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Cesvaines pils–parka svētkiem – 5!
Kopš 2010. gada jūlija jau tradicionāli
Cesvaines novadā tiek organizēti Cesvaines
pils–parka svētki. Šis pasākums pulcē esošos
un bijušos novada iedzīvotājus, kā arī pilsētas
viesus, aicinot baudīt daudzveidīgu kultūras
programmu visām paaudzēm. Tā kā svētki
ir kļuvuši par vasaras un pat gada centrālo
pasākumu, tie norisināsies ne tikai vienu
dienu – dažādas aktivitātes un pasākumi
gaidāmi jau dienu iepriekš, kā arī pēc
centrālajiem notikumiem.
Iepriekšējos gados Cesvaines pils–parka
svētki pulcēja vairāk nekā 400 dalībnieku
un 3000 skatītāju. Svētkos tiek iezīmētas
gan tradicionālas, gan mūsdienīgas norises:
amatnieku tirdziņš, radošās aktivitātes, teātra
izrādes, koncerti, aktivitātes jauniešiem,
mākslas izstādes, ērģeļmūzikas koncerti.
2014. gada 26. jūlijā svētki notiks piekto
reizi. Lai veicinātu interesi par Cesvaini
kā kultūras centru un piesaistītu radošas
personības, lai darbotos un attīstītu savu
talantu, no 20. līdz 27. jūlijam Cesvaines
mākslas studija organizē mākslinieku
plenēru. 26. jūlijā plkst. 17.00 svētku ietvaros
tiks atklāta izstāde amatniecības un mākslas
salonā „Divi torņi”, popularizējot mākslu kā
vērtību sabiedrībā un ģimenē.
Ieskandinot svētkus un modinot cesvainiešus, 26. jūlijā jau plkst. 8.00 Cesvaines
pūtēju orķestris dosies braucienā pa Cesvaini
un ar dziesmu izziņos svētkus par atklātiem.
Sportiskas aktivitātes gaidāmas pie Cesvaines internātpamatskolas, kur plkst. 10.00
notiks ekstrēmo velosportu šova programma „Greentrials bike tour”, savukārt ar
plkst. 11.00 notiks strītbola sacensību
„Topbumba 2014” 3. posms.
Skvērā pie staļļiem plkst. 10.00 visu
vecumu bērniem gaidāms atraktīvs un
izglītojošs piedzīvojums „Kas par traku, tas
par traku!”, bet jau plkst. 11.00 pils pagalmā
notiks dziesmu un eksperimentu šovs „Ķertais profesors”.
Cesvaines pilī no plkst. 15.00 līdz 20.00
būs apskatāmas mākslas izstādes: Aijas
Baumanes un Raita Rubeņa tekstiliju izstāde,
Jāņa Simsona, Ērikas Doganas un Cesvaines
mākslinieku studijas gleznu izstādes, ekspozīcija „Lauksaimniecība Cesvainē 19.,
20. gs.”, fotogrāfiju izstāde „Rīgas iela
Cesvainē gadsimtu garumā”.
Cesvaines pils mūziķu telpā plkst. 16.00
romantiskā gaisotnē muzicēs dziedātāja Baiba
Berķe (LNO), LNSO mākslinieki Indulis
Cintiņš (vijole), Viktors Veļičko (kontrabass),
starptautisko konkursu laureāte Jūlija Skipore (akordeons).
Salona „Divi torņi” teritorijā no plkst. 16.00
līdz 20.00 gaidāma muzikāla pēcpusdiena ar
ģitāristiem Ēriku Upenieku un Edgaru Jasu,
bet plkst. 18.00 notiks biedrības „DAB-a”
akcija „Gleznojam ar mālu”.
Šajos svētkos sumināsim arī Cesvaines
pūtēju orķestri, kurš šogad svin 45 gadu
pastāvēšanas jubileju. 1969. gadā orķestri
dibināja Oļģerts Ozols, kurš joprojām ir šī
orķestra diriģents. Šajos gados muzikanti
ir piedalījušies visos Cesvaines lielākajos
svētkos, kā arī koncertējuši ārpus Latvijas.
Svētku ietvaros plkst. 20.00 notiks liel-

koncerts – pūtēju orķestra sumināšana,
kurā piedalīsies pieci pūtēju orķestri no
Gulbenes, Dekšārēm, Madonas, Lejasciema
un Cesvaines. Koncertu papildinās Nacionālā
teātra dziedošo aktieru ansamblis „Drama”

(Dita Lūriņa-Egliena, Mārtiņš Egliens, Karīna
Tatarinova, Mārcis Maņjakovs).
Dienas garumā notiks koncerti, sporta
aktivitātes, bet plkst. 23.00 pils pagalmā
gaidāma nakts balle, kurā spēlēs grupas „Ka

Cesvaines Ziņas

tik ne tā” un „Rock’n’berries”. Pusnaktī pils
dīķī uzziedēs uguns ziedi, debesis rotās krāšņs
svētku salūts.
Lai skaista svētku svinēšana!
Kristīne Vilciņa



2014. gada 19. jūnija domes sēdē
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada
publisko pārskatu.
• Grozīja domes atlīdzības izmaksas nolikumu. Precizēja
sadaļu „Sociālās garantijas vai pabalsti pašvaldības iestāžu
darbiniekiem”, kā arī, tā kā nav iepējams palielināt strādājošo
amatalgas, tika nolemts grozīt atlīdzības nolikumu un piešķirt
apmaksātas papildatvaļinājuma dienas. Papildināja Cesvaines
novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu ar jaunu nodaļu V2
„Papildatvaļinājumi” šādā redakcijā:
22.4
Papildus Darba likumā noteiktajam obligāti
piešķiramajam papildatvaļinājumam Cesvaines novada
pašvaldības iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), izņemot
pedagogus, piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu (turpmāk –
papildatvaļinājums):
22.41. domes priekšsēdētājam ar domes lēmumu piešķir
apmaksātu papildatvaļinājumu – 10 darba dienas;
22.42. iestādes vadītājam un iestādes nodaļas vadītājam ar
rīkojumu tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums, ņemot
vērā nostrādāto laiku iestādē, šādos gadījumos:
22.42.1. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 3 darba
gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 5 darba
dienas;
22.42.2. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 5 darba
gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 7 darba
dienas;
22.43. pašvaldības iestāžu darbiniekiem ar iestādes vadītāja
rīkojumu tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums, ņemot
vērā nostrādāto laiku iestādē, šādos gadījumos:
22.43.1. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 3 darba
gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 2 darba
dienas;
22.43.2. ja nostrādātais darba laiks iestādē ir virs 5 darba
gadiem – tiek piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums 3 darba
dienas.
• Ņemot vērā, ka ir mainījusies Centrālās statistikas pārvaldes
noteiktā vidējā darba alga pirms diviem gadiem, pašvaldība
izdarīja izmaiņas vēlēto amatpersonu atalgojumā, atstājot spēkā
iepriekš noteiktos koeficientus. Domes priekšsēdētājam noteica
mēnešalgu 1302 euro, precizēja atlīdzību amatpersonām – domes
priekšsēdētāja vietniekam par vienu nostrādāto darba stundu
6,81 euro, pildot domes priekšsēdētāja pienākumus, samaksu
veicot par faktiski nostrādātajām stundām; domes komitejas un
komisijas priekšsēdētājam par vienu nostrādāto darba stundu
5,42 euro; domes deputātam, komisijas loceklim, darba grupas
loceklim par vienu nostrādāto darba stundu 4,08 euro sākot ar
2014.gada 1.jūniju.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumiem
Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi””.
• Nolēma, ka ar 2014. gada 1. septembri tiks apmaksāti
B kategorijas automašīnu vadīšanas teorētiskie kursi Cesvaines
vidusskolēniem no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Noteica
Cesvaines vidusskolā maksu 75 euro par apmācību profesionālā
vadītāja sertifikāta (95. kods) iegūšanai.
• Nolēma projektēt siltumtrases izbūvi no Augusta Saulieša
ielas 4 uz Cesvaines internātpamatskolu un siltummezglus,
saglabājot iespēju nodrošināt siltumapgādi arī no skolas
katlumājas. Siltumtrases un siltummezglu projektēšanu un
topogrāfisko uzmērīšanu finansēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Tiesu administrāciju
par elektroniskās informācijas sistēmas datu izmantošanu
pašvaldības pieejai Vienotās datorizētās zemesgrāmatas
informācijai uz pieciem gadiem.
• Piešķīra domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no 2014. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam
un apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienu no
1. oktobra līdz 3. oktobrim, no 6. oktobra līdz 10. oktobrim, no
13. oktobra līdz 14. oktobrim. Domes priekšsēdētāja vietniekam
Jurim Rozenbergam aizvietot domes priekšsēdētāju atvaļinājuma
laikā, saņemot atlīdzību par nostrādātajām stundām.
• Izslēdza no Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
pamatlīdzekļu uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Nolēma sagatavot privatizācijai pašvaldības nekustamo
īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu, jo tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
• Atteica nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošu
zemesgabalu, jo tas ir nepieciešams pašvaldības funkcijas
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
• Piešķīra septiņām personām vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā 120 euro no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
• Nolēma izīrēt personai un tās nepilngadīgajiem bērniem
dzīvokli pašvaldības dzīvojamajā mājā.
• Nolēma pārtraukt projekta „Zupas virtuve Cesvainē” darbību
ar 2014. gada 31. jūliju.
• Mainīja Cesvaines pašvaldībai piekritīgajam zemesgabalam
nosaukumu.
• Vairākām personām izbeidza zemes lietošanas tiesības.
• Noteica pašvaldībai piekritīgās zemes.
• Izdeva nolikumu „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
un finansēšanas kārtība Cesvaines novadā”.
• Atbalstīja biedrības „M-ART” organizēto starptautisko
glezniecības plenēru „Laisma”, piešķirot 150 euro no domes
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
• Precizēja un noteica platības pašvaldībai piekritīgajiem
zemesgabaliem.
• Noteica, ka jaunizveidotā zemes vienība ar kopplatību
0,1 ha ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Nolēma lūgt Valsts
zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu to piereģistrēt kā
pašvaldības ceļu – Liekuma ceļš.



Cesvaines vārda daudzināšana
Vienam no lielākajiem darba devējiem Cesvainē – AS „Cesvaines piens”
– 2014. gads ir iesācies ar jaunu produktu ražošanu un ieviešanu tirgū. Kā uzņēmumam šobrīd klājas un kas gaidāms
turpmāk, par to saruna ar uzņēmuma
valdes priekšsēdētāju Dzintru Simsoni.
2014. gadā „Cesvaines piens” ir uzsācis
vairāku jaunu produktu ražošanu. Vai
šobrīd var teikt, ka šo produktu palaišana
tirgū ir sevi attaisnojusi?
– AS „Cesvaines piens” turpina 2013. gadā
uzsākto jauno produktu – vaskoto sieru
„Cesvaine 2” un „Cesvaine 4”, Alpu siera,
biezpiena – ražošanu. 2014. gadā AS „Cesvaines piens” ir laidusi tirgū nogatavināto
un vaskoto sieru „Cesvaine 6”. Cipars 2, 4
un 6 norāda dažādo nogatavināšanas laiku –
attiecīgi divus, četrus un sešus mēnešus.
Tūlīt pircējus iepriecinās siers ar sēkliņām
„Cesvaines” un siers ar saulē kaltētiem
tomātiem un ķiplokiem „Cesvaines”. Pircēji
gan ir iecienījuši Alpu sieru, gan izrāda interesi
par jaunajiem vaskotajiem sieriem.
„Cesvaines piens” aktīvi iesniedz
pieteikumus un gūst atbalstu dažādos
projektos. Kādas jaunākās tehnoloģiskās
iekārtas ir sagādātas projektu ietvaros, un
kā projektu atbalsts palīdz ikdienā?
– 2009. gadā, piesaistot ES struktūrfondu
naudu un kopumā investējot vairāk nekā
miljonu eiro, ražotne tika modernizēta, tika
nomainītas gandrīz visas iekārtas, kas kalpoja
kopš padomju laikiem.
Janvārī, ieguldot 600 tūkstošu eiro,
paplašinājām ražotni ar jaunām, specializētām
iekārtām, uzsākot siera sūkalu koncentrāta kā
atsevišķa blakusprodukta ražošanu.
Vai projektu idejas rodas un to rakstīšana
notiek tepat, Cesvainē, vai par to kāds
gādā „Siera namā”, kas veic produkcijas
loģistiku?
– Projektu idejas rodas un rakstīšana notiek
Cesvainē sadarbībā ar mūsu produkcijas

izplatītāju AS „Siera nams”.
Šogad
NVA
ir
atsākusi
īstenot
nodarbinātības pasākumu skolēniem vasaras
brīvlaikā. Vai arī „Cesvaines pienā” jaunieši
vasarā gūst darba pieredzi? Par ko jaunieši
ir atbildīgi, strādājot pie jums?
– AS „Cesvaines piens” nav iesaistījusies
NVA nodarbinātības pasākumā, bet uzņēmumā
pa vasaru strādā darbinieku bērni. Jaunieši
strādā ar augstu atbildības izjūtu jebkura
produkta ražošanā: siera ražošanā, vakuumēšanā
maisiņos, siera iepakošanā, kā arī biezpiena
ražošanā, fasēšanā un svēršanā.
Ražošanas uzņēmumos nereti tieši vasara
ir pļaujas laiks. Vai to pašu var attiecināt uz
piena pārstrādes jomu?
– Protams, vasara ir pļaujas laiks: palielinoties
piena izslaukumam zemnieku saimniecībās,

arī mēs vairāk iepērkam pienu, palielinās
ražošanas apjoms.
Nemitīga attīstība un pilnveidošanās
liek izvirzīt uzņēmumam aizvien jaunus
mērķus. Uz ko šobrīd tiecas „Cesvaines
piens”?
– Uzņēmumā iecerēts attīstīt siera ražošanu,
kā arī izveidot jaunas siera šķirnes.
Šogad pie jums viesojās Mārtiņš
Rītiņš, kā arī raidījums „Latvija var”,
tādējādi daudzinot Cesvainē ražoto piena
pārstrādes produkciju. Vai jums ir būtiski,
lai Cesvaines vārds skanētu?
– Protams, ka būtiski. Būtiski, lai Cesvaines
vārds skanētu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus
tās.
Kristīne Vilciņa, V. Špata foto

Radošās dzirksts meklējumos
Šīs nedēļas garumā Cesvaine ir
pārvērtusies par mākslinieku pulcēšanās
vietu. Ar molbertiem un krāsu otām rokās
mākslinieki meklē ainavas, ko iemūžināt
savos darbos. No 20. līdz 27. jūlijam
Cesvainē notiek mākslas plenērs „Cesvaine
2014”, ko ir uzņēmusies organizēt Cesvaines
vidusskolas un mākslas skolas skolotāja, arī
Cesvaines mākslas studijas vadītāja Ērika
Dogana. Nedēļu pirms gaidāmā plenēra
tikos ar Ēriku, lai par notiekošo pasākumu
un mākslinieku studiju uzzinātu ko vairāk.
– Radās ideja noorganizēt plenēru pilsētas
svētku ietvaros. To izteicu Cesvaines
kultūras nama direktorei. Viņa piekrita, bet
ar nosacījumu, ka organizatorisko darbu
uzņemsimies mēs paši, mākslas studijas
dalībnieki. Es piekritu un jau kopš marta sāku
uzrunāt cilvēkus, ko esmu sastapusi citos
plenēros. Šoreiz uz plenēru neizsludināju
pieteikšanos, bet gan pati aicināju un uzrunāju.
Interesi izrādīja visi uzrunātie – Ligita Caune,
Valērijs Baida, Maija Jakoviča, Agris Sārs,
Ligija Bodniece, Danute Vēze un vēl citi.
Starp zināmākiem māksliniekiem plenērā
piedalīsies arī mūsu studijas dalībnieki.
Nedēļas garumā ikviens mākslinieks pēc

savas izjūtas varēs gleznot visu, kas uzrunā
Cesvainē. Esmu paredzējusi kādu pēcpusdienu
veltīt Cesvaines iepazīšanai, tāpat tiks
organizēta ekskursija pa pili, baznīcu. Protams,
nekas netiks uzspiests – ja būs vēlme gleznot,
lai glezno, bet kādas blakus aktivitātes noteikti
ir jāpiedāvā. Vakarā gaidāmas tikšanās un
sarunas brīvā gaisotnē. Tā kā neesam noteikuši
plenēra dalības maksu, katrs mākslinieks atstās
vienu savu darbu kā ziedojumu. Tas ir jānovērtē,
jo šie darbi ir kā ieguldījums turpmākajam.
Mēs varam veidot plenēra kolekciju, varam
piesaistīt inteliģentu, radošu cilvēku interesi par
Cesvaini, te tapušajiem darbiem var būt plašs
pielietojums.
Mākslas plenērs noslēgsies Cesvaines pils–
parka svētku galvenajā dienā 26. jūlijā, kad
„Divu torņu” pagalmā rīkosim izstādi. Uzskatu,
ka nedēļa ir pietiekams laiks, lai taptu darbi. Ir
mākslinieki, kas nevar visu nedēļu būt tepat,
jo katrs plāno savu laiku, taču uz pāris dienām
noteikti atbrauks. Es būšu tikai priecīga, ja šāds
plenērs izveidosies par tradīciju un būs ikgadējs
notikums.
Ikdiena Ērikai paiet, darbojoties trīs
vietās – Cesvaines vidusskolā, mākslas skolā
un Cesvaines mākslinieku studijā.

– No visām trim vietām, kur darbojos,
vislielāko enerģiju paņem vidusskola. Esmu
radošs cilvēks, un man liekas, ka ir sarežģīti
no zvana līdz zvanam ko paveikt. Šogad
skolas salidojuma ietvaros rīkošu bijušo
audzēkņu darbu izstādi. Interesanti, ka ir
darbi, ka saglabājušies no pils laikiem – pat
ar apdegušām maliņām.
Kad pēcpusdienā bērniem beidzas stundas,
viņiem vēl jārod spēks darboties mākslas
skolā. Redzu, ka viņi ir noguruši un izsmelti.
Šķiet, ka kādreiz skolēni gribēja ko vienu –
iet uz mākslas vai mūzikas skolu vai darboties
kādā pulciņā, bet tagad ir tā, ka viņi grib
darboties visur un paspēt būt visur. Un tas ir
visgrūtākais, jo ir jāizdara izvēle. Tu nevari
būt visur, ir jāizvēlas prioritātes.
Šogad Cesvaines mākslinieku studijai
aizritēja pirmā sezona kultūras nama paspārnē
kā pašdarbnieku kolektīvam. Aktīvākie nācēji
ir 22 cilvēki. Ir tādi, kas sākumā sabīstas, jo
šķiet, ka nevarēs apvienot ar ikdienas darbu,
bet mums ir arī vakara nodarbības, kas ir liela
priekšrocība strādājošajiem. Uz nodarbībām
cilvēki brauc pat no Liezēres un Sarkaņiem.
Studijā labprāt eksperimentējam ar krāsām,
tehnoloģijām un to iespējām. Nekritizēju
dalībnieku darbus, bet, ja kaut kas neizdodas,
meklēju īstos vārdus, kas iedrošinātu cilvēku
darboties turpmāk. Man patīk vērot, kā studijas
dalībnieki pa šo laiku ir auguši, ir ķērušies
klāt lielāka izmēra darbiem, izmēģina aizvien
jaunas tehnikas.
No visām nodarbēm Ērikas sirdij
vistuvākais ir radošais darbs gan ar
bērniem, gan pieaugušajiem.
– Man nepatīk, kad kaut kas jāatsēž un
jāizdara darīšanas pēc. Patīk, ka procesa laikā
kas top. Laikam tāpēc skolā ir tik grūti – ir
limitēts laiks. Man ļoti patīk pašai gleznot,
un ir gandarījums, ja izdodas. Prieks ir par
pozitīviem cilvēkiem un interesantajām
sarunām, kas rodas darbošanās procesā. Tās
uzlādē un dod enerģiju darboties turpmāk, –
atklāj Ērika.
Kristīne Vilciņa, autores foto
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Cesvaines Mūzikas un mākslas skola iegūst vērtīgu
bibliotēkas papildinājumu
Cesvainiešiem nav svešs latviešu
tekstilmākslinieka
un
arhitekta
Georga Barkāna vārds – pagājušā
gada maijā Cesvaines pilī tika atklāta
mākslinieka izstāde „Mana vienīgā
griba”, pils telpas atdzīvinot ar
tekstilijām.
Šogad, mūžībā aizejot mākslinieka
dzīvesbiedrei Dzidrai Ozoliņai, latviešu
mākslinieku biedrības „Sidegunde”
valdes priekšsēdētāja uzrunāja Georga
Barkāna izstādes kuratori Inesi
Jakobi palīdzēt atbrīvot dzīvokli, lai
zudībā neaiziet lietas, kas saistās ar
mākslinieku. No dzīvokļa atgādātas
Georga Barkāna grāmatas, stelles, kā
arī mākslinieka pieraksti.
– Atvestās lietas sadalīju trīs grupās.
Skices, grāmatas un pieraksti tika savā
starpā atdalīti un sašķiroti. Darba vēl ir
ļoti daudz, bet šobrīd esmu sagrupējusi
grāmatas. No atvestajām aptuveni
360 grāmatām lielākā daļa ir saistītas ar
mākslinieka profesiju – tās ir par dažāda
laika un stila mākslu, tekstilijām, arī
arhitektūru. Lai varētu tās sašķirot,
iedalīju vairākos blokos – Eiropa,
Āzija, Krievija, Skandināvija. Tā kā
radinieki nav izteikuši vēlmi grāmatas
saglabāt, tās nonākušas Cesvainē. Būtu
muļķīgi atteikties no iespējas papildināt
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
bibliotēku ar mākslas un arhitektūras
nozares literatūru. Pēc mākslinieka
bibliotēkas var spriest, ka grāmatas
sagādātas atbilstoši tiem laikiem –
kādas bija iespēja nopirkt, tādas tika
pirktas, – stāsta Inese Jakobi.
Lai pēc kāda laika netiktu piemirsts
Georga Barkāna vārds un mantojums,
kas papildinās skolas bibliotēku, Inese
Jakobi katrā grāmatā ir ielīmējusi
mazu zīmīti ar tekstu „Arhitekta un
mākslinieka Georga Barkāna bibliotēka
Cesvainē”. Starp grāmatām ir atrodami
arī dažādi pieraksti, recenzijas par
vietējo un viesmākslinieku izstādēm.
Pēc pierakstiem var secināt, ka Georgs
Barkāns daudz vērtējis un pētījis citu

Vasara iesākās ar 12. jūnija drošības
dienu, kad bērni un jaunieši darbojās
radoši – zīmējot, līmējot un krāsojot.
Bija sagatavoti uzdevumi, kas palīdzēja
izprast drošības pamatprincipus, to, kā
sevi pasargāt nedrošās situācijās.
Jūnija vidus mūs nelutināja ar
laikapstākļiem,
tādēļ
20. jūnija
vainagu pīšana tika atcelta, taču tā
tika kompensēta ar masku gatavošanu.
Savukārt jūnija pēdējā diena mums bija
saistīta ar improvizāciju. Devāmies uz
parku, kur bērni un jaunieši piedalījās
improvizācijas popielā, bet diemžēl
laikapstākļu dēļ nācās doties atpakaļ
uz BJC, kur spēlējām improvizācijas
teātri.
8. jūlijā darbojāmies brīvā dabā,

darbus. Inesei Jakobi šķitis
būtiski saglabāt to, ko viņš
rakstījis.
– Viņš ir mākslinieks, kas
visu dzīvi turpinājis mācīties.
Starp
dokumentiem
un
pierakstiem atradu mapīti, kur ar zīmuli
Georgs Barkāns kopējis kompozīcijas,
stilizācijas veidus. Mākslas grāmatas –
tās bijušas paredzētas mācībām.
Grāmatas ir vācu, krievu, angļu, zviedru,
spāņu valodā. Kolekcijā atrodamās
vārdnīcas liecina, ka mākslinieks
apguvis valodas un pilnveidojis
valodas prasmes. Tā kā viņam bijusi
tuva skandināvu arhitektūra, sekojis
tās aktualitātēm, kā arī sarakstījies ar
skandināvu kolēģiem, – saka Inese
Jakobi.
Interesanti, ka Georgam Barkānam
ir zināma saistība ar Cesvaini. Kopā
ar autoru kolektīvu viņš piedalījies
un uzvarējis konkursā par Cesvaines
kultūras nama un sporta kompleksa
projektu. Šim autoru kolektīvam
tuva bija skandināvu arhitektūra, un
projektā bija paredzēta ļoti moderna
ēka. Toreizējais Cesvaines sovhoza
priekšnieks Kārkliņš ilgus gadus
glabāja šo maketu un gribēja to realizēt.
Diemžēl tie bija citi laiki, un prioritātes
bija citas, tāpēc iecerēto neizdevās
realizēt. Viens no autoru kolektīva
arhitektiem Teodors Nigulis ir atgādājis
uz Cesvaini šī projekta rasējumus, kā
arī ir saglabājušās skices.
– 80. gados,
kad
mākslinieku
savienība organizēja dažādus radošo
izbraukumu simpozijus, bija kāds
piedzīvojums Gurzufā, kur starp grupas
biedriem bija arī Georgs Barkāns. Divus
mēnešus mēs tur radoši izpaudāmies.
Biju grupas vadītāja, un man pienācās
viens no labākajiem numuriem,
taču es to atdevu Barkānam. Jau pēc
mēneša Barkāns mūs visus aicināja uz
personālizstādi. Viņš izmantoja labos
apstākļus un fanātiski strādāja. Taču uz
lētiem jokiem neizgāja. Lai grupas dzīve

Inese Jakobi darba procesā, šķirojot G.Barkāna bibliotēku
būtu jautrāka, izdomāju sarīkot izsoli.
Nopirkām gaļas dēlīšus, un visiem tos
izdalīju ar nosacījumu, ka līdz vakaram
ir jābūt gatavam darbam – tiks rīkota
izsole. Tā izvērtās interesanta: solīšana
sākās ar 10 kapeikām un beidzās pat
ar 20 rubļiem. Barkānam šī atrakcija
negāja pie sirds, viņš bija nopircis
mednieku desiņu un uzspraudis to
uz dēlīša. Taču tas arī parādīja viņa
raksturu un nostāju. Te rodas jautājums,
kā un kam pārdodam savu darbu.
Uzskatu, ka viņam bija augsta pašcieņa
un būtiskākais bija pats darbs, nevis
nauda, – skaidrojot, kur slēpjas Barkāna
fenomens, atklāj Inese Jakobi.
Jauniegūtās grāmatas ir papildinājušas
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
bibliotēku, par ko pateicīga ir arī
skolas direktore Inta Stiene. Viņa saka:
– Cesvaines pils mūsu novadam, sevišķi
pēdējā laikā, ne tikai sagādā daudz rūpju,
bet atnes jaunas atklāsmes un attīstības
iespējas. Vēl tā īsti neesam novērtējuši
to, ko jau šobrīd gūstam, darbojoties pilī
kā pašvaldības īpašumā. Kā piemēru
varu minēt unikālās tekstiliju izstādes
pils izdegušajās telpās – tās nedaudz
remdē piedzīvoto graujošo postījumu

smeldzi. Reizēm šķiet, ka atgūt zaudēto
nemaz nebūs iespējams, taču šīs šaubas
lieliski prot kliedēt tādi radoši un
darbīgi cilvēki kā tekstilmāksliniece
Inese Jakobi. Pēc viņas iniciatīvas
un Daigas Matrozes enerģiskās un
neatlaidīgās darbošanās pils piedzīvo
valsts mēroga izstādes, par kurām
sajūsmā ir gan pašmāju, gan ārzemju
tūristi un viesi. Priecājos, ka pavisam
negaidīti pie vērtīgiem materiāliem
tikusi arī Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas mākslas nodaļa. Māksliniece
Inese Jakobi ir ieguldījusi ievērojamu
daļu savas enerģijas un zināšanu,
šķirojot un kārtojot tekstilmākslinieka
un arhitekta Georga Barkāna atstāto
mantojumu, kura viena daļa nonāca arī
mūsu skolas rīcībā. Domāju, ka spēsim
atbilstoši novērtēt mantojumu un Ineses
Jakobi ieguldīto darbu. Arvien biežāk
priecājos par to, cik negaidīti radoši un
pašaizliedzīgi rīkojas mūsu līdzcilvēki,
viens otru iepriecinot. Vēl jācer, ka mēs
paši nezaudēsim enerģiju un tālejošu
skatījumu, lai iegūtu to, ko piedāvā
situācija.
Kristīne Vilciņa, autores foto

BJC aktualitātes

iepazīstot mūsu pašu novadu. Devāmies pārgājienā uz Voļģu velnakmeni
(Kārzdabā). Paldies bērniem un jauniešiem, kas piedalījās šajās aktivitātēs!
Gaidāmās aktivitātes:
• 25. jūlijā piedalīsimies velobraucienā;
• 29. augustā vasaras noslēgumam
par godu rīkosim sporta dienu bērniem
un jauniešiem. Sīkāka informācija
augustā;
• paralēli pārējām aktivitātēm notiek
arī projekta „Sabiedrība ar dvēseli”
realizēšana. Projekta ietvaros tiks
izveidota sajūtu taka. Ikviens ir aicināts
piedalīties tās realizācijā. Vairāk
informācijas – BJC.

Katru nedēļu izmēģinām izveidot
kaut ko jaunu, darbojoties radošajās
darbnīcās. Joprojām ir iespēja izveidot
savu vasaras piezīmju grāmatiņu vai
auduma maciņu.
Lāsma Markevica, BJC vadītāja

Par vienu atpūtas vietu vairāk
Jau kopš 2012. gada rudens
ūdenstilpē, kas atrodas starp Ozolu,

Brīvības un Peldu ielu, tika veikti
gultnes un krasta tīrīšanas darbi,
slūžu izbūve un aizsprostu pārbūve,
kā arī labiekārtota teritorija.

Šogad pie ūdenstilpes ir notikusi
ne tikai teritorijas labiekārtošana,
bet arī volejbola laukuma izbūve.
Ar pašvaldības finansējumu un
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labiekārtošanas nodaļas atbalstu
vairāki novada jaunieši aktīvi
līdzdarbojušies laukuma izveidē:
jaunieši
palīdzējuši
iekārtot
laukumu, iebetonējuši pamatus tīkla
balstiem un uzstādījuši volejbola
tīklu. Laika gaitā tiks uzstādīti arī
soliņi.
Šobrīd ūdenstilpes teritorija jau
pilda savas funkcijas un novada
iedzīvotāji izmanto iespēju vasaras
laikā aktīvi atpūsties pie ūdens.
Pilsētā ir par vēl vienu sakārtotu
atpūtas
vietu
vairāk,
tāpēc
saudzēsim to un novērtēsim ikviena
cilvēka ieguldīto darbu!
Kristīne Vilciņa,
autores un V. Pruntes foto

Noskaidroti
projekta
„Sabiedrība ar
dvēseli” uzvarētāji
Cesvaines novada dome, Varakļānu
novada pašvaldība un Lubānas
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar Karalisko Nīderlandes Viršu
biedrību (Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij; KNHM) bija
izsludinājusi projektu konkursu
„Sabiedrība ar dvēseli 2014”.
Konkursa mērķis ir veicināt novadu
iedzīvotāju atbildību par savu dzīves
vidi un uzlabot vietējās dzīves
kvalitāti. Šogad kopumā tika iesniegti
5 projekti:
Lubāna
neiesniedza
nevienu, Varakļāni – 3, Cesvaine –
2. KNHM kopējais finansējums ir
2000 eiro, 500 eiro – balvu fonds.
Projektus izvērtēja žūrija četru
cilvēku sastāvā: Irēna Leimane
(Cesvaine), Ilze Kraukle (Lubāna),
Aija Ščucka (Varakļāni), Juris
Zvirgzds (KNHM pārstāvis). Šogad
tika atbalstīti visi iesniegtie projekti.
Apstiprinātie Varakļānu novada
projekti. Aktīvu Mursmastienes
cilvēku grupa iesniegusi projektu
„Dzīves vides uzlabošana Jaunatnes
ielā 9
Murmastienē”.
Projekta
rezultātā tiks uzlabota dzīves
vide Murmastienes centrā ap
daudzdzīvokļu mājām – nomainītas
ietves flīzes un sakārtotas nolietojušās
konstrukcijas bērnu rotaļu laukumā
pie mājām. Kopējā summa –
EUR 1000, no KNHM – EUR 400.
Savukārt projekta „Atpūtas vietas
izveide Varakļānu pilsētā” rezultātā
tiks ierīkotas divas jaunas atpūtas
vietas ar ugunskura vietu. Tiks
uzstādīti divi koka galdi un četri soli,
kā arī uzstādītas šūpoles un izveidotas
atkritumu urnas. Tur varēs atpūsties
ģimenes ar bērniem un cilvēki, kuri
mīl aktīvu atpūtu brīvā dabā. Kopējā
summa – EUR 1000, no KNHM –
EUR 400.
Varakļānu iedzīvotāju grupas
iesniegtā
projekta
„Varakļānu
ģerboņa eksponēšana” īstenotāji
vēlas Varakļānu vēsturiskajā centrā
renovēt ēkas fasādi un uz tās izvietot
pilsētas un novada ģerboņus. Ģerboņu
fasāde būs ievērojama un informatīva
ikvienam novada iedzīvotājam un
pilsētas viesiem. Kopējā summa –
EUR 1358, no KNHM – EUR 400.
Apstiprinātie Cesvaines novada
projekti. Projekta „Daiļa nāca tautu
meita” ietvaros deju kolektīvam
„Sprīdītis” tiks uzšūtas jaunas
tautastērpu detaļas. Tiks sagādāti
audumi, pogas, diegi un gumijas,
bet visu darbu veiks bērnu vecāki
un skolotāji. Ar jaunajiem tērpiem
kolektīvs varēs uzstāties gan dažādos
novada pasākumos, gan kuplināt
nākamā gada dziesmu svētku
dalībnieku pulku. Kopējā summa –
EUR 1000, no KNHM – EUR 400.
Savukārt
Cesvaines
novada
bērnu un jauniešu centra iesniegtajā
projektā „Redzu, dzirdu, sajūtu un
pierakstu!” ir paredzēts Cesvaines
bērnu laukumā izveidot sajūtu taku,
kuru varēs izmantot visi Cesvaines
novada iedzīvotāji. Tā palīdzēs
cilvēkiem uzlabot veselību, kā arī
trenēt izturību, staigājot ar basām
kājām pa dažādiem akmeņiem un
citiem dabas materiāliem. Kopējā
summa – EUR 1000, no KNHM –
EUR 400.
Iveta Raimo, projektu vadītāja



Noslēdzies
Cesvaines
internātpamatskolas ēkas
siltināšanas
projekts
Projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju samazināšanai Cesvaines
internātpamatskolā”,
Nr. KPFI-15.2/227, ietvaros ir
veikta ēkas fasādes, cokola, bēniņu
pārseguma un jumta siltināšana,
logu iebūve sporta zāles blokā,
kā arī citas energoefektivitātes
paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu
un ar to saistītos izdevumus. Pēc
projekta realizācijas ir būtiski
uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis, vizuāli tā ir kļuvusi
pievilcīgāka un labi iekļaujas
pilsētvidē.
Visi līgumā ar SIA „ZDZ”
paredzētie darbi ir veikti. Turpinās
vienīgi sporta zāles kosmētiskais
remonts, ko nevarēja paredzēt no
projekta līdzekļiem.
Projekta kopējās izmaksas –
148 146 euro (bez PVN). Pašvaldības līdzfinansējums – 15 %
jeb 22 222 euro.
Projekta īstenošanas rezultātā
tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 64,862 tonnām gadā.
3. jūlijā Vides investīciju fonda
speciālisti Rūta Janovska un Jānis
Smiltāns bija ieradušies pārbaudīt
projekta realizāciju. Tika veikta
gan dokumentācijas, gan tehniskā
pārbaude objektā. Prieks, ka
tika saņemts pozitīvs pārbaudes
rezultāts un neattiecināmas izmaksas netika konstatētas. Šī
Cesvaines novadā ir jau trešā
ēka, kurā veikti siltināšanas
darbi, pateicoties Klimata pārmaiņu
finanšu
instrumenta
(KPFI)
projektam.
Pirmajā
kārtā tika renovēta pirmsskola
„Brīnumzeme”, otrajā kārtā – pašvaldības administratīvā ēka.
Pašvaldība saka paldies visiem, kuri bija saistīti ar
veiksmīgu projekta realizāciju:
autoruzraudzības darbu veicējiem AS „SCO CENTRS”, SIA
„LITHOS” būvuzraugam Andrim Garančam un galvenajam
būvuzņēmējam
SIA „ZDZ”.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Iveta Raimo, projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto



Nodarbošanās ar rokdarbiem
Cesvainē ir diezgan izplatīta un
pieprasīta. Vienmēr ar aizrautību
var vērot, kā ar zināmām
metodēm tiek radītas jaunas
un praktiskas lietas. Cesvaines
sociālā dienesta vadītāja Daina
Markevica ar sausās filcēšanas
metodi rada dabiskas, košas
zināmu tēlu pirkstiņlelles, maskas
un atslēgu piekariņus.
– Pateicoties manai bijušajai
skolniecei Mārītei Miļeiko, kura pirms diviem gadiem mani uzaicināja uz filcēšanas apmācībām, esmu iepazinusies ar šo
rokdarbu veidu. Mārīte pieaicināja
Jaunpiebalgas meistari Velgu Rubeni, kura triju nodarbību laikā
sniedza ieskatu slapjās filcēšanas
mākslā. Nodarbību rezultātā tapa filcēta pirts
cepure un čības.
Ar sauso filcēšanu

Smalks roku darbs

saslimu pēc tam, kad man rokās
nonāca vilnas kārsums (tā ir 100 %
Jaunzēlandes aitu vilna, daudz
smalkāka par mūsu Latvijas aitu
vilniņu).
Materiālu
iegādājos
Rīgā, Latvijas un Zviedrijas
kopuzņēmumā SIA „KlippanSaule”. Varot filcēt arī ar vietējo aitu
vilnu, bet tad vajag daudz lielāku
roku spēku. Profesionālie filcētāji
darbojas ar filcējamajām mašīnām,
izmanto triecienslīpmašīnu, arī
veļas automātu. Tas viss attiecas
uz slapjo filcēšanu (slapjā tāpēc, ka
procesā izmanto karstu ziepjūdeni).
Sausajai filcēšanai vajag triju
veidu adatas – smalkas, vidējas
un rupjas, pamatni, uz kā filcēt
(var noderēt pēc iespējas biezāks
sūklis), un, protams, vilnas kārsumu
dažādās krāsās.
Darbam ir nepieciešama uzmanība, jo adatas
ir ārkārtīgi asas,
ar
atskabargām.
Protams,
gadās

safilcēt arī pirkstu galus… Esmu
gatavojusi maskas, kur apvienota
slapjā un sausā filcēšana, atslēgu
piekariņus, nelielas rotaļlietas –
20 cm augstas. Pašlaik top pirkstiņlelles – bērniem un videi 100 %
draudzīgs produkts. Tēli nāk no
pasakām – gan manas bērnības,
gan tagadējām pasakām. Izgatavoju izvēlētās pasakas galvenos tēlus,
piemēram, Sarkangalvīti un vilku,
Šreku un Fionu, trīs sivēntiņus un
vilku, smurfus. Lūkojos, lai tēli būtu
spilgtās krāsās, bērniem patiktu.
Galvenais vērtētājs ir mazdēliņš
Jānis. Ja viņš grib ar lellīti spēlēties,
vismaz uzlikt uz pirkstiņa, tad
uzskatu, ka tā ir izdevusies.
Filcēšana ar adatu ir salīdzināma
ar veidošanu no māla: ja kur vajag
apjomu, piefilcē klāt, tikai atšķirība
ir tāda, ka lieko nevar noņemt nost.
Darbs ir gan laikietilpīgs, gan prasa
lielu koncentrēšanos. Agrāk, adot
zeķes, varēju vienlaikus skatīties
televizoru, bet filcējot acis nedrīkst
novērst no darba. Asā adata visu
laiku tur nelielā spriedzē, jebkurā
laikā ir jābūt gatavai saņemt
dūrienu. Varbūt ar laiku šī sajūta
zudīs – es ceru.
Neslēpšu, ka izgatavotās pirkstiņlellītes pašai ļoti patīk. Man bija
safilcētas vairāk nekā divdesmit

galviņas, kad mājinieki skubināja,
lai nesu tās uz Cesvaini pārdot.
Pirmo reizi startēju Cesvainē
pavasara tirgū, tad gan vēl nebija
nevienas pirkstiņlelles, bija jāizdomā tehnoloģija, kā izfilcēt tunelīti pirkstam. Prātā ir jaunas idejas,
ko vēl varētu gatavot, bet tās vēl
ir auklējamas. Ja kādu šī nodarbe
interesē, padomu neliegšu, tikai apbruņojieties ar pacietību, asām filcēšanas adatām un sagatavojieties,
ka sāpēs, vismaz pirmās filcēšanas
reizes laikā noteikti.
Kristīne Vilciņa,
autores foto un foto no
D. Markevicas personiskā arhīva

Cesvainē muzicē jaunās mākslinieces
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola palēnām tuvojas savas
pastāvēšanas 25. gadadienai, tāpēc
rodas vēlme rezumēt sasniegumus,
izanalizēt kļūdas un pārdomāt
profesionālās ievirzes izglītības lomu
mūsu novadā. Labākais veids, kā to
darīt, – ieklausīties koncertos, kad
muzicē mūsu audzēkņi, skolotāji,
viņu draugi vai studiju biedri.
Šovasar piedzīvojām vairākus šādus
notikumus, kurus nevar aizmirst,
jo tie atstājuši dziļas un pozitīvas
emocijas. Šādi koncerti piesaista
arvien jaunus mūziķus, tāpat arī
klausītājus, kuriem akadēmiskā
mūzika ir dzīves nepieciešamība,
taču reti sasniedzama, jo īpaši mūsu
mazajā novadā tālu no lielo pilsētu
rosības. Šogad mūsu organizētos
koncertus apmeklēja arī liels skaits
tūristu un ciemiņu.
Par iespēju muzicēt Cesvaines
pilī ieinteresējās jaunā, pasaulē
pazīstamā pianiste Aurēlija Šimkus,
kura mācās Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā, kuru šogad absolvēja
mūsu bijusī audzēkne čelliste

Emma Bandeniece. Abas jaunās
mākslinieces bija izveidojušas
kopīgu programmu, kuru klausītāju
piepildītā Cesvaines pils zālē
dzirdējām 2. jūlijā. Ja mazais bērns,
kuru daba ir apveltījusi ar talantu,
spēj kopš agras bērnības uztvert
savu vecāku padomus, profesionālu
skolotāju gudrību un apzinās
neatlaidīga darba vērtību, tad tas
veido neiedomājamu bagātību, ar
kuru vēlāk var dāsni dalīties. Šādas
pārdomas radās, klausoties abu
jauno izpildītāju priekšnesumu.
Tika izpildīti pazīstamu un izcilu
komponistu skaņdarbi, taču lielāko
iespaidu radīja abu jauno izpildītāju
dzīves gudrība attieksmē pret
mūzikas interpretāciju, pārliecība
par savu izpildījuma traktējumu,
atbilstošā tehnika savu ieceru
sasniegšanai,
paškritiskais
un
analītiskais sava priekšnesuma
vērtējums.
Tas
klausītājos
raisīja īpašu un neaizmirstamu
pārdzīvojumu. Jāsaka, ka parasti
šādos koncertos arī publikā ir
radošas, darbīgas personības, tāpēc

ir cerība, ka jauno mākslinieču dāsni
dāvātā bagātība tiks nodota tālāk
kādā īpašā komunikācijas veidā.
Tā tad arī ir profesionālās ievirzes
izglītības nozīme, kas rada tālejošas
vērtības, kuras pirmajā brīdī nemaz
nav pamanāmas. Ar savu izcilo
produkciju koncerta dalībnieces
iepriecināja AS „Cesvaines piens”.

Izsaku cerību, ka arī turpmāk jaunās
mākslinieces ar prieku pildīs savu
misiju, kuru uzlikusi daba, ģimene,
skolotāji, pašu pārliecība. Varu solīt,
ka arī skola turpinās pildīt savu
izglītojošo un emocionāli pacilājošo
darbību mūsu novadā.
Inta Stiene,
Aivara Pureniņa foto

LEADER programmas radītā situācija
un iespējas
14. jūlijā Cesvainē viesojās Vidzemes Augstskolas Sociālo, eko-

nomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieces Agita

Cesvaines Ziņas

Līviņa un Sarmīte Rozentāle Madonas novada fonda uzdevumā
un pētījuma „Madonas novada
fonda darbības stratēģijas 2009.–
2013. gadam rezultāti – LEADER
projektu radītā situācija un
iespējas” ietvaros.
Tikšanās notika visas dienas garumā ar pašvaldības darbiniekiem, novada biedrībām, uzņēmumiem un mājražotājiem, kas
piedalījušies LEADER programmā.
Neatkarīgi no tā, vai gūts atbalsts
šajā programmā vai projekta

pieteikums noraidīts, ikviens varēja
izteikt savas idejas, vēlmes par
turpmākajiem darbības laukiem un
jomām, kas aktuālas cesvainiešiem.
Vidzemes Augstskolas pētnieces
arī noskaidroja uzņēmēju pašreizējos problēmjautājumus un
esošo situāciju, lai ar pētījuma
secinājumiem iepazīstinātu Madonas novada fondu un apzinātu
tās jomas, kas turpmāk varētu būt
prioritāras.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Jauni iespaidi un sadraudzība Ostrodā
Kopš pagājušā gada novembra Cesvainē
viesojas priesteris Tomass Zieļonka, kas aktīvi
darbojas, lai nodarbinātu Cesvaines novada
bērnus un jauniešus. Vairākus gadus Tomass
darbojās Polijā, izveidojot un vadot saleziāņu
sporta organizāciju Ostrodā.
Ar priestera iniciatīvu pagājušā gada decembrī
tika sarīkots futbola turnīrs Cesvainē un šogad,
janvarī, jaunajiem censoņiem tika atrasts treneris
Jānis Konopackis. No janvāra arī sākta gatavošanās
turnīram, kas notika maija beigās Ostrodā. Jūnija
sākumā otrā braucienā uz Ostrodu devās arī 4.–
5. klašu grupas (nu jau 5.–6. klašu grupas) dejotāji.
Abos braucienos piedalījās arī Cesvaines tautisko

deju vadītājs Jānis Šķēle.
– Pirmajā braucienā devāmies ar futbolistu
komandu nelielā grupā – 14 cilvēku sastāvā. Tā kā
bijām Ostrodā pāris dienu pirms gaidāmā turnīra,
bērni jau bija paspējuši patrenēties un iejusties.
Futbola laukums, kur notika turnīrs, atrodas blakus
baznīcai, un gan baznīca, gan laukums tapuši ar
priestera Tomasa Zieļonkas iniciatīvu. Spēļu dienā
laiks nelutināja, jo bija auksts, bet mūsu bērni
izturēja godam. Vecākā grupa ieguva 3. vietu,
savukārt mazākie – 4. vietu.
Otrajā braucienā devāmies ar dejotājiem, kā arī
skolotājām Sarmu Kurmi, Antru Graudupi, Mariku
Šķēli, kas turēja rūpi par bērnu tautastērpiem un

Cesvaines futbolistu komandas sacensību stadionā, kas atrodas
blakus baznīcai

sadzīvi. Dejotājiem slodze bija liela, tika nodejoti
vairāki koncerti. Mēs atstājām labu iespaidu
par Latviju, parādījām mūsu kultūru, tādējādi
prezentējot Latviju un Cesvaini. Gan futbolisti,
gan dejotāji starp spēlēm un koncertiem apskatīja
pilsētu, spēlēja boulingu, apmeklēja akvaparku un
aktīvi atpūtās. No organizatoru puses saņēmām
interesi par mums un turpmāku sadarbību. Abi
braucieni noteikti bija jaunu iespaidu un pieredzes
gūšanas vērti bērniem ceļā uz nākamajā gadā
gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, – stāsta
Jānis Šķēle.
Kristīne Vilciņa,
foto no J. Šķēles personiskā arhīva

Mūsu dejotāji Ostrodā nodejoja vairākus koncertus, atstājot pozitīvu iespaidu
par Latviju un mūsu kultūru

Piļu un muižu asociācijas semināra iespaidi
Vasarā Cesvainē iestājas īstā tūrisma sezona.
Tūristiem interesanta ir pils un visa Cesvaines
vecpilsēta ar senajām ēkām, parks, skaistā grava,
dīķi, baznīcas, jaunbūves un renovētās ēkas. Tūristi
izsaka komplimentus par mūsu pilsētas sakoptību,
apbrīno interesantās puķu dobes. Pils darbiniekus
interesē, kā darbojas citu tūristu iecienītu objektu
un vietu apsaimniekotāji. Esam piedalījušies trijos
Piļu un muižu asociācijas semināros ārvalstīs,
bet šoreiz pēc domes priekšsēdētāja Viļņa Špata
uzaicinājuma devāmies uz semināru Kuldīgā, tāpēc
vēlos dalīties iespaidos. Klausoties speciālistu
teiktajā, atzīmēju, kas, pēc manām domām, varētu
būt svarīgi arī Cesvainē.
Savu skatījumu un pieredzi seminārā pauda
Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas
projektu speciāliste Sintija Vītoliņa, Latvijas Piļu
un muižu asociācijas viceprezidents eksperts Juris
Zviedrāns, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas eksperte arhitekte Liesma Markova,
Restaurācijas centra restaurators galdnieks Agris
Zingbergs. Pilsētā ir vairāk nekā 400 vēsturisko
ēku, kuras privatizējuši iedzīvotāji, tāpēc pareiza to
uzturēšana ir ļoti problemātiska. Kā vissvarīgāko
jomu savā darbībā visi speciālisti uzsvēra izglītojošo
darbību, kad apmāca iedzīvotājus pareizi rūpēties
par kultūras mantojumu. Pašvaldība atzīst, ka
ir jāuzņemas iniciatīva atjaunot vēsturiskos

Viena no restaurētajām ēkām Kuldīgā

objektus, rādot piemēru iedzīvotājiem. Ir izdoti
vairāki izglītojoši bukleti, kurus iedzīvotāji saņem
savās pastkastītēs, lai saprastu savu atbildību un
saņemtu pašvaldības atbalstu privātā kultūras
mantojuma saglabāšanā. Jāizvirza konkrēti tālejoši
mērķi, kurus sasniedz plānveidīgi un pakāpeniski.
Pašvaldība pat maina saistošos noteikumus,
lai varētu piešķirt naudu apsaimniekošanai.
Izstrādātas vairākas koncepcijas, piemēram,
jaunumus neieviest vecpilsētā, ielu bruģējuma
saglabāšana, saglabāt vēsturisko centru, māju
elementu (logu, durvju), amatnieku darinājumu
saglabāšana un restaurācija, sarkano kārniņu jumti,
iedzīvotāju iesaistīšana u. c. Pilsēta kopumā un
katrs objekts atsevišķi piedalās dažādos konkursos
un nominācijās, jo, saņemot atzinību un balvas,
iedzīvotājus ir vieglāk pārliecināt, ka pilsēta tiešām
ir unikāla un kultūrvēsturiski nozīmīga. Piešķirtās
kvalitātes zīmes palīdz gūt panākumus arvien
jaunos projektos. Jābūt gatavai dokumentācijai,
lai pēkšņi radušās projektu naudas iegūšanas
iespējas nepalaistu garām. Veikta visu vecpilsētas
ēku inventarizācija, tāpēc nevar būt strīdu par to,
kā pareizi uzturēt un restaurēt tās. Katrai ēkai ir
sava pase. Domes pakļautībā darbojas restaurācijas
centrs, kur iedzīvotāji restauratoru vadībā var
pareizi atjaunot, piemēram, savu dzīvokļu logus un
durvis, ievietojot tikai dažas jaunas detaļas, kopumā
saglabājot visu veco. Kuldīgas muzejs arhitektes
Liesmas Markovas uzraudzībā atjaunots maksimāli
saskaņā ar oriģinālu. Arhitekte ieteica nemest
atkritumos vecajās mājās atrastos elementus, kamēr
nav noskaidrota šī elementa vērtība, piemēram,
vecas tapetes. Kultūras mantojuma saglabāšana, kā
teica Juris Zviedrāns, nu jau saistās ar izdzīvošanu,
jo Latvija nevar konkurēt ar rūpniecību vai
lauksaimniecību. Tālredzīgākie eksperti saskata,
ka attīstītā patērētāju sabiedrība bieži neprot glabāt
vērtības, taču tās arvien vairāk novērtē turīgie

tūristi. „Tūrisma industrijas attīstība balstās uz
lietotāja izglītotību, tāpēc jāstrādā uz kultūras
tūristu,” teica J. Zviedrāns. Domāju, ka izglītoti,
tāpēc bieži vien arī turīgi, tūristi labprāt iegulda
vairāk līdzekļu īstu vērtību apskatei.
Jau saprotams, ka šāda pieeja, kuru vērojām
Kuldīgā, var attiekties lielā mērā arī uz Cesvaines
kultūrobjektu saglabāšanu un tūristu piesaistīšanu.
Cesvaine un tās vēsturiskie objekti ir zinošu tūristu
iecienīti, tāpēc lieki būtu uztraukties par turīgu
tūristu piesaisti, ja pilī vien ir vairāku elementu
grupas ar valsts nozīmes statusu, piemēram,
oriģināli terašu griestu gleznojumi, koka un metāla
darinājumi, kamīni utt., nemaz nerunājot par pašu
pili kā arhitektūras šedevru, kas laimīgā kārtā
atrodas tieši Cesvainē. Protams, vēl ir jāveic grūts
izglītojošais darbs, lai to visu pēc būtības novērtētu
un saprastu pie pils iepriekšējām funkcijām
pieradusī sabiedrība. Tad varētu ātrāk izstrādāt
stratēģiju, pieņemt nepieciešamos lēmumus un
sagatavoties iespējamajiem projektiem, piemēram,
sakarā ar muzeja statusu. Mana pieredze liecina,
ka vispirms ir nepieciešama pareiza attieksme un
izpratne, tikai tad var runāt par naudu. Speciālisti
atzina, ka dažās pašvaldībās, kuras apsaimnieko
kultūrvēsturiskus objektus, vērojama liela naudas
izšķērdēšana. Vēlos aicināt cesvainiešus biežāk
apmeklēt pili, pavērot, iedziļināties, novērtēt.
Pēdējā laikā pēc Daigas Matrozes iniciatīvas
ar domes atbalstu realizēti vairāki projekti, kā
rezultātā pils pamazām atgūst savu sākotnējo
tēlu, taču ar mūsdienu pieskaņu – restaurēšanu,
izstādēm, koncertiem, citiem pasākumiem. Lielu
restaurēšanas darbu iegulda Juris Neimanis kopā ar
citiem meistariem. Ir vēl daudz jāpēta un jāmācās.
Pirmais teikums, kuru dzirdējām seminārā Kuldīgā,
bija: „Ieguldījums izglītībā un kultūrā ir pamats
kultūras mantojuma saglabāšanā.”
Inta Stiene, autores foto

Cesvaines diakonijas centra darbības pārskats
Diakonijas centrs Cesvainē pirmo reizi
apmeklētājiem tika atvērts pirms diviem
gadiem, 2012. gada 12. jūlijā. Tā darbība
notiek sadarbībā ar Cesvaines pašvaldības
sociālo dienestu. Diakonijas centrā darbojas
brīvprātīgi draudzes locekļi, lai, ziedojot
savu brīvo laiku, sniegtu palīdzību Cesvaines
iedzīvotājiem.
Kopš diakonijas centra atvēršanas humāno
palīdzību ir saņēmuši vairāk nekā 465 cilvēki,
aptuveni 385 no viņiem – no Cesvaines novada.
Pārējie apmeklētāji ir no dažādām tuvākām un
tālākām apdzīvotām vietām.
Diakonijas centrs Cesvainē pilda savas funkcijas
un ir plaši apmeklēta iestāde. Apmeklētāju skaits
nepārtraukti pieaug. Pirms diviem gadiem bija

vidēji 20 cilvēku dienā, bet tagad skaits ir pieaudzis
līdz 75 apmeklētājiem dienā.
Diakonijas centrs Cesvainē kalpo arī kā vieta,
kur iedzīvotāji ne tikai var saņemt palīdzību, bet
arī var nest apģērbu, apavus un citas saimniecībā
noderīgas lietas, lai atdotu citiem. Tomēr ir lūgums
nest tīras, izmazgātas un nesaplēstas drēbes.
Esam ļoti pateicīgi par ziedojumiem. Lai gan tie
ir pavisam nelieli (dienā vidēji EUR 4–5), tomēr,
pateicoties tiem, esam iegādājušies un uzstādījuši
drēbju pakaramos, seguši ceļa izdevumus, kas
saistīti ar humānās palīdzības piegādi, kā arī esam
iegādājušies un pie dežuranta galda uzstādījuši
infrasarkano staru sildītāju, lai daļēji risinātu
apkures problēmu ziemas periodā.
Rēķinoties ar lielo apmeklētāju skaitu un

piedāvāto drēbju daudzumu, esam iecerējuši
paplašināt drēbju izdales telpas. Lai tas varētu
notikt, vēl ir jāveic durvju remonts un citi tehniski
darbi.
Esam pateicīgi cilvēkiem, kas atbalsta diakonijas
centra darbu un palīdz tā uzturēšanā. Ir gandarījums,
ja varam cilvēkiem palīdzēt. Prieks, ja cilvēki to
novērtē, nāk ar saviem ierosinājumiem, idejām,
lai uzlabotu centra darbu. Tomēr ir ļoti skumji, ka
nākas dzirdēt arī nepamatotu kritiku. Tāpēc aicinu
būt iejūtīgākiem vienam pret otru. Būt pateicīgiem,
ka mums šeit, Cesvainē, ir iespēja saņemt humāno
palīdzību par brīvu, ka ir cilvēki, kas gatavi ziedot
savu laiku un resursus, lai diakonijas centrs varētu
darboties. Novērtēsim to, kas mums ir dots!
Astrīda Briede, diakonijas centra vadītāja

Cesvaines Ziņas

Juris Sārnis

Rozīte
Stāsts

Jau kopš bērnības mīlu klusos ūdeņus un dabu.
Stundām ilgi varu sēdēt un staigāt gar upes vai
ezera krastiem, vērot apkārtnes dabas ainavas.
Toreiz plosījās Otrais pasaules karš. Aizbraucu
pie drauga, dienesta biedra no Ulmaņa armijas
laikiem. Viņš ar sievu un bērniem dzīvoja
netālu no ezera. Svētdiena, mājā saimnieku nav.
Novietoju velosipēu ar mugursomu pie balkona.
Vēroju, kā ganu meita laiž lopiņus mājās. Jautāju,
kur saimniece.
– No rīta aizbrauca pie radiem, teicās vakarā būt
mājā.
– Nu gan, kāpēc tik agri dzen lopiņus mājā?
– Saimniece tā vēlēja. Es vēl neesmu tik labi
iemācījusies slaukt govis kā saimniece, tāpēc jālaiž
mājā ātrāk, lai varu laikā izslaukt. Varbūt nāksiet
palīgā? Diviem jau iet ātrāk. Nu, kā ir?
– Par nožēlošanu pienu protu tik dzert. Tādu
slaucēju kā es govis nobadītu, – atbildu uz meitas
ķircinošo jautājumu. Kāda nu ganu meitene –
meita ap gadiem astoņpadsmit. – Nu slauc vien,
palīdzēt nevaru. Ja saimnieki pārrodas, saki, ka
Rūdis aizgāja uz ezeru.
– Ko – slīcināties?! Vai greiza mīlestība? Tā
kā vēl nu nevajadzētu, – meita zobojas, ķircinošu
smaidu manī lūkodamās.
– Ko lai tev saku? Pati jutīsi, kā tas ir, kad būsi
kādā iemīlējusies. Neviena mani nemīl. Laikam
jau tādēļ, ka nemāku slaukt govis.
Meitai smejot, eju uz ezeru. Vēl nav pusdienlaiks.
Debesu zilgmē spoža, silta saule, gaiss viļņo no
putnu dziesmām un saules siltuma. Tālajā meža
norā ganiņš dzied par zilajiem ceriņiem – skaista
dziesma. Ejot gar ezera krastu pa makšķernieku
iemītu taku, pretī saules gaismā atmirdz ezera
spogulis. Izejot cauri kārklu biežņai, ieraugu meitu
ar makšķeri, zivis zvejojot. Iebridusi līdz lieliem
ūdenī, pūlas noķert kādu zivi.
– Sveicināta! Nu, kā šodien zvejā veicas? Vai
daudz esat sazvejojusi?
– Ne velna, šodien laikam nav tā diena! Jau
labu laiku te mētājos, bet ne velna nav, – atbild
zvejniece.
Atsēstos uz bērza celma, klusēju un vēroju
zvejnieci. Viņa uz mirkli pagriežas pret mani:
ieraugu brīnišķīgi veidotu seju, matus, nemaz
nerunājot par slaido, lokano augumu, ietērptu
rupjās lauku darba drānās. Ja viņu ietērptu svētku
drānās, izskatītos patiešām skaista…
Jau gribu iet projām, kad viņa iesaucas:
– Ir!
Lūkojos, kā viņa cīnās, laikam pieķēries
pamatīgs loms. Eju palīgā. Izrādās – pamatīga
līdaka, tā ap trīs vai četriem kilogramiem svarā.
Pēc krietnas cīņas briesmone pievārēta.
– Nu, lūk! Bet jūs sakāt, ka neveicas. Nu es iešu
tālāk, lai jums labi veicas zvejā!
– Nē, nē, nekur jūs neiesiet, sēdiet, kur sēdējāt!
Šķiet, ka šodien man ar lomiem veiksies.
Pārsteigts par pavēlošo zvejnieces toni, apsēstos.
Pēc brīža atkal izvelk pamatīgu līni. Tā tas turpinās
vairākas reizes. Meita iznāk krastā, satin makšķeri
un dod man no klūdziņām pīto zivju grozu, kuram
virsū pamatīgs vāks. Nesaprašanā viņu uzlūkoju.
– Ko brīnāties? Tās ir jūsu noķertās zivis, es tik
izvilku krastā. Jums jānāk man līdzi! Cerams, ka
zivis tīrīt protat. Uzcepšu svaigas zivis, arī alus vēl
no Jāņu dienas ir pagrabā. Manas mājas ir, lūk, tur,
piekalnē. Nu, ejam, jums jānāk! Ko stāvat?
Esmu
pārsteigts par
tik kategorisku
uzaicinājumu. Apmulsis raugos uz piekalnē zaļajos
dārzos grimstošo māju. Tad pāri ezeram, tur tādas
pašas skaistas lauku mājas rotājas pēcpusdienas
saules zeltainajos staros.
– Ja jūs uzstājat, tad jāiet, bet ko teiks jūsu
mājinieki? Kaut kā nepieklājīgi no manis, esam
pilnīgi sveši.
– Kāda nepieklājība, ja es jūs uzaicinu? Mamma
mājās viena, brālis Volhovas purvos karo ar
krieviem.
Jā, var just – meita ar raksturu. Eju viņai līdzi,
nesu zivju grozu. Tieku iztaujāts, no kurienes esmu,
kā iepazinos ar kaimiņu, līdz esam nonākuši kuplu
liepu, ozolu un kļavu ieskautā pagalmā. No mājas
iznāk sirma lauku sieva, vēl ražena augumā.
– Nu, Rozīt, tad to arī tu izvilki? – viņa jautā,
uz mani rādot. – Šodien gan tev ir veicies. Nāciet
istabā pusdienā!
– Mammu, papriekšu notīrīsim zivis, uzcepsim,
pameklēsim Jāņu dienas alu un tad ciemiņu
aicināsim istabā.
– Labi, labi, tā arī dari! Redzu, labs tev gadījies
loms, – nosaka māte un aiziet uz laidaru.
Nevaru labi saprast ar ironiju teiktos saimnieces
vārdus. Pēc teiktā iznāk, ka Rozīte ir nozvejojusi
gan zivis, gan mani. Nu lai, kļūst interesanti, kā
tālāk viss veidosies. Kad ņemu nazi ar kreiso roku,
meita, ieraudzījusi, ka labajai rokai trūkst dažu
pirkstu, saķer plaukstu un aplūko jau sadzijušās
rētas.
Turpinājums nākamajā numurā.



Afiša
25. jūlijā velobrauciens „Cesvaines stāsti”. Vairāk informācijas – 26172637
26.–27. jūlijs Cesvaines pils–
parka svētki
2. augustā plkst. 11.00 Cesvaines pilsētas stadionā jātnieku
sporta svētki
9. augustā dāmu deju grupu
salidojums „Dāliju dancis”
13. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros
Cesvainē:
plkst. 14.00
Eiropas kultūras mantojuma
dienu karoga pacelšana Cesvaines
centrā
Izzinoša ekskursija ar vēsturisku
personāžu piedalīšanos, iepazīstot
Rīgas ielas vēsturi, „Rīgas ielas
stāsts laiku lokos Cesvainē”
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. Dienas programmā:
plkst. 12.00 ekumēniskais dievkalpojums ev. lut. 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

Zolītes turnīrs
21. jūnija zolītes uzvarētāji
1. vieta – Atis Verebs
2. vieta – Māris Vanags
3. vieta – Rolands Repkevičs

JĀTNIEKU SPORTA SVĒTKI CESVAINĒ
Cesvaine ir bagāta ar daudzām un
dažādām tradīcijām, un viena no tām ir
jātnieku sporta svētki, kuri norisināsies
2. augustā Cesvaines pilsētas stadionā.
Jātnieku sporta klubs (JSK) „Pakavs”
pastāv jau 12 gadu, un ikgadēji tiek
rīkotas divas jātnieku sporta sacensības.
Ir patiess prieks, ka šo kultūras pasākumu,
kas ir paredzēts visai ģimenei, finansiāli
atbalsta Cesvaines pašvaldība, īpašs
paldies Vilnim Špatam.
Lai sacensības būtu interesantas, JSK
„Pakavs” katru gadu cenšas piesaistīt
dažādus pašdarbnieku kolektīvus. Tā kā
arī „Pakava” dalībnieki ir cesvainieši,
radās ideja šogad jātnieku sporta svētkos
iesaistīt tieši Cesvaines pašdarbības
kolektīvus, lai mēs redzētu, cik jauki
deju var pasniegt dažādos veidos. Mūs
priecēs gan Cesvaines deju kolektīvs
„Sprīdītis”, gan Cesvaines dāmu deju
grupa „Kamenes”, gan eksotisko deju
grupa „Samira”.
2. augustā būs iespēja baudīt garšīgu

ēdienu virtuvi, ko kā vienmēr
piedāvās SIA „Ausmupe” no
Ļaudonas, garšīgu popkornu,
piepūšamās atrakcijas, apskatīt
un iegādāties zirglietas plašā
klāstā (no Igaunijas). Kristīne
Šulce piedāvās savu jauko
radošo darbnīcu. Šogad būs
īpaša iespēja vizināties ar dažāda
auguma ponijiem. Tas viss notiks
dienas garumā skaistas mūzikas
pavadībā, vērojot gan graciozos
jātniekus un zirgus, gan vienkārši
atpūšoties ar ģimeni.
Piedalīsies arī Cesvaines novada jātnieki, kuriem īpaši būs
vajadzīgs cesvainiešu atbalsts. Kā
vienmēr Cesvaines jātnieku sporta
svētkus vadīs starptautiskās kategorijas tiesnesis Dainis Līvmanis.
Visi būsiet mīļi gaidīti
Cesvaines pilsētas jātnieku sporta
svētkos!
Biruta Jukša

Līna Čakša
jūnijā

Laulāti
Normunds Bortiņš
Sanita Medne
jūnijā
Madars Vībāns
Sabīne Baiere
jūlijā

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.

Izsole
iepriekš minētā objekta izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa
EUR 70 apmērā AS „SEB banka”
Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA
0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu
nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā
apmērā euro.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot
objekta apskates laiku var valsts akciju
sabiedrībā „Valsts nekustamie īpašu-

mi” Vaļņu ielā 28 Rīgā darbdienās no
pulksten 9.00 līdz 17.00.
Tālruņi uzziņām: 80002000,
67024659.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena
izsolei ir 2014. gada 2. septembris līdz
pulksten 16.00 Vaļņu ielā 28 Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu
ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu
izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz
izsoles dienai.
http://www.vni.lv

Latvijas Universitātes P. Stradiņa
Medicīnas koledža (LU PSK) piedāvā
apgūt akreditētas 1. līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas
Informējam, ka iepriekšējā par valsts budžeta līdzekļiem
Ārstniecības katedra:
laikraksta
numurā
radusies
1. Studiju programma „Māszinības” –
kļūda rakstā par siltumapgādi.
3
gadi,
budžeta vietas
Precizējam,
ka
turpmāk
2.
Studiju
programma „Ārstniecība” –
Cesvaines pilsētas un pagasta
iedzīvotāji par atkritumiem 3 gadi, budžeta vietas
3. Studiju programma „Estētiskā
varēs samaksāt arī veikalā
kosmetoloģija”
– 3 gadi (pretendentiem
„LaTS” (SIA „Sēlis”)
ar iepriekš iegūtu 1. līmeņa profesionālo
augstāko (vai augstāko) medicīnisko
Nr. 7 (252) 2014. gada 24. jūlijs
izglītību – 2 gadi), maksas vietas
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Medicīnas tehnoloģiju katedra:
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
1. Studiju programma „Biomedicīnas
Tirāža – 450 eks.
laborants” – 2 gadi, budžeta vietas
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
2. Studiju programma „Radiologa
tālr. 64852030
asistents” – 3 gadi, budžeta vietas
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
3. Studiju programma „Podoloģija” –
Iespiests:
2 gadi, budžeta vietas
SIA „Latgales druka”
Sociālās aprūpes katedra:
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
1. Studiju programma „Sociālā
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
aprūpe” – 2 gadi, budžeta vietas
atbild rakstu autori.
2. Studiju programma „Sociālā
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam. rehabilitācija” – 2 gadi, budžeta vietas

Filiāle Rēzeknē:
1. Studiju programma „Māszinības” –
3 gadi, budžeta vietas
2. Studiju programma „Ārstniecība” – 3 gadi, budžeta vietas
Līdz 31.07.2014. ir iespēja pieteikties uz sociālo rehabilitētāju apmācībām Cēsīs. Mācības sāksies ar
septembri, dokumenti ir jāiesniedz
Latvijas Universitātes P. Stradiņa
Medicīnas koledžā Vidus prospektā
36/38, Jūrmala, Bulduri, obligāti
norādot, ka piesakās mācībām Cēsīs
(Cēsu grupai).
Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie
dokumenti:
1. Atestāts vai diploms par vidējo
izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti
(CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši
vidējo izglītību līdz 2004. gadam –
dokuments par vidējās izglītības
iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

4. 1 foto (3 x 4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.
(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši
latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem – apliecība sociālo
garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņu apliecinošs
dokuments.
8. Reģistrācijas maksu apliecinošs
dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir
ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējo iegūto izglītību apliecinoša
dokumenta kopija (diploms), uzrādot
oriģinālu.
UZMANĪBU!
Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies,
ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese
sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/
parbaudit-adresi
pieejamajiem datiem. Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz
uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu
par deklarēto dzīvesvietas adresi, kura
ir pieejama, ielogojoties https://www.
latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.

Mīļš paldies Ievai Lasei un
“Divu Torņu” meitenēm – Ilvai un
Sanitai par to, ka padarīja mūsu
kāzu dienu tik īpašu! Paldies par
sirds siltumu, brīnišķīgajām idejām
un atsaucību!
Sabīne un Madars

Sludinājumi
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas nodaļa iepērk ogas. Vairāk
informācijas, zvanot uz tālr.:
27596450 (Baiba)

Precizējums



J. Balode, NĪ izvērtēšanas un
realizācijas daļas vadītāja

Iespēja studēt par budžeta līdzekļiem

Cesvaines Ziņas

Apsveikumi
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī…
Ik rītu mostoties,
Esi laimīga.
/B. Debeļska/
Nozīmīgajās dzīves jubilejās
sveicam:
85 gados – Valeriju Dzerkali,
Fevroniju Skačkovu,
90 gados – Hertu Balto,
Mariju Račko,
91 gadā – Annu Ābeltiņu,
95 gados – Ariju Vīksnu!
Cesvaines novada dome

Valsts
akciju
sabiedrība „Valsts
nekustamie īpašumi” (reģistrācijas
Nr. 40003294758) 2014. gada 4. septembrī Vaļņu ielā 28 Rīgā rīko
atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli
ar augšupejošu soli:
„Ievlejas” Cesvainē Cesvaines
novadā
(kadastra
numurs
7007 002 0052), kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 5,72 ha, par
sākumcenu EUR 3301,06, izsoles laiks
pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties

Pateicība

Dzimuši

Un kas par to, ka gadu vesels
			
klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs
		
slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš
			 sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr
		
skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm
			
vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Ariju Vīksnu
dzīves skaistajā jubilejā, vēlam
veselību un dzīvesprieku!
Pirmsskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Miruši
Mirdza Buldere (1926–2014)
Aina Vediga
(1920–2014)

