protams, ir arī daudz citu izsaukumu. Tie mēdz būt
foto no www.valmiera24.lv foto
dažādi. Cilvēki tiešām izsauc, ja ir nepieciešama

Mūzika pilī
Maijs ik gadu Cesvaines pilī ir skanīgs – gan
ar audzēkņu koncertiem vecākiem, gan ar
izlaidumu Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolā. Par tradīciju kļuvis arī atceres pasākums
skolas idejas autoram Cesvaines mūziķim un
māksliniekam Harijam Šulcam.
Šīgada maija nogalē mūs iepriecināja divi
nozīmīgi koncerti plašākai publikai.
Kopējā programmā tikās čaklākie Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas instrumentu spēles
klases audzēkņi un Mazsalacas novada kultūras
centra meiteņu vokālais ansamblis „Ēra” Ditas
Tomsones vadībā. Par šo koncertu varētu teikt:
arī mazā novadā notiek lielas lietas. Jauno mūziķu
uzstāšanās pierādīja, ka ar uzņēmību, vēlmi un
sirdsdegsmi var panākt gan augstas tehniskas
kvalitātes priekšnesumu, gan prasmi muzicēt un ar
to iedvesmot arī klausītājus.
Koncerta pirmajā daļā uzstājās Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Baiba
Buļa, kas kopējā ansamblī ar savu skolotāju Intu
Stieni atskaņoja J. S. Baha re minora koncerta

fināla pārlikumu divām klavierēm, ir lauzusi
priekšstatu, ka klavierspēli ar labiem panākumiem
var apgūt tikai bērnībā. Paralēli ļoti labām sekmēm
vidusskolā viņa divos gados ir veiksmīgi apguvusi
klavierspēles pamatiemaņas un guvusi nelielu
ieskatu mūzikas teorijā. Piedāvājums apgūt
instrumenta spēli vai apgūt vokālās prasmes
jebkurā vecumā tiks turpināts arī nākamajos
gados. Skolotājas Velgas Sokirkas audzēkņi
arvien spējuši nest Cesvaines vārdu tālāk, gūstot
atzinību reģionālajos un valsts konkursos. Vijoles
klases audzēknes Madara Adamkoviča un Māra
Bandeniece apliecināja savu tehnisko virtuozitāti,
atskaņojot E. Dženkinsona „Deju” un V. Stūrestepa
„Latvju polku”. Arī pūšamo instrumentu nodaļā nu
jau vairākus gadus mācās audzēkņi, kas mūzikas
programmā viena instrumenta spēli jau apguvuši,
bet tagad mācās otru vai arī ir sapratuši, ka vēlas
spēlēt citu instrumentu, un nu šo programmu apgūst
saīsinātā laika posmā – divos, trijos vai četros
gados. Bieži vien šiem audzēkņiem ir arī lielāka
motivācija, tiek ieguldīts darbs, laiks, iepriekšējās

iegūtās mūzikas zināšanas, un tad arī ir rezultāti. To
mums pierādīja Margotas Ozoliņas priekšnesums –
viņa pēc saksofona klases beigšanas šogad pirmo
gadu apgūst flautas spēli, kā arī Elisas Andževas
džeza skaņdarbs saksofonam. Elisa šajā mācību
gadā pabeigusi mākslas nodaļas programmu,
bet instrumenta spēlē klavieres nomainījusi pret
saksofonu.
Baiba Putniņa

Mēs, vecāki, katrs vēlamies savu bērnu redzēt
veselu, gudru, dzīvespriecīgu… Laikmetu griežos
latviešu tautai dziesma ir bijusi tā, kas mācījusi,
devusi spēku, vedusi uz priekšu un attīstījusi
cilvēku no bērna kājas līdz pašām vecumdienām.
Mūsu bērniem Cesvaines pirmsskolas iestādē
„Brīnumzeme” papildus ikdienas mūzikas
nodarbībām ir iespēja darboties un dziedāt bērnu
vokālajā ansamblī „Domiņa”. Nodarbības notiek
regulāri divas reizes nedēļā. Ansamblītī ir divas
grupiņas: „mazā” (3–5 g.) un „lielā” (5–7 g.)
„Domiņa”. Ziemassvētkos ansamblītis nosvinēja
5 gadu pastāvēšanas jubileju. Laika gaitā ir
izveidojušās arī savas tradīcijas, kuras priecē visus
interesentus. Savstarpēji sadarbojoties un centīgi

gatavojoties, tiek veiksmīgi realizētas ansamblīša
vadītājas Irēnas Lecītes jaukās idejas, kuras,
savukārt, iepriecina gan pašus jaunos talantus, gan
viņu klausītājus un skatītājus.
Par
skaistu
tradīciju
kļuvusi
dalība
koncertā par godu Latvijas dzimšanas dienai,
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kur bērni kopā
ar savām „Brīnumzemes” skolotājām uzbur īpašu
Ziemsvētku noskaņu un dāvā neaprakstāmu
prieku vecākiem. Katru pavasari mūs priecē jautri
atskaites koncerti, kur no plašā dziesmu krājuma
tiek dziedātas pašas mīļākās un skanīgākās
dziesmas. Pasākums tiek rūpīgi izplānots līdz
sīkākajām detaļām, un dziesmas tiek ievītas
aizraujošā sižetā. Šopavasar mūs priecēja divas

dzīvās lelles, kuras bērnus ieveda pasaku valstībā.
Vienmēr laipni un ar patiesu sirsnību ansamblītis
tiek uzņemts Cesvaines sociālās aprūpes centrā, kur
bērni ar savām skanīgajām dziesmām iepriecina
centra iemītniekus un darbiniekus. Vienmēr kopā
tiek nodziedātas arī latviešu tautasdziesmas un
izveidojas mazi sadziedāšanās svētki. 17. maijā
jaunie talanti piedalījās arī labdarības koncertā,
kurš tika veltīts mazajam Raineram.
Vēlamies pateikt vislielāko PALDIES ansambļa
„Domiņa” vadītājai IRĒNAI LECĪTEI par ieguldīto
darbu mūsu bērnu talantu izkopšanā: paldies par
pacietību, par to, ka Jūs protat ieinteresēt un mācāt
mīlēt dziesmas!
Ansambļa „Domiņa” bērnu vecāki

Mazsalacas novada kultūras centra vokālais
ansamblis „Ēra”

Aug jaunie talanti

Donalds Ričmans Cesvainē

Šī gada 18. maijā Cesvainē viesojās
Austrumeiropas misijas tīkla dibinātājs un
organizācijas „Luterāņi dzīvībai” starptautiskais
pārstāvis Donalds Ričmans no ASV. Pagājušā
gada rudenī viņš jau viesojās Madonā, kur lasīja
divas lekcijas par cilvēka dzīvības vērtību; tās
bija labi apmeklētas. Šogad Donalds Ričmans
ieradās Cesvainē sava plānotā misijas brauciena,
kas parasti notiek divas reizes gadā, ietvaros.
Donaldam Ričmanam ir liela pieredze darbā
ar cilvēkiem. Vairākus gadus viņš ir pavadījis
misionāra gaitās Brazīlijā, kalpojis par mācītāju
un sludinātāju. Kopš Padomju Savienības
sabrukuma viņš aktīvi iesaistījās kristīgās misijas
darbā, sniedzot palīdzību sagrautajām baznīcām
Austrumeiropā. Lai gan Donaldam ir jau 80 gadu,
viņš joprojām ir mundrs un pilns dzīvesprieka.

Sarunā ar viņu atklājām, ka viņš joprojām mēdz
no rītiem veselības uzlabošanas nolūkos noskriet
vairākus kilometrus. Viņš ir aktīvs kristīgajā
misijā, un viņa dibinātā organizācija joprojām
atbalsta dažādus projektus, kas saistīti ar draudžu
atjaunošanu bijušajās padomju bloka valstīs. Fonds
atbalsta arī baznīcu izglītības iestādes. Lai uzturētu
labus kontaktus ar draugiem citās valstīs, Donalds
regulāri ceļo. Tā kā Donalds Ričmans ir kļuvis
arī par Cesvaines draugu, šogad tikām iekļauti
ceļojuma programmā.
Donalds piedalījās svētdienas dievkalpojumā un
runāja par ticības un pārliecības nozīmi mūsu dzīvē,
kas sniedz patiesu drošību. Pēc dievkalpojuma viņš
uzkavējās, lai aprunātos ar interesentiem, atbildētu
uz jautājumiem un pastāstītu par savu pieredzi.
Jautājumi bija visdažādākie: gan kā viņš izlēmis

kļūt par misionāru, gan kāda ir Brazīlijas baznīca,
gan par citām reliģijām. Vienmēr var priecāties
par Donalda spēju pārliecināti un skaidri atbildēt.
Vēl jo vairāk uzrunā viņa skaidrība par dzīves
mērķi un nerimstošā vēlme atklāt Dieva mīlestību
citiem cilvēkiem ne tikai publiskās uzrunās, bet
arī personiski tiekoties un pārrunājot dažādus
jautājumus. Diemžēl šogad vizīte bija samērā
īsa, jo jau pirmdien Donalds devās uz Igauniju,
lai visai drīz caur Somiju dotos uz Krieviju, kur
aktīvi palīdz luterāņu baznīcas stiprināšanā un
atjaunošanā. Ceram, ka nākamajā braucienā viņš
varēs pie mums uzkavēties ilgāk un mums būs
iespēja dzirdēt arī viņa lekcijas. Vienmēr prieks, ka
Cesvainei ir par vēl vienu draugu vairāk. Gaidīsim
ciemos atkal!
Jānis Diekonts

Cesvaines Ziņas

Anda Līce
„Lielais lakats”
Vai putns pārlidojot pieskārās ar spārnu,
vai nopūtās kāds atraidīts un bārs,
un varbūt bārkstis sašūpoja bērna pirkstiņš,
neuzmanīgs vēl, bet zinātkārs?
Tad kaut kas notika,
un priekškars veras vaļā brīvi,
lai mēs, kas visu it kā redzējuši,
simt pirmo reizi brīnītos par dzīvi.
Mazi stāstiņi, skices, dienasgrāmata – šķiet,
ar tādiem literatūras žanru apzīmējumiem varētu
raksturot Andas Līces jaunāko grāmatu „Lielais
lakats”, kas atvēršanas svētkus Rīgā piedzīvoja
29. maijā, bet Cesvainē – 5. jūnijā.
Katrs dienasgrāmatas ieraksts ir kā ikdienišķu
lietu uzlūkošana, paraugoties uz tām no cita skata
punkta, ar svaigām vēsmām un vēlmi noteikti to
pastāstīt citiem, noslēgumā nonākot pie kādas
atziņas.
– Šī grāmata ir daudzu līdzautoru darbs. Impulsus
ir devuši gan daudzi no jums, gan citi cilvēki. Tas
viss ir tāds kopskanējums. Par nosaukumu „Lielais
lakats” runājot, varu teikt, ka bija cits nosaukums.
Sākumā man šķita, ka varbūt cilvēki padomās, ka
tā ir rokdarbu grāmata, tāda kā pamācība par to,
kā aust. Nosaukuma līdzautore ir audēja Ausma
Spalviņa, kurai šādi rokdarbi ir sirdsdarbs. Kad tiku
pie Ausmas lakata, sapratu, ka tas tā nebeigsies. Un
tā arī bija. Tas viss beidzās ar grāmatu, – atklāja
dzejniece grāmatas atvēršanas pasākumā Rīgā.
Grāmatas atvēršanas svētkos Rīgā dienasgrāmatas ierakstus lasīja aktrise Lidija Pupure un
dzejnieces meita Elīna Līce. Tā kā katram no mums
ir kas tuvāks, dzejniece bija ļāvusi katrai izvēlēties
lasīšanai klausītājiem sev tuvāko dienasgrāmatas
ierakstu. Kā teic Anda Līce: zinu, ka no lasītā
katrā atbalsosies kas cits. Piemēram, aktrise Lidija
Pupure izvēlētos ierakstus lasīšanai raksturoja kā
tos, ko šobrīd saprot, un tos, ko vēlētos izprast.
Aktrise arī pateicās Andai Līcei par šo grāmatu, jo
tā ierosina katru pārdomāt vērtības, izstaigāt savu
akmeņu dārzu un atrast savu salu. Audējas Ausmas
Spalviņas austais lielais lakats apņēma Elīnas Līces
un Lidijas Pupures plecus dienasgrāmatas lasīšanas
laikā. Grāmatas atvēršanas svētkos Rīgā starp
dzirdēto un vēl gaidāmo muzicēja flautiste Ilze
Lappuķe, savukārt Cesvainē – saksofoniste Madara
Matroze, bet pie klavierēm – Daiga Matroze.
Izdevniecības „Nordik” galvenā redaktore Ieva
Janaite, uzrunājot Okupācijas muzejā sanākušos
dzejnieces un prozaiķes talanta cienītājus, neslēpa,
ka izdevniecībai katra jauna grāmata ir svētki.
– Ar katru jaunu Andas grāmatu mēs viņu aizvien
vairāk uzskatām par savējo un esam pieņēmuši
savā kolektīvā. Mīlam un gaidām katru nākamo
grāmatu. Jāteic, ka ceļš uz šo grāmatu nebija tik
viegls, kā sākumā likās. Tāpēc paldies visiem,
kas atbalstīja grāmatas izdošanu, – Madonas
novada domei, Cesvaines novada domei un Valsts
kultūrkapitāla fondam! Andas grāmatai vienu brīdi
radās cits nosaukums, tomēr beigās palika „Lielais
lakats” – jo kas gan vēl labāk izteiktu mīlestību
pret tēvzemi, mātišķumu un patvērumu? Tas
viss mums šobrīd ir ļoti vajadzīgs. Kas īsti ir šie
mazie stāstiņi, šīs skices? Visdrīzāk es to dēvētu
par Andas dienasgrāmatu, jo kompozicionāli tā
sākas ar Ziemassvētkiem un arī beidzas ar šiem
svētkiem. Anda neiet ceļu, apstādamās pie katra
datuma vai katra lielāka noikuma, bet viņa apstājas
pie tiem impulsiem, kas viņu iekustina teikt kaut
ko, kas viņu ierosina uz kaut kādu tālāku domas
attīstību. Andai ir daudz, ko sacīt. Es domāju, ka
būtu labi, ja šādai grāmatai būtu turpinājums, jo
šāda veida grāmatā Anda ir labi iejutusies un labi
sakoncentrējusi dzīves epizodes, – stāsta redaktore
Ieva Janaite.
Arī Anda Līce piekrīt, ka šī grāmata savā veidā ir
dienasgrāmata: – Vispār jau visas manas grāmatas
ir dienasgrāmatas, un man gribas domāt, ka kaut
kādā ziņā visu rakstītāju grāmatas ir sava veida
dienasgrāmatas. Mēdz būt nakts grāmatas, mūža
grāmata, mīlestības, šaubu, ticības, nespēka un
spēka grāmatas. Viss ir juku jukām, viss ir cieši.
„… dvēsele sverot 21 gramu. Ej nu sazini, vai
tukša vai pilna. Tā prātojot, plaukstai pieskaras
bērna pakausīts silts. Un es kā par brīnumu atkal
spēju pacelties spārnos un lidot par vienu dienu
augstāk…”
Kristīne Vilciņa, autores foto



Afiša
20. jūnijā Cesvaines novada domes
Bērnu un jauniešu centrā pīsim Līgo un
Jāņu vainagus!
22. jūnijā
Cesvaines
pilsētas
ielīgošanas svētki
Cesvaines Romas katoļu baznīcā:
plkst. 10.00 Jāņu dienas Svētā Mise
plkst. 11.00 Bērnu deju koncerts,
rotaļas, atrakcijas u. c. izklaides, baudot
Jāņudienas cienastus un Cesvaines
pūtēju orķestra priekšnesumus
Tirgus laukumā
plkst. 13.30 Latvju rakstu zīmju
veidošana
plkst. 14.00 „Kā bij’ jaunam
nedancot!” – koncerts bērniem un pieaugušajiem ar atrakcijām, rotaļām un
loteriju
plkst. 19.00 Ielīgošana alus vakarā –
koncerts, tradicionālās alus dzeršanas
sacensības
plkst. 22.00
Lustīga
nakts
zaļumballe, spēlē grupa „Kiwi”. Ieeja –
brīva. Darbosies bufetes
27. jūnijā (vai 4. jūlijā) notiks nakts
brīvdabas kino (precīza informācija
sekos afišās, mājaslapā, sociālajos
tīklos)
30. jūnijā Cesvaines novada domes
Bērnu un jauniešu centrs organizē
improvizācijas popielu brīvā dabā
(vieta un laiks tiks precizēti)
2. jūlijā Cesvaines pilī pianistes
Aurēlijas Šimkus koncerts (laiks tiks
precizēts)
20.–27. jūlijs Mākslinieku plenērs
„Cesvaine 2014”
26. jūlijā Pils–parka svētki
13. septembrī Eiropas kultūras
mantojuma dienu ietvaros Cesvainē:
plkst. 14.00
Eiropas kultūras mantojuma dienu
karoga pacelšana Cesvaines centrā
„Rīgas ielas stāsts laiku lokos
Cesvainē”
Izzinoša ekskursija ar vēsturisku
personāžu piedalīšanos, iepazīstot
Rīgas ielas vēsturi
plkst. 16.00
Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcija
Cesvaines pilī
„Rīgas iela Cesvainē gadsimtu garumā”
plkst. 17.00
Cesvaines pilī svētku koncerts
„Dziedinošais lietus”. Piedalās Rīgas
saksofonu kvartets un LNO soliste
Kristīne Gailīte
20. septembrī plkst. 12.00 Cesvaines vidusskolai – 95, salidojums
Programmā: plkst. 12.00 – ekumeniskais dievkalpojums evaņģēliski luteriskajā baznīcā, plkst. 15.00–18.00 –
satikšanās, izstāžu apskate skolā, pils
apmeklējums, brauciens uz kapiem,
plkst. 18.00 – svinīgais pasākums skolas aulā. Pēc svinīgā pasākuma – balle
skolas aulā

Pateicības
Paldies Cesvaines internātpamatskolas ēdināšanas kolektīvam un direktorei Anitai Kančai par garšīgajām
pusdienām veco ļaužu sporta spēļu
dalībniekiem!
Cesvaines pansionāta darbinieki
Nr. 6 (251) 2014. gada 19. 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.



Latvijas goda ģimenes apliecība
Latvijas Goda ģimenes apliecība
„3+ ģimenes karte” ir valsts veidota
atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm.
Tā reizē kalpos kā apliecinošs
dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.
Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs
iespēja saņemt atlaides, izmantojot
pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un
privātie uzņēmumi Latvijā.
Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes
īpašnieka – daudzbērnu ģimenes tēva,
mātes vai likumīgā aizbildņa – vārds un
uzvārds. Labajā stūrī iestrādāta sudraba
krāsas emblēma „Latvijas goda ģimene”.
Kartes otrajā pusē minēts bērnu
skaits, vārdi, uzvārdi. Arī daudzbērnu
ģimenes bērns drīkst izmantot šo karti
un tās sniegtās atlaides, uzrādot kopā ar
personu apliecinošu dokumentu.
Kurš var saņemt karti?
Karte pienākas, ja personai (pašai vai
kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs
vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši

vai audžuģimenē ievietoti bērni) un
personai un tās laulātajam un minētajiem
bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas
Republikā.
Kā pieteikties kartei?
Ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa
interneta vietnē www.godagimene.lv,
precīzi norādot lūgto informāciju par
sevi un saviem bērniem, kā arī norādot
adresi, uz kuru karti nosūtīt.
Ja ģimenei nav pieejas internetam,
veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības
bibliotēkās vai griezties pēc palīdzības
sociālajā dienestā.
Datu pārbaude
Visus pieteikuma veidlapas datus
pārbaudīs – vai pieteikuma veidlapā
tie sakrīt ar iedzīvotāju reģistru.
Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs
nesniedz patiesus datus, bērnu skaits
un (vai) vecums neatbilst noteiktajiem
kartes saņemšanas kritērijiem, kā arī
ja pieteikuma veidlapas iesniedzējam
atņemtas bērnu aprūpes tiesības.
Kartes saņemšana

Dzimuši

Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati
un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu
ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs
saņems e-pasta vēstuli vai īsziņu savā
tālrunī ar informāciju, ka karte 10 dienu
laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa
pastu uz norādīto adresi.
Kartes izmatošanas iespējas
Latvijas goda ģimenes apliecības jeb
„3+ ģimenes kartes” piedāvātās atlaides
būs iespējams izmantot, iegādājoties
preces un pakalpojumus uzņēmumos,
kuri ir iekļauti daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmā. Visu daudzbērnu
ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu
iespējams aplūkot interneta vietnē www.
godagimene.lv. Par jaunumiem kartes
īpašnieki tiks informēti reizi mēnesī
ar informatīvu e-pasta vēstuli, kā arī
projekta mājaslapā www.godagimene.
lv. Šī informācija būs pieejama arī
visās Latvijas pašvaldībās.
Pieteikties kartei var www.godagimene.lv, jāiet uz sadaļu „Piesakies
kartei”.

Raunas tūrisma un transporta aģentūra
1 DIENAS EKSKURSIJAS 2014. GADĀ

Brauciena nosaukums

Datums

Garšīgā Kurzeme
Ceļojums tiem, kuriem patīk baudīt un kādreiz palutināt sevi. Šokolādes,
vīna, zivju un pankūku degustācija
Uz jūru!
Raunas siera un makaronu ražotne, Raunas viduslaiku pils un skatu tornis,
Limbaži, Sudraba muzejs, Tūja un jūra
Apkārt Lubāna ezeram
Lubānas pilsētas apskate kopā ar Miķeli Gruzīti, Lubānas zivju
degustācija „Zvejniekos”. Pastaiga pa Tīrumnieku purva taku. Maizes
cepšana un ēšana „Kalēju” saimniecībā
Peipuss, dārzi un vecticībnieki
Kolkja–Kallaste–Mustvē. Vecticībnieki un dārzi. Muzejs un daiļdārzs

27.06.2014.
28.06.2014.
29.06.2014.
04.07.2014.
05.07.2014.
06.07.2014.
11.07.2014.
12.07.2014.

Izbraukšanas
laiks
Gulbenē plkst. 6.50
Cesvainē plkst. 7.30
Madonā plkst. 7.45
Gulbenē plkst. 7.00
Cesvainē plkst. 7.40
Madonā plkst. 8.00
Gulbenē plkst. 8.00
Cesvainē plkst. 8.40
Madonā plkst. 9.00

Cena bez
ieejas
biļetēm

EUR 23
EUR 19
EUR 17

EUR 25
Gulbenē plkst. 6.45
Cesvainē plkst. 6.15
Madonā plkst. 6.00
Romantiskā Sēlija
Gulbenē plkst. 6.50
EUR 21
No viesošanās pie baroniem Budbergiem līdz ziepju taisīšanai, Neretas
Cesvainē plkst. 7.30
baznīcas tornī kāpšanai un citi brīnumi
Madonā plkst. 7.45
Tallina
13.09.2014. Gulbenē plkst. 6.45
EUR 25
TV tornis, vecpilsēta. Jūras muzejs
Cesvainē plkst. 6.15
Madonā plkst. 6.00
Ekskursijām pieteikties un sīkākus aprakstus skatīties: www.balt-go.lv, Gulbenes TIC, Cesvaines TIC, Madonas TIC
vai zvanot 27775764.

Eiropas Parlamenta
vēlēšanas 2014. gada
24. maijā Cesvaines
novadā
Par katru kandidātu sarakstu
nodoto derīgo zīmju skaits

Cesvaines novadā nobalsojis
641 vēlētājs, no tiem Cesvaines
vēlēšanu iecirknī – 530 un Kraukļu
vēlēšanu iecirknī – 111.
Informācija: ep2014.cvk.lv
Cesvaines novada vēlēšanu
komisija

Nr. p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.07.2014.
19.07.2014.
20.07.2014.
16.08.2014.

Kandidātu sarakstu nosaukums
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”
Politiskā partija „Alternatīve”
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
„Par prezidentālu republiku”
Latvijas Atdzimšanas partija
Kristīgi demokrātiskā savienība
„Suverenitāte”
Latvijas Reģionu apvienība
Zaļo un zemnieku savienība
Latvijas Sociālistiskā partija
Partija „Vienotība”
Latvijas Krievu savienība
„Latvijas attīstībai”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–
„Tēvzemei un Brīvībai / LNNK”

Cesvainē
655.
10
3
3
0
1
3
3
13
72
7
281
1
17
109

Kraukļos
953.
0
1
1
0
0
0
0
1
23
1
65
0
1
18

Novadā
kopā
10
4
4
0
1
3
3
14
95
8
346
1
18
127

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
Papilduzņemšana 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 samaksu EUR 5,7 par vienu nodarbību.
Visus, kuri vēlas nodarboties ar mūziku, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā ceturtdien, 2014. gada 28. augustā, 18.00
Cesvaines pils II stāvā vai 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 vienā bezmaksas
gleznošanas nodarbībā nedēļā personām bez vecuma ierobežojuma.
Visus, kuri vēlas nodarboties ar mākslu, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā ceturtdien, 2014. gada 28. augustā, 18.00
Pils ielā 4, II stāvā, vai sazināties pa telefonu 64852498, 26446141
Mūzikas instrumenta spēles, dziedāšanas vai vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā
jomā.

Cesvaines Ziņas

Rajens Tuskovs maijā
Matīss Puzulis maijā

Apsveikumi
Maigi noglāstīt vakardienu,
iecelt savu dzīvi
šodienas šūpolēs un
uzšūpot līdz galotnēm, līdz
nepazaudēšanas augstumiem, līdz
neapmaldīšanās skaistumam, līdz
neaizmiršanas zelta stariem.
Nozīmīgajās dzīves jubilejās
sveicam: 80 gados – Arvīdu
Benderu, 94 gados –
Aleksandru Ignatjevu!
Cesvaines pašvaldība
Tām virsotnēm, kas iekarotas,
Vēl daudzas jaunas pievienot!
Tev piemīt māka dzīvi rotāt –
Ne savu vien, bet citu arī.
Paldies, ka esi labais gariņš,
Šo gudrību kas vienmēr prot!
Skaistajā aizvadītajā dzīves
jubilejā sveicam Dzidru Lāci!
Biedrība „Mārtiņrozes”
Nepalaid garām savējos sapņus,
Kad tie kā sidrabstariņi mirdz,
Lai tie atver laimi,
Kura tikai tavējā ir.
Uzsmaidi dzīvei, kas vijas kā dzija,
Cauri laikam un pasaulei,
Esi vienmēr tagad un te
Redzot visu, kā liktenis dod!
Gaišas domas, priecīgu prātu un stipru veselību skaistajā dzīves jubilejā
vēlam mūsu kolēģītei – Agitai
Auzānei!
Pirmsskolas “Brīnumzeme” kolektīvs

Informācijai
AS „Pasažieru vilciens” 21. jūnijā
norīkos papildu vilcienu maršrutā
Rīga–Gulbene.
21. jūnijā tiks norīkots dīzeļvilciens
Nr. 804* Rīga (plkst. 7.40)–Gulbene
(11.35)
un
Nr. 803*
Gulbene
(plkst. 17.33)–Rīga (21.33). Vilciena
Nr. 804* Rīga (plkst. 7.40)–Gulbene
(11.35) sastāvs no Rīgas līdz Pļaviņām
būs apvienots ar vilciena Nr. 802
Rīga (plkst. 7.40)–Daugavpils (11.26)
sastāvu, un vilciena Rīga–Gulbene
vagoni atradīsies apvienotā sastāva
beigu daļā. No Pļaviņu stacijas
vilciens Nr. 802 Rīga–Daugavpils
aties plkst. 9.34 (nevis 9.25), savukārt
no Krustpils stacijas līdz Daugavpilij
kursēs atbilstoši sarakstam.

Zolītes turnīrs
1. maija zolītes uzvarētāji
1. vieta – Ivars Vizulis
2. vieta – Juris Praškevičs
3. vieta – Raivis Kecko
6. jūnija zolītes uzvarētāji
1. vieta – Rolands Repkevičs
2. vieta – Raivis Kecko
3. vieta – Jānis Kalve
Apsveicam uzvarētājus!

Precizējums
Maija „Cesvaines Ziņās” ieviesusies
kļūda sadaļā „Mirušie” personas
uzvārdā. Precizējums: Līvija Briģere
(1924–2014).
Atvainojamies par radušos pārpratumu!
„Cesvaines Ziņu” redkolēģija

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Inta Aina Ozoliņa (1928–2014)
Ķinderu kapu pārziņa informācija:
Jānis Māris Kube (1949–2014)
Arnolds Boks
(1924–2014)

