2018. gada aprīlis

Cesvaines novada domes izdevums

Cesvaines televīzijas tornī
plīvos Latvijas Republikas
karogs

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv.
			
Ārija Elksne

Sirsnīgi sveicam visus Cesvaines novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā!

9. aprīlī Cesvaines televīzijas
torņa smailē uz neilgu laiku stalti
plīvoja Latvijas Republikas karogs.
Kā skaidro VAS „Latvijas
valsts radio un televīzijas centrs”
(LVRTC) Vidzemes reģiona uzturēšanas daļas vadošais radioelektronikas inženieris Dzintars Bušs,

Cesvaines novada dome

2. maijā

plkst. 14.20 Cesvaines kultūras namā
Latvijas Senāta simtgadības gadā
Augstākā tiesa piedāvā filmu „Senatori”
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 plkst. 16.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
svinīgs Tautas saimes grāmatas parakstīšanas pasākums par godu Latvijas simtgadībai,
koncerts, veltīts novadnieku Latvijas Augstākās tiesas senatoru Aleksandra Gubena un
Miķeļa Gobiņa un latviešu pirmās ērģelnieces mūziķes Marijas Gubenes atcerei
Koncertā piedalās: jauktais koris „Cesvaine”,
diriģente Ija Voiniča,
ērģelnieks Aigars Reinis
Ieeja – brīva

karogs tika izkārts eksperimentālā
kārtā, lai izmēģinātu tā nostiprināšanu. Vēlāk ikvienu tas priecēs
valsts svētkos. Dzintars skaidro, ka
Latvijas simtgades svētku ietvaros
LVRTC plāno izvietot karoga mastus uz visiem centram piederošajiem retranslācijas torņiem Latvijā,
arī citās pilsētās, piemēram, Kuldīgā, Rēzeknē, Valmierā un citur.
Cesvaines televīzijas tornī tika
novietots karoga masts, kurā valsts
svētkos tiks pacelts Latvijas Republikas karogs. Plānots, ka tornī
tiks izvietoti prožektori, kuri izgaismos karogu arī diennakts tumšajā
laikā. Karogs torņa smailē atrodas
398 metru augstumā virs jūras līmeņa (torņa augstums – 204 m, torņa pamatne atrodas 194 m v. j. l.),
un tā platums ir 6 metri.
Karogs tiks izkārts valsts svētkos, un tuvākajā laikā karogu torņa
mastā redzēsim jau maija sākumā,
kad tiks svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.
Linda Vanaga,
Dzintara Buša foto

Karogs tornī

Mums ir, ar ko lepoties!
Šogad svinēsim Latvijas simtgadību, taču 100 gadu slieksni sasniedz ne vien mūsu valsts, bet arī
Latvijas Senāts, kas bija kasācijas
instance Latvijas tiesu sistēmā līdz
1940. gadam. Gatavojoties Senāta simtgadībai 2018. gada 19. decembrī, Augstākā tiesa ir uzņēmusi
filmu par senatoriem – tiesnešiem,
kas strādājuši Senātā no 1918. gada
līdz 1940. gadam.
Iepriekšminētajā laikā darbojušies 30 senatori, kuru dzimtās vietas ir visā Latvijas teritorijā. Mēs,
Cesvaines novads, varam lepoties
ar diviem senatoriem.
Bijušajā Kārzdabas pagastā
1886. gadā dzimis Miķelis Gobiņš, viens no pirmajiem sešiem
Latvijas Senāta senatoriem un no
1918. gada līdz 1940. gadam senators Kriminālās kasācijas departamentā.
Kraukļu pagastā 1879. gadā dzimis Aleksandrs Gubens. Viņš no
1920. gada līdz 1940. gadam bija
senators Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamentā un vienlaikus ar 1934. gadu arī Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs.
Šā gada 2. maijā pie mums Cesvainē viesosies Augstākās tiesas
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un

tiesnešu delegācija, kas apmeklēs
novada domi, tiksies ar domes deputātiem, kā arī viesosies Cesvaines vidusskolā, lai vecāko klašu
audzēkņiem vadītu mācību stundu.
Pēcpusdienā plkst. 14.20 ikviens
interesents ir laipni aicināts uz filmas „Senatori” skatīšanos Cesvaines kultūras namā, kur Augstākās
tiesas pārstāvji īsi iepazīstinās ar
filmu un tās uzņemšanu. Filmas ilgums – aptuveni viena stunda.
Plkst. 16.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies koncerts par godu novadnieku
Augstākās tiesas senatoru Aleksandra Gubena un Miķeļa Gobiņa,
kā arī latviešu pirmās ērģelnieces
mūziķes Marijas Gubenes atcerei.
Koncertā izskanēs M. Gubenes un
citu autoru skaņdarbi jauktā kora
„Cesvaine” un ērģelnieka Aigara
Reiņa izpildījumā.
Pasākuma laikā notiks arī svinīga
Tautas saimes grāmatas parakstīšana un nodošana nākamajam novadam. Par Tautas saimes grāmatu
rakstījām jau iepriekšējā numurā,
bet atgādinām, ka tā ir Rīgas aktīvo senioru alianses iniciēts projekts, kura laikā pa visu Latviju no
novada uz novadu ceļo 25 grāmatas (katrā valsts kultūrvēsturiskajā

novadā piecas). Šis ir projekts par
godu Latvijas 100. gadadienai, un
ikviena pašvaldība ir aicināta brīvprātīgi fiksēt vēsturiskās liecības,
atmiņas un visu citu, mūsuprāt,
svarīgāko brīvā formā. Arī ikviens
iedzīvotājs ir aicināts atstāt savu
vēstures liecību, atmiņu stāstu vai
novēlējumu Latvijai (ja ir vēlme
ierakstīt savu vēlējumu grāmatā, lūdzu, sazināties ar laikraksta
redaktori Lindu Vanagu, tālrunis
64852030, e-pasts linda.vanaga@
cesvaine.lv). 2. maija svinīgajā
pasākumā grāmata tiks nodota nākamajai pašvaldībai, bet novembrī
visas grāmatas nonāks pie Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa, kas
tās nodos glabāšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Tautas saimes grāmata ir liecība,
kuru mēs varam atstāt nākamajām
paaudzēm.
Linda Vanaga

Cesvaines Ziņas

Torņi
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Domes 2018. gada 15. marta sēdē
* Atbalstīja izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutos Cesvaines
novadā: saīsināt autobusu maršrutu
Nr. 6370 Madona–Kusa–Cesvaine,
atstājot autobusu satiksmi maršrutā
Cesvaine–Lapukrogs, autobusa kursēšanas dienas – pirmdienas, piektdienas; maršrutu Nr. 6370 Madona–
Cesvaine–Mentes, reisu 01 uzsākot
pieturā Vairogi un reisu 02 un 04
noslēdzot pieturā Cesvaine, izmantojot pārsēšanos, paredzēt vienoto
biļeti maršrutos Madona–Mentes
un Mentes–Madona. Skolēnu brīvlaikā autobusi kursē pirmdienās
un piektdienās; izmainīt autobusu
maršrutu Nr. 6721 Madona–Cesvaine–Vairogi reisus 05 un 06 ar nosacījumu, ka AS „CATA” autobusa
maršrutā Aizkraukle–Gulbene nosaka visas pieturas no Madonas līdz
Cesvainei, paredzot, ka SIA „Madonas ceļu būves SIA” plkst. 12.00
uzsāk reisu 05 pieturā Cesvaine līdz
pieturai Vairogi un tālāk reisu 06
pa maršrutu; reisu 05 un 06 mācību laikā nodrošināt no pirmdienas
līdz piektdienai, skolēnu brīvlaikā –
pirmdienās un piektdienās.
* Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
2018. gada budžeta izpildi.
* Par pašvaldības iestādes „Cesvaines tūrisma centrs” vadītāju apstiprināja Lauru Smudzi un noteica,
ka darba attiecības sākas 2018. gada
19. martā.
* Noteica, ka Cesvaines tūrisma
centrs pārdod suvenīrus pēc to iegādes vērtības.
* Atbalstīja Cesvainē dzīvojoša
Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņa un Latvijas Republikas jaunatnes izlases dalībnieka braucienu uz
mācību treniņnometni Spānijā no

2018. gada 10. aprīļa līdz 1. maijam, gatavojoties Baltijas valstu
meistarsacīkstēm vieglatlētikā, ar
250 euro līdzfinansējumu.
* Atļāva domei (izpildinstitūcijai)
pieņemt no privātpersonas 150 euro
ziedojumu, kura mērķis – skolēnu
atbalstam. Atļāva Cesvaines vidusskolai izlietot ziedojumu skolēnu
pusdienu apmaksai.
* Atsavināja, pārdodot par brīvu
cenu, pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa 14,3 m2
platībā un kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas,
saimniecības būves, zemes. Noteica pašvaldības dzīvokļa īpašuma
nosacīto cenu – 310 euro, t. sk.
215 euro – domājamā zemesgabala
nosacītā cena. Uzdeva izpilddirektoram piedāvāt pašvaldības dzīvokļa īpašuma pirmpirkuma tiesības
dzīvokļa īrniekam un lūgt viņam
iesniegt piekrišanu tās izmantot
mēneša laikā pēc piedāvājuma saņemšanas.
* Atsavināja pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa 11,7 m2 kopplatībā un domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas, būves un zemes,
pārdodot to izsolē. Noteica nosacīto cenu – 260 euro, t. sk. 176 euro
par zemes domājamajām daļām.
Apstiprināja izsoles noteikumus
un izveidoja izsoles komisiju četru
cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs, komisijas
locekļi Jānis Vanags, Dzintars Bušs,
komisijas sekretāre Gunita Alksne.
* Iznomāja nomas tiesības uz ēkas
Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē
Cesvaines novadā vairāku neapdzīvojamo telpu un zemes (proporcionāli neapdzīvojamajām telpām)

domājamo daļu mutiskā izsolē. Apstiprināja publicējamo informāciju
un nomas līgumu projektus.
* Cesvaines novadā deklarētai
personai un viņas bērniem izīrēja pašvaldības sociālo dzīvokli
44,2 m2 platībā līdz 2018. gada
1. jūlijam.
* Cesvainē dzīvojošai personai
un viņas ģimenei pagarināja īres līgumu par 45 m2 kopplatības dzīvokļa īri pašvaldības dzīvojamajā mājā
uz vienu gadu – līdz 2019. gada
31. martam – ar tiesībām īres līgumu pagarināt, ja nebūs īres maksas
parādu.
* Cesvaines novada pašvaldības
pārstāvi domes priekšsēdētāju Vilni
Špatu komandēja uz Kazalborgones
(Casalborgone) pašvaldību Itālijā
no 2018. gada 16. līdz 21. maijam
dalībai programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Small markets at
the Heart of the European Economy – SMHEE” aktivitātē, apmaksājot ceļa izdevumus (aviobiļetes) un
dienasnaudu. Domes priekšsēdētāja
prombūtnes laikā viņa pienākumus
noteica pildīt 1. vietniecei Vēsmai
Norai.
* Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni un Cesvaines
novada domes izpilddirektoru Uģi
Fjodorovu komandēja braucienā
uz partnerskolu Polijā dalībai programmas „Erasmus+” skolu partnerības projektā „Like? Share!” no
2018. gada 7. aprīļa līdz 15. aprīlim
un noteica aizvietotājus – Cesvaines vidusskolas direktora vietnieci
Selgu Leimani un labiekārtošanas
nodaļas vadītāju Ritmu Kļaviņu.
* Cesvaines sociālā dienesta vadītāju Dainu Markevicu komandēja uz semināru „Sociālā darba labā

prakse Polijā” Polijā no 2018. gada
31. maija līdz 3. jūnijam, apmaksājot ceļa izdevumus un dienasnaudu.
Jolantai Semjonovai uzdeva pildīt
vadītājas pienākumus viņas prombūtnes laikā.
* Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenojamo pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu pedagogiem „Pilsoniskās
audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē”
2018. gada martā–maijā; programmas vadītāja – Ilze Pliska.
* Noslēdza sadarbības līgumu ar
Jaunsardzes un informācijas centru
par pašvaldības atbalstu licencēto
jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā, nosakot, ka ar
līguma spēkā stāšanos spēku zaudē
2016. gada 1. augustā noslēgtais sadarbības līgums.
* Saskaņoja Cesvaines vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību.
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” tarificē 0,1 likmi
no 2018. gada 1. marta līdz 31. maijam pirmsskolas izglītības pedagogam (4 stundas nedēļā), kurš veic
apmācību ģimenē.
* Grozīja 2018. gada 25. janvārī
domes sēdē apstiprināto iepirkumu
speciālista amata vienības mēnešalgu.
* Apstiprināja Cesvaines sociālā
dienesta sociālās aprūpes nodaļas
viena klienta uzturēšanās izmaksu
tāmi 2018. gadā – 665,90 euro mēnesī.
* Noteica 100 euro maksu (bez
pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabi-

litācijas pakalpojumiem Cesvaines
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
2018. gadā.
* Piekrita, ka SIA „Laba prakse” nodod apakšnomā pašvaldībai
piederošās ēkas Augusta Saulieša
ielā 9 Cesvainē Cesvaines novadā
1. stāva telpas meitasuzņēmumam
SIA „Laba prakse Cesvainē” ārstniecības iestādes darbības nodrošināšanai – fizioterapijas pakalpojumu sniegšanai, uz noslēgtā līguma
darbības laiku saglabājot visus līguma nosacījumus.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Ozolkalns”, kas atrodas
Dzelzavas pagastā Madonas novadā un Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta 3. zemes
vienība, kas atrodas Cesvaines
pagastā Cesvaines novadā, un ka
tā veido patstāvīgu īpašumu ar
nosaukumu „Ozolkalna Lauki”.
Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
* Papildināja 2018. gada 25. janvāra domes sēdes lēmumu ar otro
teikumu: „Cesvaines tūrisma centrs
pārņem likvidētās pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
tiesības, saistības un mantu.”
* Mainīja nosaukumu nekustamajam īpašumam no „Madernieki”
uz „Žvindzes”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads.
* Apstiprināja biļetes cenu uz
Cesvaines kultūras namā notiekošajiem pasākumiem: 2 euro uz filmu „Paradīze 89”; 3 euro uz izrādi
„Sauc, es nākšu”. Noteica, ka filma
„Turpinājums” tiek rādīta bez maksas, jo tā paredzēta kā izglītojošs
pasākums.

Traktortehnikas tehniskās apskates grafiks

Cesvaines sociālais
dienests aicina
pieteikties personas un
ģimenes
maznodrošinātas
ģimenes vai
maznodrošinātas
personas statusa
iegūšanai
Cesvaines sociālais dienests
personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR, aicina pieteikties Cesvaines sociālajā dienestā,
lai iegūtu maznodrošinātas ģimenes vai maznodrošinātas personas
statusu.
Ģimenes un personas, kuras ir
ieguvušas maznodrošinātas ģimenes vai maznodrošinātas personas
statusu, Cesvaines sociālajā dienestā, sākot ar 01.04.2018. varēs saņemt Eiropas Savienības
atbalsta komplektus – pārtikas
un higiēnas pakas.
Neskaidrību gadījumā zvanīt
Cesvaines sociālā dienesta darbiniekiem uz tālruni 64852320, mobilo tālruni 29365023.
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Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina – lai piedalītos
ceļu satiksmē, arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jā-

atrāda ikgadējā tehniskajā apskatē.
Apskates laikā vadītājam ir jābūt līdzi derīgai atbilstīgas kategorijas traktortehnikas vadītāja

apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un OCTA apdrošināšanas polisei. Kopš 2017. gada
30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem

pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis: 29284538, 29185417,
www.vtua.gov.lv

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiks un vieta
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadā
Novads

Madonas

Cesvaines
Madonas
Ērgļu

Madonas

Lubānas
Madonas

Varakļānu
Madonas
Ērgļu

Varakļānu

Apdzīvotā vieta

Datums

Laiks

Zalgauska
Lautere
Kusa
Stalīdzāni
Barkava
Kraukļi
Cesvaine
Dzelzava
Ērgļi
Apšuriņķis
Jāņukalns
Lazdona
Kalnakrogs
Liezēre
Ozoli
Lubāna
Sāviena
Ļaudona
Mārciena
Mētriena
Silagals

30.05.
30.05.
30.05.
23.04.
25.04.
27.04.
27.04.
17.05.
20.04.
28.05.
28.05.
03.05.
07.05.
07.05.
09.05.
11.05.
18.05.
18.05.
02.05.
10.05.
14.05.
14.05.
16.05.
26.04.
19.04.
19.04.
21.05.
23.05.
24.05.
25.05.

09.00
12.00
14.00
10.30
10.30
09.00
15.30
11.00
10.00
10.30
13.30
11.00
11.00
12.00
11.00
10.00
10.00
12.30
11.00
10.30
11.00
14.00
11.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
11.30
10.00

Murmastiene
Biksēre
Sidrabiņi
Liepkalne
Grozas
Stirniene
Varakļāni

Datums

Laiks

12.07.
13.07.

11.00
10.00

04.07.

11.00

05.07.
05.07.
02.07.

10.30
12.00
11.00

18.07.

11.00

25.07.

11.00

11.07.

11.00

19.07.
20.07.

12.00
10.00

Cesvaines Ziņas

Norises vieta
Bijušās mehāniskās darbnīcas („Zalgauska”)
Bijušās mehāniskās darbnīcas („Lautere”)
Angārs („Kaniņas”)
Mehāniskās darbnīcas
Mehāniskās darbnīcas (ZS „Jānīši”)
Mehāniskās darbnīcas (SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”)
Mehāniskās darbnīcas (SIA „Halle B”)
Mehāniskās darbnīcas (SIA „Agro-Dzelzava”)
Oškalna iela 10 (mācību darbnīcas)
Pie kaltēm (SIA „Centa L”)
Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām („Stalunēni”)
SIA „Temtogs” teritorija
Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām
„Dziļūkstes 2” (pie garāžām)
Mehāniskās darbnīcas (KS „Lubāna”)
Pie garāžām
Darbnīcas (Ļaudona, LAU)
Parka iela 2 (SIA „Brāži”)
Mehāniskās darbnīcas (ZS „Vīkšņi”)
Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām
Mehāniskās darbnīcas
„Brencēni”, „Dzimtene”, „Rutki”
Mehāniskās darbnīcas (SIA „Stars-93”)
Mehāniskās darbnīcas (KS „Sidrabiņi”)
„Ieviņas” (centrs)
Stāvlaukums (pie angāra)
Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām
Rīgas iela 13 (pilsētas dome, pagalms)
Mehāniskās darbnīcas (Kokari)

Autotransporta direkcija informē par
izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā un
vērš iedzīvotāju uzmanību uz to
Izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem
nedēļas nogalēs, ar 2018. gada
9. aprīli maršruta Nr. 7664 Rīga–
Vecpiebalga–Cesvaine autobuss,
kas no Cesvaines svētdienās izbrauca plkst. 15.00, un maršruta
Nr. 7730 Rīga–Cēsis autobuss, kas

no Rīgas starptautiskās autoostas
svētdienās izbrauca plkst. 19.15,
pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.
Autotransporta direkcija, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek
mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita,
aicina iedzīvotājus izmantot sabied-

riskā transporta pakalpojumus un
ņemt biļetes par braucienu.
Zane Plone,
valsts SIA „Autotransporta
direkcija”
sabiedrisko attiecību vadītāja,
tālr.: 67686485, 28627003,
www.atd.lv

Autobusu kustības saraksts (kopš 09.04.2018.)
Virzienā uz Madonu
Atiešanas
laiks no
Cesvaines
04.40
07.20
07.35
08.10
08.15
08.48
09.50
09.50
10.22
11.20
12.25
13.54
14.28
15.15
15.45
17.25
17.35
17.36
18.05
18.23
18.37
19.25
20.35

Maršruts
Lubāna–Madona–Rīga
Vairogi–Cesvaine–Madona
Virāne–Madona
Ozoli–Cesvaine–Madona
Silakurmi–Liezēre–Linka–Cesvaine–Madona
Mentes–Cesvaine–Madona
Gulbene–Madona
Cesvaine–Madona
Madona–Barkava–Lubāna–Cesvaine–Madona
Valmiera–Madona
Saulkrasti–Cēsis–Madona
Vairogi–Cesvaine–Madona
Gulbene–Madona
Gulbene–Madona–Rīga
Madona–Barkava–Lubāna–Cesvaine–Madona
Alūksne–Jēkabpils
Mentes–Cesvaine–Madona
Ozoli–Cesvaine–Madona
Silakurmi–Liezēre–Linka–Cesvaine–Madona
Alūksne–Velēna–Madona
Virāne–Madona
Gulbene–Madona
Valmiera–Ranka–Madona
Vairogi–Cesvaine–Madona
Dzelzava–Cesvaine–Madona

Kursēšanas dienas
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Virzienā uz Kusu, Ozoliem, Silakurmiem, Cēsīm, Mentēm, Valmieru, Alūksni,
Gulbeni, Lubānu, Barkavu
Atiešanas
laiks no
Cesvaines
06.25
06.40
06.45
06.55
07.00
07.35
07.54
08.35
10.00
10.32
11.30
11.45
13.05
13.35
15.29
15.36
15.55
16.05
16.45
17.55
18.45
19.37
21.45

Maršruts
Madona–Virāne
Madona–Cesvaine–Ozoli
Madona–Cesvaine–Linka–Liezēre–Silakurmi
Madona–Cesvaine–Mentes
Madona–Cesvaine–Vairogi
Madona–Ranka–Valmiera
Madona–Cesvaine–Lubāna–Barkava–Madona
Jēkabpils–Alūksne
Madona–Velēna–Alūksne
Cesvaine–Kusa–Madona
Madona–Gulbene
Aizkraukle–Gulbene
Madona–Cesvaine–Vairogi
Madona–Cesvaine–Lubāna–Barkava–Madona
Madona–Cēsis–Saulkrasti
Madona–Valmiera
Madona–Gulbene
Madona–Cesvaine–Ozoli
Madona–Cesvaine–Linka–Liezēre–Silakurmi
Madona–Cesvaine–Mentes
Madona–Virāne
Madona–Cesvaine–Lubāna–Barkava–Madona
Madona–Cesvaine–Vairogi
Madona–Gulbene
Rīga–Madona–Lubāna

SPRK apstiprinājusi
atkritumu apglabāšanas
pakalpojumu tarifu
SIA „AP Kaudzītes” 2018. gada 7. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza tarifu projektu par sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu poligonā „Kaudzītes”.
Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar metodikas prasībām un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, tādēļ SPRK nolēma, ka
tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „AP
Kaudzītes” atkritumu apglabāšanas pakalpojumu izmaksas.
SPRK ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas (ar dabas resursu nodokli; bez PVN):

Dabas resursu
Sadzīves
nodokļu likme
atkritumu
saskaņā ar
apglabāšanas
Dabas resursu
pakalpojuma
nodokļa likumu,
tarifs, EUR/t
EUR/t
35,00
55,52
43,00
59,52
50,00

63,02

Tarifa spēkā esamības
laika posms
18.05.20l8.–31.12.2018.
01.01.2019.–31.12.2019.
01.01.2020. – līdz jauna
tarifa spēkā stāšanās
brīdim

Linda Vanaga

Atvērtās dienas laukos
Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” sadarbībā ar
Lietuvas Lauku tūrisma asociāciju „Atostogos kaime” aicina uz
ikgadējo akciju „Atvērtās dienas
laukos”, lai iepazītu lauku dzīvi,
nobaudītu lauku labumus, atrastu
savas saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus
produktus.
Šajā gadā akcija noritēs divās nedēļas nogalēs: 4.–6. maijā Latvijā
un 11.–13. maijā Lietuvā. Akcijas
laikā apmeklētājiem abās valstīs
kopā būs atvērtas vairāk nekā 200
lauku saimniecības un katra gaidīs
viesus ar savu īpašo piedāvājumu.
Akcijā piedalās naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji,

biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas,
atrakciju parki, lauku krodziņi un
restorāni, dabas takas un daudzi citi.
Visus akcijas dalībniekus var atrast
akcijas mājaslapā www.celotajs.lv/
atvertasdienas.
4. un 5. maijā akcijā piedalās arī
mūsu pašu Cesvaines brūzis ar savu
piedāvājumu – dzērienu degustāciju, ražotnes apskati un stāstu par
alkohola vēsturi Cesvainē un Latvijā. Puiši jūs laipni gaidīs Pils ielā 3
no plkst. 10.00 līdz 17.00 (kontaktpersona – Valdis Madernieks, tālr.:
29385831). Izmantojiet izdevību un
apciemojiet vietējos!
Cesvaines tūrisma centrs
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Cesvaines pils stārķis

Lielā talka
jau
nākamnedēļ!
Pasākums „Lielā talka
2018” notiks sestdien, 28. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00
visā Latvijā vienlaikus. Talkas
norisi kopumā (ieskaitot savākto
atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga Lielās talkas koordinators.
Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi,
kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē
kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās talkas mājaslapā
un piesaka savas talkas atbildīgo
personu. Tas nozīmē: ja gribi
reģistrēt savu talkošanas vietu,
tad pirms tam to saskaņo ar savu
pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē talkas mājaslapā.
Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi, kas šogad
ir sarkanā krāsā un būs aizsienami. Sarkanos maisus bez maksas
būs iespējams saņemt 28. aprīlī
ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.
Lielās talkas koordinators
Cesvaines novada pašvaldībā,
kā katru gadu, ir Ritma Kļaviņa, ar kuru par talkas maisu
saņemšanu ir iespējams sazināties pa tālruni (29484429)
vai e-pastu (ritma.klavina@
cesvaine.lv).
Pēdējos gadus Lielās talkas
akcents ir vides izglītība, kā
arī pasākumu kuplina pagalmu
labiekārtošanas kustība. Lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti mūsu ikdienas
rīcība ir saistīta ar vidi un tās
veselību, katru gadu Lielajai
talkai tiek izvirzīts noteikts vadmotīvs: 2011. gada tas bija „Nāc
talkā Latvijai!”; 2012. gadā –
„Skaties dziļāk – nemēslo!”;
2013. gadā – „Tīra Latvija sākas
tavā galvā”; 2014. gadā – „Tīra
Baltijas jūra sākas tavā vannas
istabā”; 2015. gadā – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”; 2016. un
2017. gadā – „Latvijai BŪT
zaļai!”; 2018. gadā – „Mainām
Latviju! Maināmies paši!”.
Projekta mērķis ir līdz
2018.
gadam,
Latvijas
100. dzimšanas dienai, padarīt
mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot
to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot apkārtējo vidi un rūpēties
par to.
Ikvienu aicinām sakopt savu
pagalmu, vidi ap sevi!

Cesvaines pils darbinieki un muzeja
speciāliste Daiga Matroze izsaka pateicību PS „A. A. & būvkompānijas”
darbiniekiem, īpaši Mārim, Zintim un
darbu vadītājam Jurim Jakunovam, par
neatlaidību Cesvaines pils stārķa ligzdas pārvietošanā.
Kā zināms, ik gadu stārķis pavasarī
atgriežas savā ligzdā uz Cesvaines pils
jumta vidusdaļas skursteņa, taču šogad
norit aktīvi būvdarbi tieši šai jumta daļai, tādēļ stārķis tur atrasties nedrīkst.
Tika plānots, ka līdz stārķa atgriešanās
laikam ligzdu pārvietos uz kādu no ne-

tālu esošajiem skursteņiem, tomēr
stārķu pāris atgriezās ļoti laikus,
tādēļ ar pirmo reizi neizdevās viņu
mājvietu pārcelt – viņi neatlaidīgi
vēlējās palikt sev ierastajā vietā. Par
laimi, stārķim jaunā pārceltā ligzdas
vieta iepatikās, un nu tas mitināsies
turpat, netālu – uz skursteņa pils rietumu spārnā.
Paldies gādīgajiem būvniekiem!
Linda Vanaga, Daiga Matroze
Cesvaines pils stārķis
jaunajā mājvietā

Cesvaines pils viesu uzgaidāmās telpas
griestu plafona restaurācija
Šobrīd Cesvaines pilī notiek vērienīgi atjaunošanas darbi – apjomīga projekta rezultātā būs atjaunots centrālās daļas jumts, bet katru
gadu, domājot par šā valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanu, papildus piesaistot gan Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF), gan
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) glābšanas programmas finansējumu, tiek
atjaunota vai restaurēta kāda daļa
no unikālā Cesvaines pils vēsturiskā interjera. Arī šogad ir atbalstīts
VKPAI iesniegtais projekts „Cesvaines pils viesu uzgaidāmās telpas
griestu plafona un ieloces mākslinieciskās apdares glābšanas darbi
un restaurācija”. Projektā saņemtais finansējums ir 12 000 EUR.
Cesvaines pils viesu uzgaidāmajā telpā šobrīd ir pilnīgi apdraudēta
griestu dekoratīvo veidojumu eksistence, jo telpā ilgstoši ir bijis paaugstināts mitruma daudzums – tās
bija sekas pēc ugunsgrēka dzēšanas.
Tas ir radījis virkni sarežģījumu un
problēmu griestu plafona dekora
saglabāšanas procesā, piemēram,
šķīstošo sāļu jautājums. Šķīstošo
sāļu un mitruma klātbūtne ir viena
no lielākajām un grūtāk risināmajām problēmām vēsturiskajās ēkās
un mūros. Tāpēc arī vēsturiskais
griestu apmetums ir ļoti apdraudētā stāvoklī: pastāvīgi ir novērojami
nobirumi, apmetuma atdalīšanās.
Tas rada nopietnus draudus uni-

kālajam mākslas
darbam, kuram,
domājams, savu
roku 1896. gadā
pielicis arī tēlnieks
Vilhelms
Gīzeke.
Viesu uzgaidāmā telpa Cesvaines pilī atrodas
centrālajā daļā,
blakus balles zālei, un sākotnēji
šī ir bijusi viena
no skaistākajām
Cesvaines
pils
reprezentācijas
telpām. Katrā no
viesu uzgaidāmās
Griestu plafons pirms restaurācijas
telpas griestu plafona stūriem ir attēlots kāds no četriem gadalaikiem. apsekoja VKPAI un monumentāŠā projekta ietvaros tiks veikti attī- li dekoratīvās tēlniecības objektu
rīšanas darbi, lai atklātu sāļu bojāto restaurators vecmeistars Gunārs
laukumu atrašanās vietas un apme- Grīnfelds, kurš arī izstrādāja griestu
tuma struktūras stiprību, mehāniski plafona un ieloces glābšanas darbu
nostiprināts skulpturālais dekors metodiku un secību. Šie restaurāpie plafona virsmas, atsāļota visa cijas darbi tiks uzsākti 1. jūlijā un
plafona virsma, tādējādi pasargājot turpināsies līdz 31. oktobrim. Darno turpmākās bojāšanās, un veikta bus veiks IU „Rokajs” monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu
veidojumu restaurācija.
2014. gadā ar VKKF atbalstītu restauratora vecmeistara Gunāra
projekta finansējumu tika veikta Grīnfelda vadībā.
arhitektoniski mākslinieciskā izDaiga Matroze,
pēte un inventarizācija. Šos darbus
Cesvaines
novada
domes muzeja
veica SIA „Arhitektoniskās izpēspeciāliste,
projekta
vadītāja,
tes grupa” Baibas Eglājas vadībā.
foto
no
personiskā
arhīva
2018. gada janvārī šo telpu vēlreiz
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Lieldienu izskaņā
Cesvainē dzēsts
paaugstinātas
bīstamības
ugunsgrēks
Cesvainieši noteikti pamanīja dūmu
mutuli Otro Lieldienu pusdienlaikā virs
Cesvaines. Šī ugunsnelaime, vairākām
mājsaimniecībām iznīcinot malkas iekrājumus vairākām sezonām, izraisīja
neviltotu satraukumu.
2. aprīlī plkst. 12.50 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Parka ielu Cesvainē, kur ugunsgrēks bija izcēlies šķūnī.
Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg šķūnīši 175 m2 platībā un tajos
atrodas 20 m3 malkas.
Uz izsaukumu vienlaikus devās vairākas ugunsdzēsēju brigādes, kas, aktīvi dzēšot liesmas, strādāja notikuma
vietā. Tā kā netālu no degšanas vietas
atradās citas ēkas un objekti, šis tika
klasificēts kā paaugstinātas bīstamības
ugunsgrēks.
Lai likvidētu ugunsnelaimi, ugunsdzēšanā, operatīvi reaģējot, tika iesaistīti arī pašvaldības līdzekļi – traktortehnika. Tā kā šķūnīšos atradās labi degoši, sausi materiāli, uguns varēja strauji
attīstīties. Pēc lielāko liesmu apslāpēšanas ugunsbīstamība notikuma vietā
saglabājās ilgstoši. Pēc astoņu stundu
darba, plkst. 19.55, šis paaugstinātās
bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Par laimi, cilvēki ugunsgrēkā nav
cietuši, tomēr ir sadegusi malka vairākām sezonām. Kā ierasts šādās ārkārtas
situācijās, pašvaldība sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu sniedza atbalstu
nelaimē smagāk cietušajām ģimenēm,
kurām nelaimē sadega kurināmais. Jau
nākamajā dienā pēc ugunsnelaimes,
3. aprīlī, ģimenēm tika sagādāta malka.
Uguns rašanās iemesls vēl nav apstiprināts, tiks veikta izmeklēšana, lai
noskaidrotu, no kā izcēlies šis ugunsgrēks, bet VUGD darbinieki izsaka
minējumu, ka vainīgs varētu būt kāds
īssavienojums šķūnīša elektrības vados. Visas versijas izmeklēšanas gaitā
tiks pārbaudītas, tomēr tiek uzskatīts,
ka ugunsgrēks nav izcēlies ļaunprātīgas
dedzināšanas rezultātā vai no kāda nenodzēsta izsmēķa. Izskanējusī versija,
ka uguns izcēlusies no nenodzēsta izsmēķa, kuru atstājuši itin bieži aiz šķūnīša smēķējošie Cesvaines vidusskolas
vecāko klašu skolēni, tiek izslēgta, jo
uguns postījumi tika nodarīti skolēnu
brīvlaikā.
Ugunsgrēkā nodegušo šķūnīšu saimnieki izsaka lielu pateicību visiem, kuri
palīdzēja un atbalstīja dzēšanas darbos.
Linda Vanaga

Cesvaines Ziņas

Augstākā tiesa aicina cesvainiešus skatīties filmu „Senatori”
Augstākā tiesa ir pagodināta aicināt cesvainiešus skatīties dokumentālo filmu „Senatori”. Arī tiesas pārstāvji piedalīsies gan filmas
seansā, gan citos pasākumos, kas
2. maijā saistībā ar šo notikumu
norisināsies Cesvainē. Augsti novērtējam cesvainiešu ieinteresētību
savu novadnieku piemiņas izzināšanā un godā celšanā.
Filma „Senatori” ir par vēsturi
un tiesnešiem personībām. Mēnesi pēc Latvijas valsts dibināšanas,

1918. gada 19. decembrī, tika izveidots Latvijas Senāts, kas bija
augstākā tiesu instance Latvijas
tiesu sistēmā brīvvalsts pirmajā
posmā līdz 1940. gadam. Tātad
2018. gads ir Latvijas Senāta simtgadības gads.
Filma ir stāsts par 30 senatoriem – tiesnešiem, kas strādājuši
Latvijas Senātā, spēcīgiem juristiem un daudzpusīgām personībām,
kas ar savām zināšanām un darbu
veidoja Latvijas valsti un palika tai

uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas, gan mirstot izsūtījumā, gan
gadu desmitus strādājot Latvijas
labā trimdas zemēs.
Taču tas ir stāsts ne tikai par vēsturi, bet arī par pēctecību un šodienu. Latvijas Senāta darbu un tradīcijas turpina Augstākā tiesa, un tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs
saka: tā nav plauktos nolikta vēsture. Atjaunotās Latvijas Republikas
Augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs Gvido Zemrībo senatorus

Latvijas Senāts 1938. gadā. Pirmajā rindā centrā – Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs Gubens

sauc par Latvijas tiesu zelta fondu.
Filma „Senatori” ir par mīlestību. Senatori mīlēja savu valsti,
savu darbu un savas ģimenes, pret
kurām liktenis bija skarbs – padomju vara tās iznīcināja, sašķēla,
lika pamest Latviju. Taču bērni,
mazbērni un mazmazbērni turpina
senatoru dzīves, un viņu stāstītie
dzimtu stāsti ir filmas emocionālā
vērtība.
Filma „Senatori” ir par jūsu novadniekiem. Iezīmējot Latvijas kartē senatoru dzimtās vietas, redzams
interesents fakts – gandrīz puse no
30 senatoriem ir dzimuši vidzemnieki, divi no viņiem – Miķelis GOBIŅŠ un Aleksandrs GUBENS – tagadējā Cesvaines novadā.
Miķelis
Gobiņš
dzimis
1866. gadā Kārzdabā pareizticīgo
garīdznieka ģimenē. Divus gadus vēlāk ģimene gan pārcēlusies
uz Kuldīgu. Savukārt 1879. gadā
Kraukļu pagastā dzimušais Aleksandrs Gubens ar dzimto pusi saistīts ciešākām saitēm, jo viņa tēvs
ilgus gadus te bijis Nikolaja skolas
pārzinis un vienīgais skolotājs.
Miķelis Gobiņš bija starp pirmajiem sešiem Latvijas senatoriem, kas iecelti augstajā amatā jau
1918. gadā. Bijis Kriminālās kasācijas departamenta pirmais priekšsēdētājs. Miris 1931. gadā.
Aleksandrs Gubens darbu Latvijas tiesu sistēmā sāka kā Tiesu
palātas tiesnesis, bet jau 1920. gadā

Lieldienas Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā svinētas,
ievērojot tradīcijas
Lieldienu tradīcijas izdomājuši un
iedzīvinājuši senie latvieši, un arī
Cesvaines sociālās aprūpes namā
piekopām dažas no tām. Lieldienas,
līdzīgi kā Ziemassvētki, ietver ne
tikai svinēšanu, bet arī gatavošanos
svētkiem, tādēļ, lai pansionātā radītu svētku noskaņu, sociālās darbinieces izrotāja telpas ar Lieldienu
dekorācijām.

Uz olu krāsošanu ciemos aicinājām Cesvaines bērnu un jauniešu
centra (BJC) vadītāju Ingu Bekasovu
ar bērniem un jauniešiem. Uzņēmām
viņus, un visi šajā procesā plecu pie
pleca krāsoja olas un veidoja dažādus rakstus uz tām, lai tad, kad tās
būtu izvārījušās, pašiem būtu pārsteigums par to, kas sanācis. Olas tika
krāsotas, izmantojot dabiskās krāsas,

kuras bija sarūpējis Cesvaines BJC.
Izmantojām sīpolu mizas, mellenes,
kurkumu, spinātus, ķērpjus, sūnas,
putraimus u. c. materiālus.
Kad olas bija nokrāsotas, tās ir nevis uzreiz jāēd, bet jāripina. Arī šai
senajai tradīcijai visi pievērsās ļoti atbildīgi. Tiem, kas šo procesu uztvēra
ļoti nopietni, olas ripoja tālu un taisni, bet, vienkārši ripinot, olas pagrie-

zās un atripoja atpakaļ pie saimnieka.
Šādi par Lieldienām priecājās un
tās svinēja Cesvaines sociālas aprūpes nodaļas iemītnieki, un viņi saka
paldies Cesvaines novada BJC par
atsaucību, dalību un smaidiem, kas
Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā
visus iepriecināja.
Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

tika iecelts par senatoru. Pēc Gobiņa nāves ievēlēts par Senāta Kriminālās kasācijas departamenta
priekšsēdētāju, 1934. gadā – arī
par Latvijas Senāta Apvienotās
sapulces priekšsēdētāju, tātad bija
Latvijas tiesu sistēmas augstākais
tiesnesis līdz pat Senāta likvidācijai 1940. gadā. Miris bēgļu gaitās
Vācijā 1952. gadā.
Tepat, līdzās, Sarkaņu pagastā,
dzimtās mājas bija senatoram Jānim Ankravam, mazliet tālāk, Saikavā, Jēkabam Grotam.
Kā redzams, filma ir interesanta
mums, kas turpina Senāta darbu,
un tā varētu būt interesanta jums,
kas turpina dzīvi tajās vietās, kas
deva stipro sakņu izjūtu senatoriem. Atzinība pašvaldībai, kura
šīs intereses savienojusi kopīgā filmas skatīšanā un citos pasākumos.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs un
tiesneši tiksies arī ar pašvaldības
deputātiem un iestāžu vadītājiem
un novadīs stundu 9.–12. klasē
Cesvaines vidusskolā. Dienas noslēgumā kopā ar cesvainiešiem
klausīsimies koncertu Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur
skanēs Aleksandra Gubena māsas
Marijas Gubenes tautasdziesmas
un ērģeļmūzika.
Rasma Zvejniece,
Augstākās tiesas
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
foto no Augstākās tiesas muzeja

Tūrisma
uzņēmējus
un citus
interesentus
aicina uz
tikšanos
Cesvaines tūrisma centrs
23. aprīlī organizē tikšanos
tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, lauku sētu saimniekiem.
Sākums – plkst. 17.50 tūrisma
centrā (Pils ielā 4 jeb dīķa mājā),
turpinājums – plkst. 18.05 domes zālē (Pils ielā 1A).
PROGRAMMĀ:
 tikšanās ar jauno tūrisma
centra vadītāju, iepazīšanās ar
viņas tūrisma un uzņēmējdarbības redzējumu (Laura Smudze);

informācija par aktuālajiem pašvaldības projektiem
(Iveta Raimo);
 informācija par šīs sezonas
kultūras pasākumiem (Kristīne
Aumele);
 tūrisma uzņēmēju ideju un
priekšlikumu apspriešana.
Aicināti visi interesenti!
Sīkāka informācija un, ja
iespējams, pieteikšanās uz
tālr. 26172637 (tūrisma centrs)
vai e-pastu turisma.info@cesvaine.lv.

Krāsojot Lieldienu olas

Olu ripināšana
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Krauklēnieši „Kokneses ziņģes” dalībnieku pulkā
Kad tautas muzikantu pulcētāja
Iveta Dukaļska pirms vairāk nekā
10 gadiem uzsāka ziņģu vakarus
ar stāstnieku piedalīšanos Barkavā, vēlāk Viļānos, nevienam prātā
nenāca, ka šis pasākums plauks un
zels ne tikai Latgalē, bet arī Vidzemē. Kokneses folkloras kopas
„Urgas” vadītāja Inguna Žogota šo
tradīciju iedzīvināja Koknesē, kur
tā savu uzplaukumu piedzīvo jau
septīto gadu. Vidzeme jau patiesībā
arī ir tas novads, kur šī jaunākā slāņa dziesmas reizē ar vācu kultūras

ienākšanu ir guvušas visplašāko izplatību un ar dziesmu kladēm pārmantotas un saviesīgās sanākšanās
dziedātas. Un ir patīkami tās atkal
dzirdēt krietni tuvāk senākajam izpildījumam akustisko mūzikas instrumentu pavadījumā vai pat bez
tiem – tā, kā kādreiz dziedāts.
„Krauklēnieši”, meklējot un piedāvājot Kokneses ziņģu saietam
aizvien ko jaunu no senākiem un ne
tik seniem laikiem, šogad „Kokneses ziņģē” piedalījās jau ceturto reizi. Tiek izmantotas vecās dziesmu

klades, pieraksti no vietējiem teicējiem, kā arī mazāk dzirdētas dziesmas vai to neparastāki varianti. Arī
ziņģēm, tāpat kā tautasdziesmām,
pārrakstot rodas varianti, pārmantojot nereti rodas arī melodijas varianti. Šogad Koknesē „Krauklēniešu”
izpildījumā skanēja „Zirneklītis” un
„Vienalga man” no pagājušā gadsimta vidus ballīšu repertuāra.
Ar katru gadu „Kokneses ziņģes”
aprīļa pasākuma dalībnieku pulks
top kuplāks un kvalitatīvi pārliecinošāks. Šogad piedalījās 17 muzi-

cējošās grupas un četri stāstnieki,
galvenokārt pārstāvot Vidzemi, bet
jau vairākus gadus šo Kokneses pasākumu ir iecienījuši arī dziedātāji
no Zemgales. Tālākie muzikanti šogad bija mērojuši ceļu no Snēpeles
un Valkas. Šajā reizē tika pasniegta
arī galvenā balva – ceļojošā lādīte – skatītāju un dalībnieku visatzītākajai grupai. Šogad to saņēma
jauniešu muzicējošā grupa „Teikas
muzikanti”, kas aizrāva gan ar savu
spridzīgo izpildījumu, gan skatuves
tēlu. Iespēja izpausties bija arī dažā-

Baiba Putniņa,
folkloras kopas „Krauklēnieši”
vadītāja,
Anitas Šmites fotogrāfijas

„Krauklēnieši” Koknesē

CEĻĀ UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

Dziesmu svētku zīmē

15. aprīlī Madonas kultūras
namā notika Madonas koru apriņķa skates, gatavojoties Latvijas
simtgades dziesmu svētkiem. Skatē piedalījās 14 koru: 12 no Madonas koru apriņķa un divi ģimnāzijas kori no Rīgas.
Dziesmu svētku skate vienmēr
ir bijusi reizē gan pakāpiens uz
dziesmu svētkiem, gan sevis apliecināšanas iespēja, kurā kori
koncentrē visas iekšējās un ārējās
rezerves, lai pierādītu savu varēšanu. Tas ir emocionāls pārdzīvojums gan dziedātājiem, gan klausītājiem. Reizē tas ir eksāmens, jo
žūrija izvirza augstus kritērijus,
vērtējot ne tikai komponistu norādes nošu tekstā, bet arī salīdzinot
koru līmeni visā Latvijā.
Koriem skatē bija jāatskaņo trīs
dziesmas: viena izlozes, divas izvēles no dziesmu svētku repertuāra sarežģītākās daļas. Žūrijā bija
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu
svētku virsdiriģenti, koru un tautastērpu speciālisti, kas vērtēja
koru skanējumu un vizuālo tēlu.
Jauktais koris „Cesvaine” koru
skatē atskaņoja Emīla Dārziņa
„Lauztās priedes”, Pētera Plakida
„Tavas saknes tavā zemē” un Valta
Pūces „Gaismeņa ausa”, Madonas
koru apriņķī saņemot augstāko šāgada vērtējumu – 41,78 punktus
un I pakāpi.
Galvenais, ko, sazinoties ar Madonas apriņķa koru virsdiriģentu
Āriju Šķepastu par šāgada koru
skates iespaidiem, atzina diriģents,
ir prieks un gandarījums par koru
un diriģentu labi paveikto darbu.
Kā atzīst Ā. Šķepasts: „Visi diriģenti savus korus čubinājuši, gādājuši par tiem – ar atbildību virzījuši
uz šo pasākumu. Mēs izdarījām to,
ko varējām.” Galvenās iebildes
Ā. Šķepastam ir pret izvēlēto koru
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skates telpu, kas ir akustiski neskanīga. Viņš atzīst: „Ja skate notiktu
skanīgākā telpā, skates rezultāti
būtu augstāki. Tā ir zāles sodība –
visiem jācīnās ar to.” Koru apriņķa
virsdiriģenta ieteikums – meklēt
citu telpu, nākamo skati, iespējams, organizēt Cesvaines vidusskolas telpās.
No koru apriņķa virsdiriģenta
puses atzinība par Cesvaines kora
izvēli par labu „Lauztajām priedēm”, kas vispilnīgāk un labāk
atklāj kora spējas mobilizēties un
atklāt kora dinamiskās un emocionālās spējas. Žūrija atzinīgus
vārdus vērtējuma lapās veltījusi
Cesvaines kora izpildījumam ar
atsevišķām norādēm par iespējamajiem uzlabojumiem. Arī kora
vizuālais izskats vērtēts pozitīvi.
Te pateicība par iespēju papildināt
kora tērpus Lauku atbalsta dienesta projektam „Tautas tērpi amatierkolektīviem” un Cesvaines novada
domei par līdzfinansējumu. Dziesmu svētkiem koris arī vizuāli ir sagatavojies godam.
Diskusijas, protams, var raisīties par dziesmu svētku repertuāru, kur līdzās tradicionālām
dziesmu svētku pērlēm ir ne viens
vien jaundarbs, kas piedzīvos dažus atskaņojumus un tā arī aizies
aizmirstībā. Vienīgais jautājums:
vai dziedātājiem, kas ziedo savu
laiku, mācoties šos dīvainos skaņdarbus, kas ne vienmēr ir piemēroti lielajam dziesmu svētku
kopkorim, ir gandarījums, prieks
un vēlme turpināt muzicēt korī?
Vēl jo vairāk: ar varenu pacietību
bruņojušies dziesmu svētku biļešu
dārgo naudu samaksājušie klausītāji – kādas būs viņu izjūtas, klausoties šo?
Jauktā kora „Cesvaine” dziedātāju skaits pēdējos gados ir strauji

audzis, pateicoties diriģentes Ijas
Voiničas radošajam darbam un
spilgtajai personībai. Korī šobrīd
trešdaļa dziedātāju ir no apkārtējiem novadiem, krietni daudz ir
jauniešu, kas dod cerību, ka kordziesmas tradīcija neapsīks. Īpaši,
protams, kora rindās jaunajā sezonā būtu gaidīti cesvainieši, lai
papildinātu sava novada kora skanējumu.
Jauktais koris „Cesvaine” gatavojas arī turpmākajiem pasākumiem. 2. maijā plkst. 16.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks svinīgs Tautas saimes
grāmatas parakstīšanas pasākums
par godu Latvijas simtgadībai, veltīts novadnieku Latvijas Augstākās
tiesas senatora Aleksandra Gubena un latviešu pirmās ērģelnieces
un komponistes Marijas Gubenes
atcerei. Jūnijā ir iecerēts Cesvaines jauktā kora koncertbrauciens
uz Pēterburgu, bet jūlijā – dalība
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu
un XVI deju svētkos.
Baiba Putniņa,
jauktā kora „Cesvaine”
kormeistare
Krišjāņa Pulksteņa foto

„Sprīdītim” priekšā bagāts
jubilejas gads
Tikko atgriezušies no Preiļiem,
jau nākamajā nedēļā „Sprīdīša” dejotāji būs kopā ar „Rūdi” un citiem
kolektīviem…
Aiz muguras – ļoti veiksmīga
XVI Vispārējo Latvijas deju svētku skate, kurā neviens nepalika
vienaldzīgs pret cesvainiešu jaunajiem tērpiem. Pavisam drīz iespēja
priecāties par mums būs arī Vācijas
skatītājiem un citu valstu dejotājiem īpašā tautas tērpu festivālā.

„Sprīdīša” dejotājiem šajā rudenī
un vasarā plānoti vairāki īpaši pasākumi Cesvainē, ieskaitot arī jubilejas koncertus. Tam ir nepieciešams
daudz laika un spēka, tādēļ saglabāt
intrigu par jaunu uzstāšanos skaita
rekordu ārpus Latvijas vienā gadā
(2017. gadā – 32 reizes) nebūs viegli…
Marika Šķēle,
Laumas Cīrules foto

Pat deju svētku virsvadītājs Jānis Purviņš skates dienā nevar
vienaldzīgi paiet garām skaistajiem cesvainiešiem

Skatē 15. aprīlī Madonā
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diem amatniekiem, piedāvājot gan
koka un ādas izstrādājumus, gan
rotas, gan zāļu tējas.
Kaut gan „Kokneses ziņģē” nepiedalās profesionāli dziedātāji un
ansambļi, klausītāju un atbalstītāju
ir daudz, reizēm pat dziedātājiem
tiek atteikts, ja dalībnieku skaits
jau laika un telpas ietilpībai pietiekams. To, ka Kokneses pasākumā
ir, ko redzēt un dzirdēt, apliecina
arī daži Cesvaines novada pārstāvji, kas ik gadu redzami klausītāju
pulkā. Pateicība pasākuma rīkotājai
Ingunai Žogotai par prasmi piesaistīt gan dalībniekus, gan klausītājus.
Raitā koncerta norise ļāva divās
stundās dzirdēt daudz senu dziesmu jaunās skaņās, ar aizrautību un
iedvesmu izdziedātas, vērot krāšņus skatuves tērpus, bet arī izvērtēt,
ko un kā varbūt tomēr nevajadzētu
darīt uz skatuves. Savstarpēji bagātinoties ar jauniem iespaidiem,
senām dziesmām un atmiņām, šajā
ziņģu festivālā rodam arī kopību un
prieku.

„Cesvaines grāmata”: pēdējais laiks sarosīties
Pavasaris šogad ir bijis ļoti
labvēlīgs „Cesvaines grāmatai”,
jo, kamēr laiks nebija silts un
patīkams dzīvošanai ārā, varēja
šķirstīt albumus, šķetināt atmiņas
un rakstīt stāstus. Paldies jums visiem, kuri to darāt! Jo vairāk cil-

vēku iesaistās, jo bagātīgāka top
mūsu grāmata, taču arvien skaudrāka top atziņa, ka daudz kas ir
nokavēts. Tāpēc negaidīsim jaunu
pēcbrīdi, kad būs par vēlu stāstīt,
uzklausīt, pierakstīt, bet iesaistīsimies!

Par materiāliem paldies Guntaram Knikstam, Valdai Bušai,
Mētrai Ozolai, Vitai Krūmiņai,
Armandam Saltupam, Ausmai
Saltupei, Janīnai Mačai, Ilgai Holstei, Jānim Holstam, Gatim Meisteram!
Par iecerēm un dažādu palīdzību paldies Gunāram Kornetam,
Lienei Krištobanei, Dacei Zvirgzdiņai, Kristīnei Aumelei, Jānim
Sēlim, Emmai Titovai, Intim Vēverim, Aivaram Tētam, Gintai
Zenčonokai, Mārai Lejniecei!
Šoreiz publicējam divas fotogrāfijas no Janīnas Mačas personiskā arhīva. Ja pazīstat tajās redzamos cilvēkus un kaut ko vairāk
zināt par attēlotajiem notikumiem,
lūdzu, atsaucieties!
Atgādinu, ka materiālus grāmatai pieņemam līdz maija beigām.
Publicēšanai paredzētās fotogrāfijas un dokumentus lūdzam
iesniegt elektroniski vai oriģinālus (tos pēc ieskenēšanas saņemsiet atpakaļ vai, ja tā vēlēsieties, nodosim muzejam). Paldies
Andrejam Edvīnam Feldmanim,
kurš rūpīgi ir ieskenējis jau pāris
simtu fotogrāfiju!
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai
grāmatai var, arī ziedojot līdzekļus: ar pārskaitījumu – AS „SEB
banka”, konts LV20 UNLA 0030

9007 0000 6, norāde „Ziedojums
„Cesvaines grāmatai””; ziedojumus var pārskaitīt arī no Latvijas
Pasta bankas uz jau minēto „SEB
bankas” kontu; skaidrā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776). Paldies līdzšinējiem
ziedotājiem! Pašlaik ir saziedoti
1450,83 eiro. Rēķinot visas paredzamās izmaksas, būs nepieciešami aptuveni 13 tūkstoši eiro,
ieskaitot nodokļus. Summu precizēsim vasarā, kad būs iesniegti materiāli un skaidrs grāmatas
apjoms, bet jau tagad lūdzam
gan uzņēmumus, gan individuālos ziedotājus pārdomāt iespēju
atbalstīt. Finansiālās palīdzības

iespējas ir divas: 1) ziedot jebkuru summu pēc paša ieskatiem;
2) sponsorēt, pretī saņemot kādu
labumu, piemēram, reklāmu grāmatā, noteiktu skaitu grāmatas
eksemplāru u. tml.
Par visām idejām un ieteikumiem, kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776; ja neatbild –
20266442) vai rakstiet (ckvb@
inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.
lv)! Materiālus var sūtīt arī pa
pastu Sanitai Dāboliņai Krasta
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871. Ļoti
gaidām!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Cesvaines tūrisma centram jauna vadītāja
Avīzes iznākšanas dienā tieši
vienu mēnesi savā amatā ir jaunās pašvaldības iestādes „Cesvaines tūrisma centrs” jaunā
vadītāja Laura Smudze. Noskaidrojām, kādi ir izaicinājumi,
mērķi un plāni Laurai, stājoties
amatā un strādājot pirmo mēnesi
šeit, Cesvainē.
Iepazīstini, lūdzu, ar sevi!
Tava izglītība nav tieši saistīta
ar tūrisma jomu. Ko tu esi mācījusies un kādēļ uzņēmies šādu
izaicinājumu?
Esmu dzimusi kusēniete, dzīvoju tepat, Liezērē. Es esmu humanitārā virziena absolvente – esmu
mācījusies vācu filoloģijas programmu. Tas ir visai plašs jēdziens, tādējādi arī plašs spektrs:
humanitāro izglītību ieguvušie var
darīt daudz ko, arī darboties ar jauniešiem – ko es darīju pirms tam –
un strādāt tūrisma jomā. Šajās jomās ļoti neatšķiras nepieciešamās
prasmes, spēja rakstīt un sarunāties, domāt un darīt. Ja ir pamats,
tad visas spējas, protams, var attīstīt – mācīties papildus darot.
Jau minēji, ka esi darbojusies
ar jauniešiem. Kāda pieredze
tev vēl ir?
Kāpjoties atpakaļ laikā, pirms
tam biju Liezēres informatīvā izdevuma veidotāja, vēl pirms tam
strādāju privātajā sfērā, ieskaitot
ģimenes uzņēmumu kopā ar brāli un tēti. Savukārt pēdējos gados
strādāju Madonas novada pašvaldībā – biju jaunatnes lietu speciāliste Liezēres pagastā, informatīvā
izdevuma veidotāja un mājaslapas
administratore.
Mans darbs pašvaldībā sākās
īsi pēc tam, kad es kļuvu aktīva

sabiedriskajā sektorā. Mēs Liezērē nodibinājām biedrību „Ozols
un zīle”, kura darbojas bērnu un
jauniešu labā. Sāku ar projektu
rakstīšanu, un tas pierāda, ka humanitārā izglītība ir ielikusi labu
pamatu. Pirmajā darbības gadā
veiksmīgi īstenojās četri projekti – visi, kurus uzrakstīju un iesniedzu: gan noorganizējām bērnu
nometnes, gan ierīkojām trenažieru laukumu. Viss, ko iesniedzām,
tika atbalstīts. Manas aktivitātes
tika novērtētas, un, tā kā jaunatnes darba speciālista pagastā nebija, tika izveidota šāda amata vieta
un pagasta pārvaldnieks aicināja
mani darbā.
Biedrība joprojām darbojas, bet,
protams, tagad tā ir dīkstāvē, jo
šogad man nepietiks laika rakstīt
un īstenot projektus.
Tu katru dienu mēro ceļu uz
darbu no Liezēres. Vai tas nav
apgrūtinājums – tūrisma jomā,
kā zināms, īsti nepastāv darbalaiks no plkst. 8.00 līdz 17.00?
Nedzīvoju Cesvainē, bet gan
Liezērē, un, protams, tas ir apgrūtinājums. Taisnākais ceļš līdz manām mājām ir nepilni 17 km, tās
ir nepilnas 20 minūtes ceļā. Protams, ceļa apstākļi ietekmē laiku,
cik ātri nokļūstu līdz darbam, bet
aktīvajā tūrisma sezonā ceļš tiek
uzturēts normālā stāvoklī un nekādu sarežģījumu nav.
Man ir meita, kura apmeklē bērnudārzu Liezērē, un tas nozīmē,
ka laika menedžments ir svarīgs.
Viņai ir pēdējais gads bērnudārzā un drīz jau jādomā par mācību
gaitām, bet vēl neesmu izlēmusi,
kur mazo pirmklasnieciņu laist
skolā.

Saikne ar Cesvaini tev noteikti jau ir bijusi iepriekš – šī tev
nav sveša vieta…
Saikne ir bijusi dažāda. Jau
kopš bērnības Cesvaine man ir patikusi, šeit man dzīvoja brālēni un
māsīcas, un man vienmēr likās, ka
viņi ir laimīgi mācīties Cesvaines
pilī. Vienmēr šķita, ka šeit ir fantastiska aura. Nesen, sazinoties ar
kādu savu paziņu, secināju, ka ir
jāuzmanās no tā, ko runā, jo agrāk
es vienmēr teicu: „Kā es gribētu
strādāt Cesvainē!” Man vienmēr
šī vieta ir patikusi.
Gan agrāk, gan tagad es izmantoju Cesvaines pakalpojumus –
zobārstniecību, floristikas pakalpojumus „Divos torņos” – speciāli
braucu pakaļ ziedu kompozīcijām
uz šejieni. Agrāk brīvajā laikā
piestrādāju muzikālajā restorānā
„Flīģelis” par viesmīli, jo man tur
ļoti patika, un biju pazīstama ar
īpašnieci. Man šeit ir daži ļoti labi
paziņas un draugi. Katrā ziņā man
ir saistība ar Cesvaini un arī savus
viesus vedu uz Cesvaines pili un
parku.
Priekšstats ir, un noteikti ir
arī idejas tālākajam darbam.
Jā, protams, idejas ir, tomēr es
nevarētu teikt, ka tās ir idejas, kas
vēl nekad nekur nebūtu bijušas:
kādas varbūt ir jāatsvaidzina, kādas varbūt ir jāietērpj jaunā veidolā. Domāju, ka te nav jāizgudro
kaut kas pilnīgi jauns, jo Cesvaine visiem vienmēr asociēsies ar
Cesvaines pili, tomēr pili atradīs
šā vai tā, tādēļ mūsu uzdevums
ir aktivizēt visu pārējo, kas ir apkārt. Ir vēlme aktivizēt tūrisma
uzņēmējus, mazos mājražotājus,
domāt, kā pašiem padarīt dzīvi in-
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teresantāku. Varbūt tas kādam noder, bet vispirms es vēlos uzzināt
šejieniešu viedokli. Varbūt kāds
pats ir pietiekami aktīvs un nemaz
nevēlas, lai viņam palīdz, bet varbūt kādam var atvieglot dzīvi un
īstenot idejas, jo pašvaldība ir iedzīvotājiem.
Ir paredzēts daudz neredzamā
darba, bet varbūt ir kas tāds, ko
ikviens varēs redzēt tuvākajā
laikā? Vai ir kādi plāni?
Tuvākajā laikā ir paredzēta tikšanās ar uzņēmējiem un citiem
aktīviem cilvēkiem, aicinu arī jebkuru, kurš uzskata, ka var dot savu
artavu tūrisma jomā vai tajā, lai
pašiem būtu interesantāk dzīvot.
Esam pieteikuši dalību piļu un
muižu apceļošanas akcijā, kas
šogad ir izvērsta Baltijas mērogā – arī pa Lietuvu un Igauniju. Piedāvājums, protams, vēl ir
jāpilnveido un jāprecizē, bet ir
plānots piedalīties ar 15 aktīvām
dienām Cesvaines pilsētā un novadā, lai mēs izskanam ar Cesvaines pilsmuižu. Pilsmuiža ir viss
apkārt, kur notiek aktivitātes. Pils
jau nekur nepazudīs, tāpēc mums
ir jāaicina tūristi uz visu pārējo.
Protams, ir plānā doties uz tūrisma informācijas izstādi, kur
prezentēt Cesvaini ar jaunajām tūrisma kartēm, iepazīt kolēģus, satikties, aizgūt idejas. Mācoties un
uzzinot ko noderīgu, idejas varam
īstenot šeit, Cesvainē.
Plānā ir aktualizēt un uzlabot
mājaslapas tūrisma sadaļu. Ja uzņēmēji to gribēs, tad informāciju
varētu pārtulkot svešvalodās, jo
šobrīd citā valodā ir tikai vispārīgā
informācija. Uzskatu, ka šis būtu
pašvaldības pienākums kā atbalsts

uzņēmējiem. Īsāk sakot – veidot
ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem,
sniegt atbalstu uzņēmējdarbībā.
Vēlos arī izveidot savu komandu – lai būtu otrs cilvēks, kas strādā pilnu slodzi, lai tūrisma centrs
būtu atvērts, nevis slēgts tad, kas
tam ir jābūt atvērtam. Lielākiem
pasākumiem plānojam piesaistīt
speciālus gidus, kas, piemēram,
pārzina vajadzīgās valodas. Vasarā noteikti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru vēlamies
nodarbināt jauniešus – ir iesniegts
pieteikums trim tūrisma gidu vietām. Aicinu pieteikties ikvienu,
kurš būtu ieinteresēts.
19. aprīlī aprit mēnesis, kopš
strādā šajā amatā. Kas pa šo
mēnesi ir pārsteidzis?
Man ir tendence izvēlēties lietas, kur viss jāsāk no jauna. Protams, pamats ir, bet iestāde ir dibināta no jauna, un es esmu viena. Man ir jāveido vai jāatjauno
komanda, jebkurā gadījumā tas ir
izaicinājums. Jauns darbs un jauna sfēra – viss ir jauns. Iespējams,
skats no malas var man palīdzēt,
bet varbūt kādā brīdī – traucēt.
Iedvesma ir, ceru, ka garša nezudīs! Ir vēlme visu pašai iziet,
apskatīt un izmēģināt. Šis ir dinamisks darbs. Gribētu arī kādu reizi
uz darbu no Liezēres atbraukt ar
velosipēdu, lai saprastu, kā tas ir.
Izmēģināt un secināt, vai velotūrisms šeit varētu attīstīties vai ne.
Esmu atvērta izmēģināt un izzināt
visu, sadarboties, lai jomu attīstītu
un padarītu aktīvāku.
Novēlam Laurai turpināt radīt idejas un attīstīt tūrisma nozari Cesvainē!
Linda Vanaga
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Afiša
22. aprīlī plkst. 10.00
Cesvaines sporta zālē
volejbola sacensības sievietēm
Spēlē komandas: Cesvaine,
Kusa 1, Kusa 2, Lubāna, Barkava
***
23. aprīlī plkst. 10.00
Cesvainē, Rīgas ielā 4,
bērnu ārstu – neirologa un
acu ārsta – vizīte
Bērniem līdz 18 gadiem (bez
maksas). Pieteikšanās, zvanot
uz Cesvaines sociālo dienestu:
29365023
***
27. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
„Bague Duo” (Ēriks Upenieks un
Aivars Hermanis) koncerts
Biļetes –
„Biļešu paradīzes” kasēs, internetā
www.bilesuparadize.lv un
Cesvaines kultūras namā
(darba dienās no 10.00 līdz 17.00)
Biļetes cena: 6 euro.
Koncerta dienā – dārgāk
***
28. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Praulienas amatierteātra
izrāde – M. Zīle.
„Trīs košas dāmas”
Ieeja: 2 euro, bērniem – 1 euro
***
5. maijā plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Lubānas jauniešu deju kolektīvs
„Žuburi” aicina uz dzejas un dejas
uzvedumu
„Rainis. Aspazija. Zaļumballe”
Ieeja – brīva
***
12. maijā
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines novada amatierteātru
skate
Piedalās: Tirzas amatierteātris,
Cesvaines tautas teātris, Meirānu
amatierteātris „Zeltrači”
***
20. maijā no plkst. 9.00
Parka ielā Cesvainē
pavasara tirgus

28. aprīlī plkst. 19.00 Cesvaines kultūras namā Praulienas
amatierteātris aicina uz Monikas Zīles lugas „Trīs košas dāmas” izrādi
Stāsts par trim draudzenēm, kuras
pazīstamas kopš studiju gadiem, bet
šobrīd visas ir labākajos gados un
katrai ir sava sāpe. Draudzenei Mirandai ir dzimšanas diena, kuras gaitā dāmas pūlas atrisināt viņas dzīvē
radušos pārpratumu. Viņas ik pa brīdim sastrīdas, tad apmet kažoku uz
otru pusi un iet dziedādamas.
Tie, kuri dāmas satikuši pirmo reizi,
brīnās, no kurienes tādā jau cienījamā
vecumā sievietēm acīs nerātns mirdzums un nerimstošs dzīvesprieks,
un vēlēšanās izbaudīt dzīves garšu, jo
viena no viņām piedzīvo saderināšanos ar jaunības dienu draugu.
Režisore: Vija Miška
Lomās:
Miranda (Māra Zavacka) – atrait-

ne labākajos gados; saimnieko senču lauku īpašumā „Zaļumi”
Hella (Anda Bērziņa) – Mirandas
jaunības draudzene
Zane (Ilze Vikštrema) – Mirandas
jaunības draudzene
Ilze (Daiga Dzenovska) – Mirandas meita
Vijucis (Lilita Cimdiņa) – Mirandas mirušā vīra māsa
Francis (Valdis Jaunrubenis) –
Hellas radinieks (it kā)
Edijs (Spodris Peilāns) – Hellas
šoferis
Jānis (Raitis Cielēns) – vīrietis,
kurš mūžam dievina Mirandu
Imants (Jānis Kroičs) – Hellas
vīrs
Ieeja: 2 euro, bērniem – 1 euro

80 gados – vienu personu,
85 gados – vienu personu!
Cesvaines novada dome

loras grupas „Iļģi” albuma „Ej tu
dejot!”, kas atšķiras no 10 iepriekšējiem grupas albumiem, jo tajā
skan nevis dziesmas, bet tradicionālie danči netradicionālā aranžējumā.
Uzveduma mērķis – jauniešus iepazīstināt ar latviešu tautas vērtībām
mūsdienīgā interpretācijā.
Izrādes horeogrāfe – Laila Ozoliņa, režisore – Ilze Kraukle
Ieeja – bez maksas

Nr. 4 (296) 2018. gada 19. aprīlī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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Pieskaries zilajam debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to jūti.
Lai katru dienu nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti – lai sirdī
laimi gūsti.
Lai katrs mirklis gaismas
piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!
Sirsnīgi sveicam jubilāres –
Dainu Stikāni, Sandru Āriņu
un Maiju Skopāni, novēlot, lai
vienmēr ir sapnis, ko piepildīt,
apkārt labi draugi!
Veselību, spēku, saulītes siltumu
katrai dienai!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

2018.
gada
24.
aprīlī
plkst. 10.00–17.00 Rīgas ielā 4
Cesvainē (pagalma pusē) Cesvaines novada iedzīvotājiem (kā
arī tuvāko kaimiņnovada pagastu
iedzīvotājiem) būs iespēja saņemt
mobilās diagnostikas pakalpojumus: krūšu automātisko skrīninga ultrasonogrāfiju, visu veidu
rentgena izmeklējumus, mamogrāfiju. Pakalpojumu sniegs medicīniskās firmas SIA „Dziedniecība” mobilās diagnostikas vienība.

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni
		
klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es dāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu
		
prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas
		
zars,
Un vēl simttūkstoš dzimtās puses
		
nieku,
Kas Tavai sirdij prieku dāvāt var.
Kornēlija Apškrūma

Svētdien, 20. maijā, no plkst. 9.00
Cesvainē, Parka ielā,
pavasara tirgus
Tiek aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji!
 Puķu un stādu tirgotāji
 Augļu koku un krūmu tirgotāji
 Mājražotāji ar savu produkciju
 Amatnieki
Pieteikties: Kristīne Aumele,
tel.: 28658274,
kristine.aumele@cesvaine.lv

Nākamais
„Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2018. gada 24. maijā

Nav nekā vienkāršāka,
Nav nekā sarežģītāka
Kā gaismu sirds ceļā iedegt.
Ļaut mīļumam vaļu:
Ieziedināt sevī baltu
Mežābeli un sasaukt
Putnēnus lapotnē –
Līksmus un skaļus!
Sirsnīgi sveicam visus aprīlī
dzimušos un īpaši:

5. maijā plkst. 16.00 Cesvaines kultūras namā Lubānas jauniešu deju
kolektīvs „Žuburi” aicina uz dzejas un dejas uzvedumu
„Rainis. Aspazija. Zaļumballe”
Darbība norisinās vasaras zaļumballē, kur jaunieši dejo un risina
savstarpējās attiecības. Raiņa un
Aspazijas mīlas dzeja iegūst jaunu
skanējumu. Mēs to sadzirdam no
jauniešiem, kas ir mīlestības, attiecību un savas pasaules meklējumos.
Dzejas uzvedumu, kurā izmantoti
Raiņa un Aspazijas dzejoļi, izveidojusi Ilze Kraukle, muzikālajā pavadījumā – latvju danči no postfolk-

Apsveikumi

Sveicam Rasmu Melbārdi
skaistajā dzīves jubilejā!
Daudz baltu, saules staru
apmirdzētu dienu!
Cesvaines kultūras nama
dāmu deju grupa „Kamenes”
Precizējums:
„Cesvaines Ziņu” aprīļa numurā
ievietotajā J. Lindes pateicībā vārda
„apburošajam” vietā būtu jābūt „atsaucīgajam”. Atvainojamies!

Pateicība
Sirsnīgs paldies Cesvaines sociālajam dienestam un īpaši Jurim un
Dainai par palīdzību smagā brīdī –
par malkas sagādi pēc ugunsgrēka!
Liels un patiess paldies arī Cesvaines vidusskolas 4.a klasei – Dāvim, Renāram, Jurģim, Maksim,
Markusam, Laurim un Enriko –
par palīdzību sakopšanas darbos
brīvā brīdī!
Mīļš paldies, ka nepalikāt vienaldzīgi grūtā situācijā!
Ingrīda Parka ielā

Līdzjutības
			
Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.
Alfrēds Krūklis
Patiesa līdzjūtība Ilvai Pužulei,
mīļo tēti mūžībā pavadot!
Bijušās kolēģes
internātpamatskolā
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Tu, mīļo tēt,
nu projām aizej klusi…
Tai ceļā pēdējā,
no kura nepārnāk.
Valdis Grēviņš
Skumju brīdī, TĒTI mūžībā
pavadot, esam kopā ar mūsu
Vanesu un viņas tuviniekiem.
Cesvaines vidusskolas 4.a klases
skolēni, viņu vecāki un klases
audzinātāja

Miruši
			
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Valija Petruševica
1932–2018
Vilis Rudzītis
1925–2018
Cesvaines kapu pārziņa
informācija:
Guntis Grasmanis
1951–2018
Jevdokija Volobujeva
1925–2018

