2017. gada augusts

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Ruden, esi pret mani maigs!
Nāc, rudeni nosvinēsim
ar možu un jautru garu,
ar zeltainu bērza zaru,
ar grozā ābolu sārtu,
ar vasaras atmiņu stāstu,
ar rudens ziedu vāzē,
ar liepziedu tēju glāzē,
ar gaišu domu ziemai baltajai,
ar jaunu draugu skolā.
Ārija Elksne

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis
Ar klusu rudens melodiju sveic.
Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni –
Jo septembris mums labu rītu teic.
Mēs gaidām septembri kā senu draugu,
Ar kuru tikties vienmēr kāro sirds,
Jo līdz ar skolu visi mazliet augam,
Bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.
Janīna Tabūne
Cienītie Cesvaines novada skolēni, skolotāji, vecāki! Sveicu
jūs visus, uzsākot jauno mācību gadu! Skolēniem vēlu labas
sekmes mācībās, skolotājiem – zinātkārus audzēkņus un visu
ieceru piepildīšanos, vecākiem – izturību, pacietību
un daudz mīlestības!
Lai visiem 2017./2018. mācību gads
ir dvēseliski bagāts un enerģijas pārpilns!

Sirsnīgs sveiciens 1. septembrī – Zinību dienā!
Visiem novada skolēniem, viņu vecākiem un izglītības
iestāžu darbiniekiem vēlam darbīgu, radošu, izzinošu
un pozitīviem notikumiem bagātu
jauno mācību gadu!
Lai vasarā iegūtais saules siltums skolēniem
dod spēku kāpt zinību kalnā, bet skolotājiem un
vecākiem – drosmi un spēku!

Rudīte Adamkoviča,
Cesvaines novada izglītības darba speciāliste

Cesvaines novada dome

Zinību dienas
pasākumi
Cesvaines novada
izglītības iestādēs
1. septembrī
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Brīnumzeme”
plkst. 10.00
fffff
Cesvaines vidusskolā
plkst. 10.00
● Svinīgais pasākums
vidusskolas aulā, tikšanās klasēs
● Pēc tam – pirmā kopsapulce,
skolēniem – pirmā klases stunda
Skolēnu autobusi no rīta kursēs
kā ierasts, atpakaļ – plkst. 12.00
fffff
Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolā
(Celtnieku ielā 1)
plkst. 12.00
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Cesvaines novada domes izdevums

Nenobīties no šķietami trakām idejām
16. augustā Smiltenes novada Grundzāles
pagastā tika sumināta katra Vidzemes novada
2017. gada veiksmes stāsts – jauns, augošs
vai eksportspējīgs vietējais uzņēmums, ar ko
lepojas katrā novadā. Ik gadu katrs novads
izvirza kandidātu Vidzemes veiksmes stāstu
nominācijām.
Vidzeme ir bagāta ne tikai ar dabas un kul-

tūrvēsturiskā mantojuma piemēriem – augstākā Latvijas virsotne, nostāstiem bagāti
ezeri, pazudušas pilis un mūsu pašu Vidzemes pērle – Cesvaines pils. Bet neapšaubāmi
lielākā Vidzemes bagātība ir tās cilvēki, kuri,
neatlaidīgi strādājot, ir spējuši attīstīt savu
uzņēmējdarbību, saimniecību, amatu prasmes novados.

Ainārs Leimanis saņem Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieces
Vēsmas Noras apsveikumus un labavēlējumus

Cesvaines Ziņas

Šāgada stāsts Cesvaines novadā ir par Cesvaines alus darītavu (SIA „Ducimus”). Ideja
par uzņēmumu radās, satiekoties divām alus
baudītāju ģimenēm – Leimaņu ģimenei Cesvainē un Eglīšu ģimenei Jelgavā. Atjaunojot
Cesvaines senās alus brūvēšanas tradīcijas,
tika atsākts ražot Cesvaines alu. Savu darbību uzņēmums sāka vien 2016. gada nogalē,
tādēļ Vidzemes stāstu balvu saņem nominācijā „Debija”. Līdz šim ir veiksmīgi iekarots
vietējo patērētāju, kā arī tuvāku un tālāku
kaimiņu alus tirgus, bet nākotnē jaunie uzņēmēji cer palielināt ražošanas apjomu un eksportēt produkciju arī uz ārzemēm.
Idejas realizēšanā veiksmīgi ir piesaistīts
Eiropas Savienības fondu finansējums – pusotra gada laikā tika sagatavotas ražošanas
telpas Cesvainē un sagādātas nepieciešamās
iekārtas.
Kā stāsta paši aldari, SIA „Ducimus” panākumu atslēga ir veiksmīga komanda, kurā
viens otru motivē, uzmundrina un neļauj padoties. Uzņēmuma īpašnieki ir pārliecināti,
ka bez spēcīgas komandas ideja nebūtu īstenota. Savukārt citiem jaunajiem uzņēmējiem
SIA „Ducimus” novēl nenobīties pat no šķietami trakākajām idejām.
Apsveicam uzņēmējus un novēlam tikpat
veiksmīgi attīstīties, palielināt ražošanas apjomu un turpināt nest Cesvaines vārdu pasaulē!
Linda Vanaga,
autores foto
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27. jūlija
domes
ārkārtas sēdē
* Atļāva Cesvaines novada domei
pieņemt ziedojumus no SIA „Nordtorf” (500 euro) un AS „SEB banka” (500 euro).
* Nolēma no SIA „Nordtorf”
un AS „SEB banka” saņemtos
1000 euro ziedojumus, kuru mērķis
ir novada svētku rīkošana, izlietot
novada svētku salūtam.
* Grozīja Cesvaines novada
domes 2017. gada 12. janvāra sēdes lēmumā noteikto maksu par
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā,
nosakot to 103,15 euro par tonnu
(bez pievienotās vērtības nodokļa).
Lēmums stājas spēkā 2017. gada
1. augustā.

17. augusta
domes
ārkārtas sēdē

* Nolēma apstiprināt telpu nomas
tiesību izsoles norises kārtību ēkas
Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē
Cesvaines novadā 1. stāva telpām.
Apstiprināja publicējamo informāciju, nomas līguma projektu un izsoles komisiju trīs cilvēku sastāvā.
Komisijā ievēlēja izpilddirektoru
Uģi Fjodorovu, Jāni Vanagu, Aldi
Krūmiņu. Komisijas sekretāres darbam apstiprināja Gunitu Alksni.
* Atļāva Cesvaines kultūras namam pieņemt SIA „Ozols LG”
ziedojumu 100 euro, ziedojuma
mērķis – kultūras nama jauktā kora
„Cesvaine” dalībai festivālā Itālijā.
* Nolēma, ka Cesvaines kultūras
nams saņemto 100 euro ziedojumu
no SIA „Ozols LG” drīkst izlietot
jauktā kora festivāla dalības izdevumu apmaksai.

3. augusta domes sēdē
* Piekrita, ka Cesvaines sociālais dienests pagarina telpu nomas
līgumu ar biedrību „Mārtiņroze” par telpas īri pašvaldības ēkas
2. stāvā A. Saulieša ielā 12 Cesvainē no 2017. gada 1. augusta līdz
2019. gada 24. aprīlim, nosakot
nomas maksu – 0,41 euro par m2
mēnesī.
* Izslēdza no Cesvaines internātpamatskolas pamatlīdzekļu uzskaites trimeri. Tam ir bojātas vairākas
detaļas, kuru remonta izmaksas nav
samērīgas.
* Mainīja nekustamajiem īpašumiem – zemes vienībām un uz tām
esošajām ēkām un būvēm – adresi:
no „Mucenieki”, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871, uz Stacijas

iela 22, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871; no „Ozoli”, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871,
uz Krasta iela 2A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871; no „Kalna Būmaņi”, Cesvaine, Cesvaines
novads, LV-4871, uz Bērzu iela 2,
Cesvaine, Cesvaines novads, LV4871.
* Piešķīra zemes vienībai un uz
tās esošajai jaunbūvei adresi „Kalna Mežvēveri”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads, LV-4871.
* Iznomāja pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu 0,0735 ha
platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai darbībai, nosakot nomas
maksu atbilstīgi normatīvajiem
aktiem.
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daudzdzīvokļu māju apbūve (kods
0701).
* Atļāva Cesvaines kultūras namam pieņemt SIA „Halle B” ziedojumu 1000 euro apmērā un izlietot
to jauktā kora dalības festivālā izdevumu apmaksai.
* Nolēma veikt visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu telpas
pašvaldības ēkā Augusta Saulieša
ielā 9 Cesvainē iznomāšanai: pasūtīt sertificētam vērtētājam novērtējumu, sagatavot izsoles noteikumus.
* Apstiprināja vienas porcijas
cenu (3 euro) Cesvaines vidusskolas ēdināšanas nodaļā Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas
Daugavpils diecēzes dienas pasākumam.

Slēdz autoceļa Madona–Gulbene (P37) posmu
pie Gulbenes uz remonta laiku
Krustalīces upes saliekamās
metāla caurtekas izbūves laikā no
1. augusta līdz septembra beigām ir
slēgts autoceļa (a/c) Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) 90,39. km pie
Gulbenes. Satiksme ir novirzīta pa
apbraucamo ceļu, izmantojot Brīvības ielu Gulbenē (P27), a/c Gulbene–Jaungulbene (V424) un a/c

Ozoli–Liezēre–Tirza–Stāķi (V847)
posmus. Autotransporta piekļuve
pie īpašumiem līdz caurtekas izbūves zonai tiek nodrošināta. Gājēju
vajadzībām ir izbūvēts pagaidu tiltiņš.
Šie darbi tiek veikti autoceļa
Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37)
posma no Gulbīša līdz Gulbenei

(80,43.–90,40. km) pārbūves ietvaros. Tās gaitā tiks izbūvētas jaunas
drenējošā materiāla un šķembu
pamatkārtas, kā arī ieklātas trīs asfaltbetona kārtas. Visā ceļa posmā
nomainīs caurtekas, sakārtos ūdens
novades sistēmu, nobrauktuves un
ceļa pieslēgumus, atjaunos drošības barjeras un citus satiksmes or-

ganizācijas un drošības tehniskos
līdzekļus.
Būvdarbus veic SIA „8 CBR”,
un to līgumcena ir 9,5 miljoni eiro
(ar PVN). Būvdarbus līdzfinansē
ERAF.
VAS „Latvijas valsts ceļi”
komunikācijas daļa

Cesvainē uzsākti būvdarbi, mainīta pašvaldības
iestāžu atrašanās vieta
Ir sākušies aktīvi būvdarbi Cesvaines pilsmuižas staļļu ēkas jumta
nomaiņai. Diemžēl iedzīvotājiem ir

jārēķinās ar neērtībām, jo teritorija
ir iežogota, un pārvietošanās būs
ierobežota (Pils ielas puses jumta

Iedzīvotāji
raksta
Pieejot pie Cesvaines valsts
ģimnāzijas direktora Aleksandra
Bārdas (09.08.1882.–18.11.1928.)
kapa Cesvaines kapos, kļuva ļoti
sāpīgi. Viņš ar saviem audzēkņiem
bijis kopā līdz pēdējam brīdim – gatavojās 18. novembrī iet uz baznīcu, kad pakrita, infarkta skarts. Viņš
bija ļoti nopietns, ļoti inteliģents
audzinātājs. Mūsu ģimenē labi pazīstams. Tuvinieku viņam nav, abas
meitas mirušas (Aija jau jaunībā,
Lidija – vēlāk Vācijā). Ieraugot
viņa kapu nekoptu, virsū uzmestu
sasistu vāzīti, atcerējos, ka kādreiz
mēs, ģimnāzisti, rudeņos, skolai
sākoties, gājām pie skolotājiem ar
pateicības jūtām un apkopām kapus. Tāpat arī pavasarī. Viņi audzināja mūs, un mēs audzinājām savus
bērnus pēc viņu parauga – godīgus,
patriotiskus, zinātkārus.
Pati neesmu vairs tik spēcīga, bet
ceru, ka manā mīļajā Cesvainē vēl
ir cilvēki, kas ciena godīgumu un
pateicību.
Cieņā –
Maija Vītola
Cesvaines
sociālās aprūpes nodaļā

* Apstiprināja zemes ierīcības
projektu robežu pārkārtošanai
starp nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 21, Cesvaine, Cesvaines novads, zemes vienību un nekustamā īpašuma Raiņa ielā 6, Cesvaine, Cesvaines novads, zemes
vienību. Zemes ierīcības projektā
projektētajai 1. zemes vienībai ar
kopplatību apmēram 6,4551 ha
platībā noteica šādus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus: vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) un
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101); 2. zemes vienībai
ar kopplatību apmēram 0,3934 ha
platībā – vienstāva un divstāvu

Cesvaines pilsmuižas staļļu ēka

nomaiņas laikā tiks ierobežota satiksme – tā tiks organizēta pa vienu
ielas pusi). Staļļu ēkā bez saskaņošanas ar darbu
vadītāju atrasties ir
aizliegts. Iestādes,
kuras atradās ēkā,
uz laiku tiek pārceltas uz citām telpām.
Būsim saprotoši un
cerēsim uz labvēlīgiem laikapstākļiem,
lai darbi ritētu raiti!
Kā zināms, būvdarbi norit arī pie vidusskolas – tiek celta jaunā sporta zāle.
Arī tur, būvlaukuma
tuvumā, ir jāuzmanās.
Tā kā tuvākajā
laikā tiek paredzēta
Cesvaines pils jum-

Iedzīvotāji jautā
Paldies par „konjaku”, kas tek
pa ūdensvada caurulēm uz mūsu
mājām Parka ielā 3! Šāds ūdens
mūsu pusē tek regulāri, reizi vai
divas mēnesī tiek piesārņoti filtri
un krāni. Arī skolai ir tas pats
ūdensvads; vai tiešām neko nevar
izdarīt?
Šobrīd ir notikusi konkrētās vietas apsekošana un noskaidrots, ka
minētais ūdenskrāns atrodas ārpus
dzīvokļu ēkas un par to neviens
nemaksā – tas paliek uz SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
rēķina un pēc būtības ir nelegāls
pieslēgums. Tā kā gandrīz visiem
dzīvokļiem šajā mājā ir pievienots
ūdensvads, pēc šādas ūdens ņemšanas vietas nav nepieciešamības. Tā
kā ūdens tiek lietots maz, stāvošs

ūdens caurulēs saduļķojas. Ir notikusi ūdens paraugu noņemšana, un
atbildīgie dienesti par ūdens kvalitāti atbildi sniegs mēneša laikā. Par
šo jautājumu izsmeļošāk var uzzināt SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” Dārzu ielā 1.
Kas notiks ar internātskolu, kas
būs ēkā?
Skolēni, kuri iepriekš mācījās
internātpamatskolā, jau pagājušā
mācību gada noslēgumā tika brīdināti, ka skolu sagaida reorganizācija (par šiem procesiem rakstījām
iepriekšējos „Cesvaines Ziņu” numuros). Skolēni tika aicināti turpināt mācības Cesvaines vidusskolā,
ko lielākā daļa arī darīs. Arī internātpamatskolas ēka tika nodota
vidusskolas pārvaldībā – internāt-

Cesvaines Ziņas

pamatskola tiek reorganizēta, pievienojot vidusskolai, tātad arī ēkas
un internāts pāriet vidusskolas rīcībā. Internāts saglabā savas funkcijas – skolēni ir izteikuši vēlmi
uzturēties internātā. Internātskolas
ēkā siltināšanas projekta saistību
dēļ vēl kādu laiku ir jānodrošina
izglītības funkcija, tāpēc tur notiks
atsevišķas vidusskolas interešu izglītības nodarbības. Pēc termiņa
beigām ēka netiks atstāta novārtā –
tiks lemts, kuras pašvaldības iestādes tur atradīsies, iespējams, telpas
tiks pārveidotas pansionāta vajadzībām, tiks izvietots sociālais dienests. Par šo jautājumu var vērsties
pie priekšsēdētāja, izpilddirektora,
vidusskolas vadības un domes deputātiem.

ta rekonstrukcija, arī pilī atrodošos
iestāžu atrašanās vieta tiks mainīta.
TURPMĀKĀ IESTĀŽU ATRAŠANĀS VIETA:
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola – Celtnieku iela 1 (bijušās sākumskolas telpas);
sākumskola – Madonas iela 1
(pievienojas vidusskolai);
bērnu un jauniešu centrs – Pils
iela 4, 2. stāvā;
tūrisma informācijas centrs –
Pils iela 4, 1. stāvā pa kreisi;
labiekārtošanas nodaļa – Rīgas
iela 4 (internātskolas ēka);
sociālais dienests – A. Saulieša
iela 12.
Atvainojamies par neērtībām, cerot, ka darbi ritēs veiksmīgi un Cesvaine drīz varēs dižoties ar jauniem,
skaistiem jumtiem un būvēm!
Linda Vanaga,
autores foto

Atgādinām!
Domes sēdes tiek ierakstītas. Ieraksti ir pieejami Cesvaines novada mājaslapas www.cesvaine.lv sadaļā „Pašvaldība ►︎ Dokumenti”.
Domes un komiteju sēdes ir atklātas, ikviens iedzīvotājs drīkst
piedalīties domes vai komiteju
sēdē, iepriekš obligāti piesakoties
pa tālruni 64852715 vai rakstot epastu uz dome@cesvaine.lv.
Cesvaines novada dome aicina
iedzīvotājus savus priekšlikumus
novada dzīves uzlabošanai (arī
iesniegumus) iesniegt klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 1A,
1. stāvā, vai elektroniski dome@
cesvaine.lv. Uz anonīmiem iesniegumiem atbilde netiek sniegta!

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas izmaiņām Cesvainē
2016. gada 11. augustā Cesvaines
novada dome nolēma noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines novadā. Kopējo maksu
veido trīs komponentes:
1) maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu. Šo pakalpojumu
kopš 2016. gada septembra sniedz
SIA „Pilsētvides serviss”. Šī summa
ir nemainīga – 52,63 euro par tonnu;
2) dabas resursu nodoklis (DRN);
3) atkritumu apglabāšanas tarifs
poligonā.
Kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu (ar PVN)
kopš 2016. gada 5. septembra
bija 113,91 euro par tonnu jeb
15,95 euro par 1 m3.
Šā gada sākumā stājās spēkā
grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, un reizē ar to tika palielināta DRN likme. DRN lik-

me no 2017. gada 1. janvāra līdz
2017. gada 31. decembrim ir
25 euro par tonnu. Cesvaines novada dome, pamatojoties uz DRN
likmes paaugstināšanu, grozīja
maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šajā brīdī mainījās tikai
DRN likme, pārējās komponentes
saglabājās nemainīgas. DRN, kas ir
jāmaksā par atkritumu apglabāšanu
poligonā, poligons piemēroja koeficientu 0,5. Dome nolēma DRN piemērot koeficientu 0,5 līdz brīdim,
kad stāsies spēkā regulatora apstiprinātais jaunais tarifs atkritumu
apglabāšanai poligonā – DRN rēķināja kā 12,50 euro. Tas nozīmēja
to, ka kopš šā gada 1. janvāra maksa
par atkritumu apsaimniekošanu bija
114,51 euro par tonnu ar PVN jeb
16,04 euro par 1 m3.
2017. gada 29. jūnijā no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas tika saņemts lēmums,
ka ar 2017. gada 1. augustu tiek
apstiprināts SIA „AP „Kaudzītes””
pieprasītais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Tika
apstiprināta vienas komponentes
(atkritumu apglabāšana poligonā)
cena – 25,52 euro par tonnu (abas
pārējās komponentes paliek nemainīgas). Ar šo lēmumu tika atcelts iepriekš spēkā esošais koeficients 0,5.
Šāda maksa par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā stājās
spēkā 2017. gada 1. augustā.
Tādējādi maksa par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā ir
noteikta 103,15 euro par tonnu (bez
PVN): to veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu (SIA „Pilsētvides serviss” – 52,63 EUR/t),
atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā (SIA „AP „Kaudzītes”” –

25,52 EUR/t), DRN (25 EUR/t).
Kopā šīs komponentes veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu
124,81 euro ar PVN par tonnu jeb
17,47 euro par 1 m3.
Mazā konteinera (0,24 m3) izvešana maksās 4,19 euro ar PVN, lielā
(1,1 m3) – 19,22 euro ar PVN.
2017. gada 27. jūlijā domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts jaunais
tarifs. Ir jāuzsver, ka tarifa paaugstināšana nav pašvaldības iniciatīva un lēmums, tā balstās likumā
noteiktajās prasībās un regulatora
apstiprinātajā tarifā. SIA „Pilsētvides serviss” noteiktās komponentes tarifs paliek nemainīgs, jo tas ir
noteikts iepirkuma rezultātā. Šobrīd
arī jaunā regulatora apstiprinātā
atkritumu poligona maksa paliek
pastāvīga, tomēr valsts ir noteikusi
DRN izmaiņas – pieaugumu vairāku gadu garumā.

Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu ar 2017. gada 1. janvāri (par tonnu atkritumu)
Likme laikposmā no
2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada
31. decembrim, euro

Likme laikposmā no
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada
31. decembrim, euro

Likme laikposmā no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim, euro

Likme ar 2020. gada
1. janvāri, euro

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav
uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem

25

35

43

50

Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem

45

50

55

60

Atkritumu veids

„Paaugstināta dabas resursu nodokļa ideja ir vienkārša: ja cilvēki
sāks šķirot atkritumus, viņiem nebūs jāmaksā par to apglabāšanu.
Augsts atkritumu apglabāšanas tarifs, kurā ietilpst arī dabas resursu
nodoklis, visā pasaulē mudina patērētājus šķirot atkritumus, lai taupītu
naudu. No tā iegūst ne tikai nozare,
bet arī vide. Šobrīd dabas resursu
nodoklis 25 eiro apmērā par tonnu

Latvijā jāmaksā tikai par tiem atkritumiem, kurus nepieciešams noglabāt. Ja atkritumi tiek nodoti pārstrādei, nodoklis par tiem nav jāmaksā.
Ir vērts pieminēt, ka, pamatojoties
uz „Eurostat” datiem, šobrīd Latvijā
dabas resursu nodoklis ir trīs reizes
mazāks nekā Igaunijā un aptuveni
piecas reizes mazāks nekā vidēji
Eiropā,” uzsver SIA „Pilsētvides
serviss” valdes loceklis.

SIA „Pilsētvides serviss” atgādina, ka šķirotos atkritumus gan fiziskas, gan juridiskas personas var
nodot absolūti bez maksas. Pie šķiroto atkritumu kategorijām pieder
papīrs, kartons, makulatūra, tetrapakas, stikla iepakojums (pudeles,
burkas), plastmasas tara (PET pudeles, maisiņi, plēves).
Informācijai:
SIA „Pilsētvides
serviss”

Gulbenes filiāle
E-pasts: cesvaine@pilsetvide.lv
Tālruņi: +371-25749599; +37164495050
SIA „Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas daļa
E-pasts: klienti@pilsetvide.lv
Tālruņi: +371-67461592; +37128658000
Linda Vanaga

LAD Viduslatvijas RPL strādā jaunās telpās!
Lauku atbalsta dienests (LAD)
tika izveidots 2000. gada 1. janvārī,
tas atrodas Zemkopības ministrijas

padotībā, darbojas atbilstīgi Lauku
atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem aktiem. LAD ir

Sveicēji un LAD darbinieki pie jaunajām telpām

valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas
ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas
īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas
realizāciju saistītas funkcijas.
Svinīgā pasākumā 25. jūlijā tika
atklātas jaunās LAD Viduslatvijas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) telpas Rīgas ielā 111 Jēkabpilī. Iepriekš šajās telpās atradās
biznesa inkubators, bet tagad visos
trīs stāvos darbosies lauksaimniecības pārvalde. Pasākuma ieskaņā tika
atklāta pārvaldes plāksne, pēc tam

konferenču zālē notika svinīga uzruna un kolektīva sveikšana ar jaunajām telpām. Kopš 10. jūlija vadītājas amatā ir bijusī Pļaviņu novada
domes priekšsēdētāja Gunta Žilde,
kura amatu ieguva konkursa kārtībā
starp 28 pretendentiem. Kolektīvu
ar jaunajām telpām sveica vairāki
novadu domes priekšsēdētāji, kā arī
sadarbības partneri un zemnieki.
Uzsveram, ka kopš 2017. gada
24. jūlija Viduslatvijas RLP strādā
jaunās telpās. LAD klientus laipni
aicinām apmeklēt LAD reģionālo
pārvaldi Rīgas ielā 111 Jēkabpilī.
Linda Vanaga,
„Jaunā Vēstneša” foto

Brīdinājums
par
atkritumu
apsaimniekošanas līgumu
noslēgšanu
Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likumā
un Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” ir noteikts, ka „ikviena
Cesvaines novada pašvaldības
administratīvās teritorijas atkritumu radītāja, valdītāja (nekustamā īpašuma īpašnieka vai
lietotāja vai iedzīvotāja, iestādes, komersanta) pienākums ir
piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, tieši, noslēgt līgumu ar
pašvaldības izvēlēto atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu
apsaimniekošanu, šķirot atkritumus, nogādāt tos savākšanai
paredzētajā vietā, kā arī samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu”.
Atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā veic
SIA „Pilsētvides serviss” Gulbenes filiāle, adrese – Brīvības iela 87C Gulbenē, tālr.
64495050, 25749599.
Lūdzam līdz 2017. gada
15. septembrim noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. To ir iespējams izdarīt
SIA „Pilsētvides serviss” konsultāciju dienā – katru trešdienu
no plkst. 9.00 līdz 13.00 Cesvaines novada domes telpās –
1. stāvā, 6. kab. (bijušajā bankas telpā).
Pēc šā termiņa saskaņā ar
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75. panta otro daļu
iedzīvotāji par nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā
(arī par līguma nenoslēgšanu) varēs tikt sodīti ar naudas
sodu no 70 līdz 700 euro.
Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes
teritorijas plānotāja,
tālr. 648 520715

Autobusu pietura „Cesvaine”
Pieraduma un ērtības dēļ lielākā
daļa autobusu, kas kursē virzienā
uz Madonu, pasažieru izlaišanu un
uzņemšanu veica no skvēra starp
kultūras namu un bibliotēku. Tā kā
šajā vietā oficiālas pieturas vietas
nav (Autotransporta direkcijas pieturvietu reģistrā autobusu pietura
„Cesvaine” ir apzīmēta ar pieturvietas kodu 7003, ceļa puse – A/V
(abos virzienos viena pieturas vieta)), tad, lai neradītu pārpratumus

novada iedzīvotājiem un viesiem,
darām zināmu, ka pieturas vieta atrodas otrpus ielai – Pils ielā 5 Cesvainē.
Vietā, kur vienmēr tika gaidīti
autobusi virzienā uz Madonu, sadarbībā ar deputātiem ir uzstādīta
informatīva zīme, kas norāda, ka
autobusu pietura atrodas otrpus
ielai. Visas pasažieru pārvadātāju
firmas, kas apkalpo Cesvaines novadu, ir informētas par to, ka pa-

sažieru izlaišana un uzņemšana ir
jānodrošina no oficiālās autobusu
pieturas „Cesvaine” (pieturvietas
kods 7003).
Aicinām visus novada iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem un
turpmāk autobusus (arī tos, kas kursē virzienā UZ Madonu) sagaidīt
Pils ielā 5, kur atrodas labiekārtota
autobusu pietura „Cesvaine”.
Rūta Putniņa,
teritorijas plānotāja

Cesvaines Ziņas

Autobusa pieturas zīme
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Cesvaines
Mūzikas un
mākslas skola
piedāvā
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas,
gleznošanas, mākslas valodas
pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes:
● ar 9 gadu vecumu – valsts
finansētā profesionālās ievirzes
izglītības 5 gadu programmā Vizuāli plastiskā māksla ar vecāku
līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī);
● personām bez vecuma ierobežojuma – gleznošanas maksas
nodarbības (samaksa – 7 EUR
par vienu nodarbību, sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem
līdz 12 personām).
Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju! Pārējo dokumentu
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguve attīsta spējas
darboties jebkurā jomā.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles,
saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes:
● ar 6–9 gadu vecumu – valsts
finansētās profesionālās ievirzes
izglītības 4, 6, 8 gadu programmās ar vecāku līdzfinansējumu
(7 EUR mēnesī);
● personām bez vecuma ierobežojuma – pašapmaksas nodarbībās (samaksa – 6 EUR par vienu
nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta
spējas darboties jebkurā jomā.
Bērniem būs jānodzied dziesma.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības
kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot
īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2017. gada 28. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai
sazinoties pa tālruni – 64852498,
26446141.
Inta Stiene,
direktore
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Cesvaines Mūzikas un mākslas skola jaunā
2017./2018. mācību gada gaidās
Vasara, kā parasti, ir aizsteigusies
ātri, taču – ar neaizmirstamiem kultūras un mākslas pasākumiem. Paldies visiem Cesvaines cilvēkiem,
kuri pielika pūles, lai pašā vasaras
vidū cesvainiešiem un viesiem sagādātu kvalitatīvas izklaides un
mākslas baudījumu! Kultūras pasākumi latviešiem ir un paliek labākā
prece, kuru piedāvāt.
Arī Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvs un audzēkņu ģimenes
pagājušajā sezonā organizēja un
uzņēma savā skolā (pilī) vairāku
labu mūziķu koncertus, apmeklēja koncertizstādi Lūznavas muižā
un koncertu Vidzemes koncertzālē
„Cēsis”; audzēkņi piedalījās koncertos pūtēju orķestra sastāvā, kā
arī individuāli un ansambļos. Vēl
šobrīd Kraukļu bibliotēkā ir apskatāma mākslas nodaļas audzēkņu
izstāde. Ar skumjām pilī sniedzām
atvadu koncertizstādi „Uz drīzu
redzēšanos, pils!”. Ar pateicību at-

vadījāmies no ilggadējiem darbarūķiem Maijas un Agra Bērzariņiem.
Pateicība arī mūsu bijušajām darbiniecēm Svetlanai Maļihonovai un
Sarmītei Dzenei, kuras desmit gadu
garumā nodrošināja mūsu komfortu pilī. Paldies par smago kurinātāja
darbu Jurim Glaudānam un apzinīgo, atbildīgo skolas sakopšanas
darbu Sarmītei Kaufeldei! Vēlam
Daigai Matrozei kopā ar Cesvaines
novada domi un pils darbiniekiem
veiksmīgi novadīt grandiozo pils
jumta atjaunošanas projektu. Ceram, ka Diānas Glaudānes vadītais
Cesvaines tūrisma centra kolektīvs
nezaudēs savus pils apmeklētājus
arī remonta laikā un piedāvās tiem
daudz citu interesantu, apskates
cienīgu objektu Cesvainē.
Jaunais mācību gads būs neparasts jo īpaši tāpēc, ka esam atstājuši savas iepriekšējās mājas pilī
un dīķa mājā. Šobrīd iekārtojamies
jaunajā mājvietā – bijušajā sākum-

skolā. Paldies Cesvaines novada
domes priekšsēdētājam Vilnim
Špatam un deputātiem par doto iespēju beidzot apvienot mūzikas un
mākslas nodaļu labiekārtotās telpās,
kas visādā ziņā atvieglos mācību
procesu. Lai pārvietošanās notiktu
veiksmīgi, daudz rūpju bija Cesvaines vidusskolas kolektīvam, direktoram Didzim Baunim, direktora
vietniecei sākumskolā Gintai Libekai ar kolektīvu, saimniekam Alvim
Duplinskim ar palīgiem, labiekārtošanas nodaļas vadītājai Ritmai
Kļaviņai ar palīgiem. Lielāko darba
smagumu paveica pils saimniecības pārzinis un mākslas nodaļas
pedagogs Māris Apfelbergs, kuram
daudz palīdzēja Reinis Aļeksejevs,
Juris Glaudāns un Agris Bērzariņš.
Pirmskolas „Brīnumzeme” vadītāja
Skaidrīte Aveniņa, esot deputātes
amatā, guva pārējo deputātu atbalstu un mūsu skolas labā īstenoja tiešām iespaidīgu projektu – ir pilnīgi

izremontēta zāle un vestibils. Ar labiem padomiem mūs sirsnīgi sagaidīja pirmskolas saimniecības vadītāja Irēna Šera. Jauno mācību gadu
droši sāksim ar sirsnīgas pateicības
apliecinājumiem visiem, kuri nesavtīgi darīja visu iespējamo, lai arī
šogad mūsu ieceres īstenotos.
Jaunajā mācību gadā piedāvājam
jau pārbaudītās mācību programmas un mūsu pagājušā gada jaunumu – akordeona spēli. Turpināsim
instrumenta spēlē apmācīt personas
bez vecuma ierobežojuma. Iepazīstieties ar uzņemšanas piedāvājumu,
un tiksimies ar jaunajiem audzēkņiem 28. augustā plkst. 18.00 un
visi kopā – 1. septembrī plkst. 12.00
Celtnieku ielā 1!
Vēlu aizrautīgu, radošu, jauniem
atklājumiem bagātu jauno mācību
gadu!
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore

Cesvainē viesojas jaunieši no Francijas un Rumānijas
No 22. jūlija līdz 31. jūlijam Cesvainē programmas „Erasmus+”
projekta ietvaros viesojās 10 jaunieši un divi jauniešu līderi no Francijas un 10 jaunieši ar diviem skolotājiem no Rumānijas. Nometne
ik vasaru notiek projekta ietvaros,
iepriekšējos gados viesošanās notika Francijā un Rumānijā, bet šogad
bija pienākusi Latvijas kārta, tādēļ
viesi tika laipni uzņemti Cesvainē.
No Cesvaines vidusskolas nometnē
piedalījās 12 vidusskolēnu.
Nedēļas laikā jauniešiem bija jāiepazīst dabas aizsardzība un sau-

dzēšana Latvijā, jo par nometnes
devīzi tika izvēlēts sauklis „Atpakaļ
pie dabas”. Lai gūtu kopēju priekšstatu par katras projektā iesaistītās
valsts dabas aizsardzības un īpatnību jautājumiem, katra no viesu grupām iepazīstināja pārējos, stāstot
par dabas bagātībām, problēmjautājumiem un arī pozitīviem risinājumiem.
Nedēļas laikā tika apmeklēti
vairāki Latvijas dabas aizsardzības jomā nozīmīgi objekti – Teiču
dabas rezervāts, kur gida vadībā
varēja iepazīt purva vidi, Lubāna

Nometnes dalībnieki

mitrājs, izzinot ūdens un mitrāja
pasauli, Dabas izglītības centrs „Salacgrīva”, interaktīvi iepazīstot piejūras zonu. Jaunieši iepazinās arī ar
kūdras rūpnīcas darbību, iemēģināja prasmes loka šaušanā, izmēģināja
baskāju taku, iepazina Vecrīgu, kā
arī, protams, Cesvaini – pili, luterāņu baznīcu un pils parku, kur aktīvi
iesaistījās labiekārtošanas darbos.
Šāds projekts ļauj iepazīt līdzīgo
un atšķirīgo ne vien dabas aizsardzības jomā, bet arī kultūrā. Nedēļas
laikā norisinājās latviešu, franču un
rumāņu vakari, kad tika gatavotas

tradicionālas vakariņas, iepazītas
tautas dejas un mūzika, kā arī katras
dalībvalsts tradicionālās rotaļas. Tā
kā šajā nedēļā Cesvainē norisinājās
novada svētki, visi jaunieši piektdien un sestdien apmeklēja svētku
pasākumus, kā arī paviesojās novada domē.
Ik dienu tika veikti uzdevumi,
kas ļāva izdarīt secinājumus par
iepriekšējā dienā redzēto – ezera,
jūras vai purva ekosistēmu. Nedēļas noslēgumā tika izdarīti kopsavilkuma secinājumi – cik svarīgi ir
saudzēt dabu un kā mēs katrs varam
saimniekot tā, lai dabai kaitētu pēc
iespējas mazāk. Daba ir mūsu bagātība, kura ir jāsaudzē. Tika iegūta
noderīga pieredze, jauni draugi, uzzināts daudz jauna.
Projekta dalībnieku vārdā paldies
visiem tiem, ar kuru palīdzību nedēļa Cesvainē tika pavadīta jaukās
noskaņās, – Cesvaines vidusskolai
un visam kolektīvam, kā arī pavārēm ēdināšanas nodaļā, Cesvaines
novada pašvaldībai, kā arī, protams,
skolotājiem, kuri, netaupot spēkus,
visu nedēļu bija kopā ar jauniešiem!
Atpakaļ pie dabas un jaunos piedzīvojumos!
Linda Vanaga,
foto no nometnes arhīva

Pieredzes apmaiņā Cesvaines domē viesojas Alūksnes novada pārstāvji

Vēlmi viesoties Cesvaines novada domē pieredzes apmaiņas nolūkos bija izteikuši Alūksnes novada
Jaunalūksnes un Malienas pagasta
pārvalžu darbinieki.
11. augustā delegācija apmeklēja
vietējo uzņēmumu – Cesvaines alus
darītavu, bet pēc tam – novada domi.
Viesus laipni uzņēma priekšsēdētāja
1. vietniece Vēsma Nora, projektu
vadītāja Iveta Raimo un laikraksta redaktore Linda Vanaga. Novada viesi
iepazinās ar domes struktūru, novadā un pilsētā izvietotajām iestādēm
un tūrisma objektiem. Pēc īpašas
viesu vēlēšanās pašvaldības projektu vadītāja Iveta Raimo iepazīstināja
ar aktuālajiem projektiem Cesvaines
novadā. Neformālās sarunās tika

apspriestas aktualitātes un sniegtas
atbildes uz viesu jautājumiem par
novada teritoriju, projektiem un citu
aktuālo. Pēc pieņemšanas domē delegācija devās uz Cesvaines pili, kur
to jau gaidīja tūrisma centra vadītāja
Diāna. Kā noskaidrojām, alūksnieši un malēnieši tālāk devās kaimiņu
novadu virzienā divu dienu pieredzes
apmaiņas braucienā.
Prieks, ka Cesvaini par savu ciemošanās pieturas punktu arvien izvēlas daudzu novadu delegācijas.
Tas liecina, ka mums ir, ar ko lepoties, un esam interesants tūrisma galapunkts ne tikai vietējiem, bet arī
tālākiem ciemiņiem.
Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines Ziņas

Alūksnes novada delegācija kopā ar
Cesvaines novada domes pārstāvjiem

Cesvainē
uzstādīta
stēla

Semināra brauciens uz Ziemeļvidzemes
pilīm un muižām
Ir noticis kārtējais Latvijas Piļu
un muižu asociācijas (LPMA) rīkotais, kā vienmēr, aizraujošais
brauciens, lai apskatītu Ziemeļvidzemes pilis un muižas. Divās
dienās apmeklējām Beļavas muižu, Stāmerienas pili, Ērmaņmuižu, Alūksnes jauno pili un dārzu,
Zvārtavas pili, Rencēnu muižu,
Naukšēnu muižu un Eriņu muižu,
Oleru muižu un dārzu. Ir jāuzsver,
ka šādus braucienus LPMA rīko,
ne tikai lai apskatītu minētos objektus, bet galvenokārt lai piļu un
muižu apsaimniekotājiem būtu
unikāla iespēja uzklausīt speciālistu (šoreiz Jura Zviedrāna) viedokli un ieteikumus.
Parasti šādos braucienos piedalās cilvēki, kuriem profesionāls
skatījums uz šādu būvju apsaimniekošanu un atjaunošanu, pievēršot uzmanību vēsturiskajam
aspektam, ir liels ieguvums un
laba skola turpmākajai rīcībai.
Jura Zviedrāna izvēlētie apskatāmie īpašumi šo iemeslu dēļ bija
sevišķi veiksmīgi, jo pārsvarā atradās saglabāšanas, atjaunošanas
vai pārbūves stadijā. Varēja vērot

Naukšēnu muiža un Eriņu muiža. 18. gadsimta beigās būvētā kungu koka māja

procesus, par kuriem bieži vien
īpašniekiem nav īstu zināšanu,
tāpēc nākas nožēlot, ka savlaicīgi

Skats no Zvārtavas pils ēdamzāles caur sienas trauku skapi uz virtuves
darbiniekiem

nekas tāds nav ienācis prātā vai
vienkārši nav bijis nepieciešamās
izpratnes. Tieši šo iemeslu dēļ
brauciens bija viens no vērtīgākajiem.
Prieks, ka daļu brauciena ar
mums kopā pavadīja jaunais Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un atbildīgie
speciālisti, kuri atzina, ka ir guvuši citu skatījumu uz savā rīcībā esošajām kultūras vērtībām.
Radās izjūta, ka arī turpmāk būs
viegli vienoties ar kaimiņiem, jo
mūsu novadiem bieži nākas sa-

darboties tieši arhitektūras vērtību
saglabāšanā. Mūsu pils apsaimniekošanai vērtīgu pieredzi šoreiz
guva saimniecības pārzinis Māris
Apfelbergs. Novada atbildīgajām
personām jāturpina apmeklēt šādus seminārbraucienus, jo esam
atbildīgi par vienu no Latvijas
unikālākajām vērtībām – Cesvaines pilsmuižu un parku.
Sirsnīga pateicība brauciena organizētājiem!
Inta Stiene,
autores foto

Kā jau vēstījām iepriekš, gaidot
Latvijas 100 gadu jubileju, visos
Latvijas novados, kur ir apzināti
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri,
projekta „Atceries Lāčplēšus” ietvaros ir plānots uzstādīt pelēkā
granīta piemiņas zīmes. Lāčplēša
Kara ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķīra par kauju nopelniem brīvības cīņās.
Projektu organizē Aizsardzības
ministrija un Jaunsardzes un informācijas centrs. Tā galvenais
mērķis ir apzināt Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru biogrāfijas, atdusas un cīņu vietas, lai pēc tam
varētu uzstādīt piemiņas plāksni,
godinot Latvijas brīvības cīņās
kritušos karavīrus.
Cesvainē 17. augustā tika uzstādīta stēla. Nosaukums „stēla”
(‘informatīvais piemiņas stends
jeb piemiņas stabs’) tiek lietots
reti, tādēļ piešķir piemiņas vietai
īpašu svinīgumu.
Pelēkā granīta staba augšgalā ir iegravēts stilizēts Lāčplēša
Kara ordenis. Zem tā ir uzraksts
„Par Latviju 1918–1920”, kas
simbolizē latviešu tautas pateicību brīvības cīņu dalībniekiem.
Cesvainē ir apzināti 10 Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri, kuru vārdi, ordeņa pakāpes un dzimšanas
un miršanas dati ir iegravēti stēlā.
Stēlas otrā pusē atrodas uzraksts
„Latvijas brīvības cīņu varoņiem
Latvijas simtgadē”. Cesvainē stēla tika uzstādīta parkā pie Pils ielas iepretim novada domei. Turpināsies apkārtnes labiekārtošanas
darbi, bet oficiāla piemiņas zīmes
atklāšana ir plānota 2017. gada
11. novembrī. Sekojiet aktuālajai
informācijai!
Šādas vienāda dizaina stēlas atradīsies visos novados, katrā tiks
iegravēti konkrētā novada brīvības cīņu varoņu vārdi.
Linda Vanaga,
autores foto

Komponista Uģa Prauliņa īpašums – koncertu norises vieta
Ērmaņmuiža

Deviņdesmitgadnieku pulks papildinājies

Jubilāre svētku dienā

24. jūlijā 90 gadu jubileju nosvinēja cesvainiete Ruta Zeltiņa.
Sveikt jubilāri, kā ierasts apaļajās 90 gadu jubilejās, bija ieradies
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
un sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica. Pie tējas tases un
svētku kūkas Ruta dalījās atmiņās
par kara laikā piedzīvoto, dzīves
gaitām prom no dzimtajām mājām un veiksmīgo atgriešanos.
Uzzinājām arī, cik veiksmīgi ir

Cesvaines Ziņas

izdevies pēc ilgu gadu neziņas
sazināties ar radiem Amerikā.
Mūža laikā piedzīvojusi daudz
dažādu notikumu, līdz pat sirmam
vecumam Ruta spēj saglabāt dzīvesprieku, pozitīvu domāšanu un
labu veselību. To novēlam jūlija
gaviļniecei arī turpmāk – veselību, izturību un vēl daudz rožainu
dzīves gadu!
Linda Vanaga,
autores foto

Stēla skvērā iepretim Cesvaines
novada domei
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Apvienot radošo Jauna brīvdienu māja – tūrisma objekts Cesvainē
un fizisko

Viss Daigas Akmentiņas mūža darbs ir pavadīts
medicīnā. Masāžas privātpraksē Cesvainē, Augusta Saulieša ielā 1 (internāta telpās), masiere strādā
jau gandrīz 22 gadus, no tiem 20 – arī bērnu masāžā (pašiem mazākajiem – līdz gada vecumam – arī
vingrošana). Tomēr, kā izrādās, Daigai ir kāds ar
medicīnu pavisam nesaistīts hobijs.
Šo darba gadu laikā Daiga ir palīdzējusi atgūt
veselību daudziem pacientiem, bet, kā pati stāsta,
lielākais darbs esot ar insulta pacientiem. „Sākumā
pēc insulta slimnieks nevienu nepazīst, bet, kad pēc
garāka masāžas, vingrošanas un ergonomijas kursa
sāk staigāt un atgriezties ierastajos dzīves apstākļos, tad liels gandarījums un prieks par paveikto ir
gan slimniekam, gan piederīgajiem, gan man pašai.
Mājas apstākļos veicu arī nepieciešamās nozīmētās
injekcijas, lai slimniekam būtu ērtāk. Ir ļoti svarīgi, lai pēc insulta vai infarkta masāžu un vingrošanu uzsāktu pēc iespējas ātrāk – kamēr pacienta
muskuļi vēl nav zaudējuši tonusu. Pēdējos gados
ar insultu saslimst arvien gados jaunāki cilvēki.
Bieži vien insulta slimnieki atrodas pansionātā, jo
vienkārši nav piederīgo, kas viņus spētu kopt, tāpēc nereti ir jābrauc uz pansionātiem. Ļoti gribas
ieteikt cilvēkiem pašiem laikus parūpēties par savu
veselību un atpūtu. Bieži vien pārpūle, pārslodze,
neizgulēšanās un stresa pilns dzīvesveids beidzas
ar smagām sekām,” stāsta Daiga.
Masiere ir ieguvusi sertifikātu arī reiki dziedniecībā, ko aktīvi praktizē. Kā uzsver Daiga, tā ir dziedināšana ar gaismas un mīlestības enerģiju, meditācija, relaksācija un atpūta – sena dziedniecības
sistēma, kas palīdz uzlabot veselību un nostiprināt
to. Izmantojot šīs jaunās zināšanas un ikdienā praktiski strādājot, Daiga ir iemācījusies sajust pasauli
un iemīlēt to, iemīlot un pieņemot vispirms pati
sevi. To viņa novēl ikvienam.
Tieši tikpat garīgi kā dziedniecībā, brīvajā laikā
Daiga raksta ļoti emocionālus dzejoļus. Šis ir viņas hobijs jau vairāku gadu garumā un līdz šim ir
vainagojies ar ievērojamiem panākumiem – dzeja
ir publicēta žurnālos un laikrakstos. Divi dzejoļi ir
kļuvuši par dziesmām un izdoti diskos. Līdz šim ir
izdotas piecas grāmatas, kuru līdzautore ir Daiga, –
dzejas veltījumi mātēm „Mātes sirds” un „Trīs vārdi mātei”, dzeja mīlestībai „Dvēseļu pļavas” un
„Paņem mani līdz”, kā arī krājums Ziemsvētkiem
„Gaišām domām – baltiem sapņiem”. Bet jau pavisam drīz ar Cesvaines domes atbalstu iznāks pirmā
autorgrāmata „Pretī sapnim”. Dzejas grāmatas atvēršanas svētki ir plānoti dzejas mēnesī septembrī
Cesvainē, tāpēc aicinām sekot informācijai.
Lai Daigai iedvesma un vēlme rakstīt arī turpmāk, izdodot daudzas grāmatas!
Linda Vanaga
Daiga Akmentiņa
Cesvaines pilij
Cesvaines pils vecos mūros
Kā senāk svētelis ligzdu vij.
Aust cerības mazajā pilsētā,
Jauna dzīvība turpina dzimt.
Gleznainos pakalnos, ziedošās lejās,
Kur saules stari laimīgi smejas,
Pils torņi no jauna pret debesīm slejas,
Savu Cesvaini sargājot saulrieta dejās.
Lēnām vecās rētas sāk dzīt
Un sapņainā miegā pilsēta grimst.
Atkal, kā senāk, pie vecās pils
Jaunās ģimenes svētkus svin.
Cesvaines vārds skanēs tuvu un tālu,
Tās krāšņumu vērot brauks ceļinieks kāds,
Un paliks tā sirdī kā vieta ar vārdu,
Atmiņās kādam būs savs teiku stāsts.
Lai vienmēr pils pagalmā skan līksmas dziesmas,
Nebeidzas dejas, kas reibina prātus!
Lai pilsētas ļaužu skaistākie sapņi
Augstāk par zvaigznēm debesīs mirdz!
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Kā zināms, viena no galvenajām nozarēm
Cesvainē ir tūrisms, tādēļ priecājamies par
ikvienu pilsētas un novada apmeklētāju no
tuvākām un tālākām malām. Tikpat liels
prieks (un varbūt pat vēl lielāks) ir par vietējiem iedzīvotājiem, kuri, spītējot grūtībām,
atrod laiku un vēlmi uzsākt paši savu darbību tūrisma jomā.
Cesvaines novada viesiem kopš šā gada
pavasara varam piedāvāt iespēju apmesties jaukā vietā pie dabas – brīvdienu mājā
„Dzirnavkalns”, kas atrodas starp Grašiem
un Kraukļiem. Māja ir celta 19. gadsimta
beigās, bet renovēta un pielāgota atbilstīgi mūsdienu vēlmēm. Un, tā kā tā atrodas
savrupi no saimnieku mājas, tajā ērti un netraucēti var atpūsties vairāki cilvēki. Lai gan

māja ir ar bagātīgu vēsturi, tās trijās istabās
ir pieejamas visas ērtības, bet no rīta var nesteidzīgi malkot kafiju vasaras verandā vai
āra terasē ar skatu uz dīķiem. Senā māja vasarā ir patīkami vēsa, bet ziemā – ļoti silta.
Brīvdienu mājas viesiem saimnieki piedāvā atpūsties savā teritorijā, kas ir bagātīga
ar dažādu zivju dīķiem (kopā 11!). Atpūta
dabā var būt ļoti relaksējoša, tādēļ ne tikai
tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem
šāda vieta var būt saistoša.
Prieks par ikvienu iedzīvotāju, kas palīdz
nest Cesvaines vārdu Latvijā un pasaulē, tādēļ vēlam veiksmi un izdošanos brīvdienu
mājas saimniekiem!
Linda Vanaga,
foto no tūrisma centra arhīva

Brīvdienu māja „Dzirnavkalns”

Notikusi pirmā ģimeņu sporta diena Cesvainē
12. augustā, patiesi siltā vasaras dienā,
Cesvaines stadionā norisinājās ģimeņu
sporta diena, kura notika projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
ietvaros. Vispirms ļoti liels paldies Ritmai
un visai Cesvaines novada domes labiekārtošanas nodaļai, kas bija skaisti sakopusi
sporta laukumu! Personīgi Ritmai vēlos pateikties par to, ka sestdienas rītā viņa spēja
atrisināt steidzamus jautājumus, lai sporta
svētki varētu veiksmīgi noritēt. Paldies!
Lai gan dalībnieku nebija daudz, starp
tiem izvirzījās spēcīgākie, kas kļuva par
uzvarētājiem. Komandu vērtējumā 1. vietu

pārliecinoši izcīnīja „Brazer from anazer
mazer”, otrie bija „AA”, bet godpilno 3. vie-

Sportiskie dalībnieki cīnās par godalgām

tu ieguva „Mūsējie”. Ir jāpiebilst, ka komanda
„Mūsējie” tika noformēta uz vietas, stadionā,
tādēļ rezultāts ir visai apsveicams. Cīņa par
godalgotajām vietām uz pjedestāla bija sīva,
jo 3. un 5. vietu šķir vien divi punkti.
Individuālajā vērtējumā 1. vietu ieguva Ingus Melgailis, 2. vietu – Jānis Brīvība, bet 3.
vietu – Sergejs Arsentjevs.
Paldies visiem, kas nenobijās no karstuma
un ieradās uz ģimeņu sporta dienu! Tiksimies
atkal nākamgad!
Sandra Briede,
projekta vadītāja,
organizatoru foto

Pludmales volejbols „Atvasaras kauss 2017” Cesvainē
19. un 20. augustā Cesvainē 19 komandas
pludmales volejbola sacensībās „Atvasaras
kauss 2017” nosvinēja atvadas no vasaras.
Ar projekta „Veselai un laimīgai ģimenei
Cesvaines novadā” un Cesvaines novada
domes atbalstu tika organizētas šogad jau
otrās pludmales volejbola sacensības.
Pirmajā dienā, nebīstoties no liela karstu-

ma, sīvās cīņās labākie izrādījās Dzintars
Tonnis un Kristofers Praškevičs komandā „KD”; 2. vieta – komandai „Šaurais /
Fjodorovs” (spēlētāji – Matīss Šauro, Artūrs
Fjodorovs); varonīgi cīnoties un pierādot,
ka ir vienas no labākajām arī vīriešu konkurencē, 3. vietu izcīnīja meitenes Rūta Špune
un Līga Miška – komanda „Fastum”.

Vidējās paaudzes spēlētāji laureāti

Otrā sacensību diena atnāca ar vēsākiem
un arī lietainiem laikapstākļiem, bet pat tas
volejbola entuziastiem netraucēja tikties un
spēlēt. Pirmo reizi Cesvainē tika organizētas
arī vidējās paaudzes jeb 40+ sacensības volejbolā. Rezultātā 1. vieta – Jurim Praškevičam
un Sergejam Arsentjevam, 2. vieta – Ģirtam
Baltausim un Jurim Paueram un 3. vieta – Ingaram Zutim un Mārim Vanagam.
Paralēli uz otra laukuma spēlēja jauniešu un
sieviešu grupa. Dienas laikā tika noskaidroti
labākie: 1. vieta – komandai „aMūR” – spēlētājām Marinai Zutei un Rūtai Špunei, 2. vieta – komandai „Jenoti”, kuras sastāvā bija
Valērija Ivanova un Jana Plotniece, un 3. vieta – komandai „Grams” – spēlētājām Dagnijai
Rukmanei un Benitai Romulei.
Paldies visiem dalībniekiem un līdzjutējiem,
Dzintaram Tonnim par galvenā tiesneša pienākumu veikšanu, Cesvaines novada domei un
Ilgonim Vasilišinam par finansiālu atbalstu un
otra volejbola laukuma izveides koordinēšanu!
Paldies visiem, kas pielika savu roku, lai taptu
otrs volejbola laukums Cesvainē!
Ilvija Kecko,
Sandra Briede,
projekta vadītāja,
Ilvijas Kecko foto

Aizstāvēts muižas gods ikgadējā muižnieku turnīrā
Ikgadējais Latvijas Piļu un muižu asociācijas muižnieku turnīrs šogad norisinājās
1. augustā Zaļās muižas pilī Zaļeniekos Jelgavas novadā. Pasākumā tradicionāli piedalījās Latvijas piļu un muižu komandas,
lai sacenstos dažādās sportiskās, atraktīvās
disciplīnās un cīnītos par galveno balvu. Šī
bija jau trešā reize, kad turnīrs notika Jelgavas novadā.
„Latvijas Piļu un muižu asociācija muižnieku turnīru rīko jau gadus divdesmit. Pasākumā biedri tiekas, lai slavinātu savas pilis
un muižas, padižotos ar saviem spēkiem –
izveicību, atjautību un ātrumu. Asociācijas
biedru pulkā ir vairāk nekā 80 muižu un piļu,
bet turnīrā parasti piedalās mazāks dalībnie-

ku pulks,” stāsta Zaļenieku tūrisma informācijas punkta vadītāja Valija Barkovska.
Ierasti turnīra programmu veido tā muiža
vai pils, kas konkrētajā gadā uzņem ciemiņus. Turnīrs iesākās ar dalībnieku prezentācijām, katrai komandai iepazīstinot ar sevi,
pēc tam notika aktīvas sacensības, piedaloties dažādās turnīra disciplīnās, lai noskaidrotu uzvarētāju, kas iegūs galveno balvu –
ceļojošo atslēgu. Kā izrādījās, 11 komandu
konkurencē ierindojāmies vidusdaļā, tomēr
pārliecinošu 1. vietu ieguvām disciplīnā
„Šaušana ar pneimatisko ieroci pa bundžām”. Ir jāpiemin, ka šajā gadā pasākuma
sportiskās un atraktīvās aktivitātes vadīja
biedrība „Reāls piedzīvojums”.

Cesvaines Ziņas

Pēc aktīvas sacenšanās, spītējot lietum,
visas komandas tika laipni aicinātas apskatīt
Zaļenieku pagasta tūrisma objektus. Paviesojāmies atdzimstošajā Abgunstes muižā,
uz kuru vien pirms dažiem gadiem no Rīgas
pārcēlās uzņēmīga jauna ģimene, kas muižu pamazām atjauno. Muiža netiek veidota
mūsdienīga, bet – saglabājot autentisku Ulmaņlaiku auru. Lai viņiem pietiek spēka un
neizsīkstošs ir darba spars!
Tā kā šajā gadā ceļojošā atslēga nonāca Gulbenes muižas pārstāvju rokās – viņi
piedalījās tikai pirmo reizi! –, nākamā gada
turnīrs norisināsies pie viņiem – mums kaimiņos, Gulbenes novadā.
Linda Vanaga

Pozitīvas pārmaiņas ikdienā mums visiem
Pozitīvas emocijas rodas katrā
mājā, kur ienāk ar milzīgu prieku un
klusītēm ar lielu mīlestību ikviens
„SilkSecret” radīts produkts. Tā
par zīda segām un zīda izstrādājumiem saka Inga Vasilišina. „Ikreiz,
nododot klientam kādu no mūsu
izstrādājumiem, zinām – vēl vienas
pozitīvas emocijas un liels pārsteigums par iegūto būs viņa mājās.
Atgriezeniskā saite pēc lietošanas
laika to apstiprina, un tā ir mūsu
lielākā medusmaize,” stāsta Inga.
„SilkSecret” ir Cesvainē bāzēts uzņēmums, kurš ne vien ražo kvalitatīvus zīda izstrādājumus, bet labprāt
arī uzņem tūristus, lai pastāstītu par
ražošanu plašāk.
Inga uzsver: „Mēs neesam tāpat
vien – mēs esam ar mērķi, lai ikvienu produktu klientam sniegtu kā pozitīvas pārmaiņas viņa ikdienā. Reiz
pati, gluži kā ikviens, kuram iepatīkas kāds produkts vai aizrauj kāds
pasākums, līdz sirds dziļumiem iepazinu un iemīlēju vienu fantastisku produktu, un tagad varētu teikt
tā – ar to dalos un priecājos, ka varu
to dot arī citiem – maziem, lieliem,
visām citām ģimenēm.” Zīmola autore secina, ka nosaukums tapa pašsaprotami – „SilkSecret” tulkojumā
ir ‘zīda noslēpums’, un šķita – citādāk nemaz nevar būt, jo viņa taču ir
atklājusi zīda noslēpumu!
– Kādēļ tieši zīda segas?
– Ar zīda šķiedrām pildītas segas
ir kļuvušas par visas mūsu ģimenes
vienīgo izvēli, rūpējoties par labu
un veselīgu miegu jebkurā gadalaikā. Pēc zīda izstrādājumu piekritēju
lūguma produktu klāsts laika gaitā
ir pieaudzis, un šobrīd jau varam
piedāvāt dažādus augstas kvalitātes zīda ražojumus pilnvērtīga un
laba miega nodrošināšanai: zīda
šķiedrām pildītas segas un spilvenus, zīda gultasveļu un naktsveļu,
zīda pledus un dažādus zīda aksesuārus. Dzīves laikā esmu sapratusi, ka ar labām lietām ir jādalās, lai
vairojas prieks, laime un labas sajūtas. Ar tādu domu arī darbojos –
jebkuru citu produktu, ar kuru man
nav dvēseliskas saiknes, es nevarētu
pārdot. Esmu priecīga, ka varu dalīties savās sajūtās un iegūtajās zināšanās par to, bet līdz galam to var

saprast, kad pats ļaujas šim brīnišķīgajam materiālam – zīdam.
– Kādēļ savu uzņēmumu nolēmāt izvietot Cesvainē, nevis kādā
lielākā pilsētā?
– Šajā biznesā darbojos jau sešus
gadus, un uzņēmums ir izveidots
un atrodas tepat, jo manas mājas ir
Cesvainē. Manā gadījumā bizness
pamatā ir izveidots interneta vidē,
kurā varu uzrunāt visu pasauli. Tāpēc varu būt šeit. Protams, veikalam klātienē ir savas priekšrocības
gan klientam, gan mums pašiem,
bet mūsu atrašanās vieta, produktu
specifika un ekonomikas situācija valstī tomēr ērtāk ļauj darboties
internetā. Rūpīgi izvēlēto preču
piedāvājuma klāstu aicinām iepazīt mūsu mājaslapā www.silksecret.
lv, kur visu ērti un ātri var pārlūkot
ikviens interesents. Tā arī ir mūsu
priekšrocība – ar visu var iepazīties
ātri, nav jādodas tālu. Tuvāk esošie
vai garām braucošie, vai tie, kuriem
attālums nav šķērslis, ir laipni aicināti tepat, Cesvainē, klātienē. Kopš
pagājušā gada nogales atrodamies
Raiņa ielas 2 telpās. Esam iekārtojuši mūsu produkcijas skapi, kuru ar
lielu prieku atveram ikvienam interesentam.
– Ar ko jūsu uzņēmums ir īpašs,
atšķirīgs?
– Skaists jautājums, kuru ar nepacietību vēlos atklāt. Pati smalkākā,
maigākā, skaistākā un vērtīgākā
šķiedra – zīds – ir vislielākā priekšrocība. Vairāk cilvēki gan pazīst
vilnu, dūnas, kokvilnu. Jā, tie visi
ir dabiski un savā ziņā lieliski materiāli, bet zīdam tomēr ir zināmas
priekšrocības. Kā pirmās un svarīgākās vēlos nosaukt īpašo vieglumu, maigumu un to, ka zīda šķiedra
nesatur alergēnus, saglabājot tīru
un dabisku vidi gulēšanai. Tādējādi
zīda gultasveļas izstrādājumi ir ļoti
piemēroti astmatiķiem un alerģiskiem cilvēkiem, jo zīdā neveidojas
ne putekļu ērcītes, ne baktērijas vai
pelējuma sēnītes. Visas īpašības, kas
piemīt zīdam, ir dabiskas un nav ķīmiskā veidā uzlabotas. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas ne vien labi
elpo un nesaglabā mitrumu, uzturot
sausu un tīru vidi, bet arī nodrošina
lielisku termoregulāciju – dod tādu

Inga ar produkciju kādā no izstādēm
siltumu, kāds mums ir nepieciešams
attiecībā pret apkārtējo vidi, istabas
temperatūru un laikapstākļiem.
Vēlos pievērst uzmanību arī tam,
kā tiek ražotas zīda segas, – tam
nav nekāda sakara ar zīda audumu – segu pildījums ir zīda šķiedra.
Katrs zīdvērpēja kokons ir izstiepts,
kārtu kārtām klāts un tad ar rokām
piediegts pie pildījuma apvalka,
kas ir kokvilnas satīns. Ir tik interesanti radīt kādu produktu, taču tas
ir ļoti atbildīgi pret tā lietotāju. Par
savu ražotāju izvēlējāmies rūpnīcu
Ķīnā, jo tieši Ķīna ir tā vieta, kur ir
meklējami zīda pirmsākumi un jau
senā pagātnē tika radītas tieši šādas
segas.
– Cik liels ir uzņēmums – darbinieku skaits, ražošanas apjoms,
noiets?
– Uzņēmums katru gadu lēnām
attīstās, un pieaug arī piedāvāto
produktu klāsts. Uzņēmumā pagaidām strādāju viena pati. Mūsu
klienti ir visā Latvijā, bet lielākā
daļa ir Latvijas lielākajās pilsētās.
Pats tālākais klients ir Apvienotajos
Arābu Emirātos.
– Nedaudz pastāstiet par sevi
pašu! Ko esat mācījusies, kādas ir
jūsu aizraušanās, vai tās ir saistītas ar jūsu nodarbošanos?
– Pamatā mana specialitāte ir grāmatvedība. Arī šobrīd paralēli šim
biznesam sniedzu grāmatvedības

pakalpojumus. Šī specialitāte ir ļoti
pateicīga, jo lieti noder savā biznesā – sekot skaitļiem biznesa attīstībā
ir ļoti būtiski un svarīgi. Brīvajā laikā aizraujos ar sportu, jo īpaši volejbolu. Volejbols ir komandas spēle,
tāpēc paldies Cesvaines entuziastēm, kas arī atbalsta šo pasākumu!
Un, protams, ceļošana. Tā ir visas
mūsu ģimenes lielākā aizraušanās.
Ceļošana piedod smalkas garšas
nianses ikdienai, tā pamaina dzīves
uztveri un redzējumu un iedod lielu gūzmu zināšanu un gandarījumu
sirdij.
– Kas pamudināja veidot savu
uzņēmumu, nevis strādāt kādu
citu algotu darbu?
– Šis produkts pats atnāca pie
manis, kad kā tūriste Ķīnā iegādājos it kā vienkāršu zīda segu. Tajā
brīdī nešķita, ka sega varētu mani
kaut kādā veidā uzrunāt. Bet, sākot
to lietot, sapratu, ka šī sega atšķiras
no visām iepriekšējām. Un radās
ideja, ka to varu piedāvāt arī citiem.
Es biju sajūsmā par to, ko biju atklājusi, turklāt Latvijā šis produkts
nav tik ļoti pazīstams, daudzi neko
nezināja par to. Pat pēc vairākiem
darbības gadiem vēl aizvien turpinu
aktīvi iepazīstināt ar zīdu un daudz
stāstīt, ar ko šis produkts ir īpašs un
kāpēc tas mums ir nepieciešams.
Linda Vanaga,
Kintijas Andersones foto

Turpinās „Cesvaines grāmatas” veidošana
Pēdējā mēneša laikā „Cesvaines
grāmatas” pētījumu krājums ir palielinājies gan ar pieteiktiem, gan
jau uzrakstītiem stāstiem.
Māra Evardsone ir iesniegusi aprakstu par Ādolfu Sadovski, kādreizējo Dzelzavas muižas pārvaldnieku un pēc tam Bučauskas muižas
rentnieku, kurš, protams, bija saistīts arī ar Cesvaini: līdzdarbojās
brūno lopu ganāmpulka izveidē
Cesvaines novadā; piedalījās Cesvaines lauksaimniecības biedrības
organizētajās lauksaimniecības izstādēs. Liels paldies! Cerēsim, ka
izdosies atrast arī kādu foto.
Biruta Bandere rakstīs par savas
dzimtas pārstāvi Augustu Bieziņu no „Muižkrieviņiem”, savukārt
Mirdza Dolbe – par savu mātesbrāli Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
Alfrēdu Vēveri. Grāmatas pētnieku
pulkam ir gatavs piebiedroties arī
vēsturnieks Zigmars Turčinskis,
kurš jau agrāk ir rakstījis par mūsu
novada vēsturi. Ir sarosījusies Stacijas iela – taps Rudņevu, Liepiņu,
Bistrovu dzimtu stāsti. Tas varētu

būt labs piemērs citu novada vietu
un pilsētas ielu iedzīvotāju sadarbībai: kaimiņos noteikti dzīvo kāds,
kam ir vai nu interesants dzīvesstāsts, vai nu vairāk laika, lai taptu
kas paliekošs vēsturei.
Cesvaines vidusskolas absolventu stāstus papildinās Rita Sokolova, kura daudzu gadu garumā ir
dokumentējusi visus 38. izlaiduma
klases salidojumus, bet 1979. gada
absolventi rakstīs par savu klasesbiedru Armandu Ceriņu (†2017).
Savus aerofotokrājumus pārskatīs
Māris Rauda, un „Cesvaines grāmatas” lasītāji varēs priecāties par
Māra uzņemtajiem Cesvaines skatiem. Paldies!
Un ir vēl citas ieceres, kuras pagaidām ir pārāk nekonkrētas, lai par
tām stāstītu publiski.
Paldies tiem, kuri, veicot kādu
pētījumu vai vienkārši šķirstot vecus laikrakstus un žurnālus, atrod
ko noderīgu, – paldies Gatim Krūmiņam, Mariannai un Ivaram Zommeriem! Paldies par ieteikumiem
Gitai Mickevičai!

Atgādinu, ka savas dzimtas pētījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā
līdz šim, cilvēki raksta un iesniedz
sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot
atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši
plašāku pētījumu par kādu vispārīgu Cesvaines novada vēstures, dabas, saimnieciskās dzīves, kultūras
lappusi, ir iespēja iesniegt pieteikumu Cesvaines novada domei, lai
saņemtu arī finansiālu atbalstu pētījuma veikšanai.
Pagaidām vismazāk realizējas
ideja par ārzemēs dzīvojošo un strādājošo cesvainiešu un viņu ģimeņu
stāstiem. Uzdrīkstieties un rakstiet!
Tie būs nozīmīgi gan grāmatas lasītājiem, gan pašu ģimenei, jo notikumi ātri vien kļūst par vēsturi – un
diemžēl ātri aizmirstas.
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; skaid-
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rā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776). Esam pateicīgi visiem,
kuri jautā un interesējas par iespējām ziedot. Vislielākie līdzekļi būs
nepieciešami tieši nākamajā vasarā un rudenī, kad noritēs grāmatas
maketēšana un iespiešana (šobrīd
precīzas izmaksas nav zināmas,
jo pagaidām nav skaidrs grāmatas
apjoms– turpinām pieņemt materiālus). Tā kā mūsu biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, visiem ziedotājiem
turpmāk, iesniedzot gada pārskatus
vai gada ienākumu deklarācijas, būs
iespēja saņemt nodokļu atlaides.
Par visām idejām un ieteikumiem,
kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776) vai rakstiet
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)! Ja jums nav neviena, kas
atmiņu stāstījumu pārraksta datorrakstā, droši sūtiet pa pastu Sanitai
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē,
LV-4871. Ļoti gaidām!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Starptautiskā
adīšanas
čempionāta
uzvarētāja
Vanda Podiņa
Latvijā mīt daudzi un dažādi pasaules čempioni, bet kopš jūlija vidus ir arī sava zeķu adīšanas čempione. 54 dalībnieku konkurencē
starptautiskā čempionātā Lietuvā
rokdarbniece Vanda Podiņa ieguva
dalītu 1. vietu. Arī 2. vietā ierindojās Latvijas pārstāve. Vanda Podiņa
smejoties atzīst, ka zeķes ir laba atslodze pēc vairāk nekā pieciem tūkstošiem pirkstaiņu, ko pa šiem gadiem ir notamborējusi. Ir jāpiebilst,
ka šī ir jau otrā reize, kad Vanda šajā
čempionātā uzvar.
Latviju šogad pārstāvēja tautas
lietišķās mākslas studijas „Bārbele” pārstāve Vanda Podiņa, Spāres
tautas lietišķās mākslas pulciņa
„Nāmetiņš” dalībniece Māra Mertena, kā arī LNKC tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena
un tautas tērpu centra „Senā klēts”
meistare Ziedīte Muze. Starptautiskais zeķu adīšanas čempionāts notika jau astoto reizi. Latvijas pārstāvji
tajā piedalījās otro gadu.
Starptautiskā zeķu adīšanas čempionāta dalībnieka darba uzdevums
bija atvest trīs paša darinātas zeķes
izstādei un piedalīties adīšanas konkursā uz vietas – divu stundu laikā
pēc paša izvēlēta raksta un kompozīcijas no organizatoru sagādātajām
dzijām bija jāuzada zeķes stāva
(stulma) paraugs.
Darbus vērtēja speciāli izveidota
komisija, un tika novērtēta arī gatavo un eksponēto zeķu mākslinieciskā kvalitāte.
Tautas daiļamata meistare Vanda
Podiņa aicina tepat, Cesvainē, iepazīt visdažādākās latviešiem raksturīgas rokdarbu tehnikas: knipelēšanu,
mezglošanu, pērļošanu, izšūšanu,
aušanu, adīšanu, kuģīštehniku. Vandas darbnīcā var apskatīt meistares
darinājumus, kā arī paši iemēģināt
roku dažādās tehnikās. Ir iespējamas arī nodarbības, kuru laikā apmeklētāji, piemēram, pērlīštehnikā
izveido kādu izstrādājumu sev.
Cesvaines novada pašvaldība ir
lepna, ka mūsu novadā ir tik aktīvi,
darbīgi un radoši ļaudis, kas ne vien
paši dara, bet arī citiem iemāca.
Vandu apsveica arī Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 1. vietniece Vēsma Nora un izpilddirektora
pienākumu izpildītāja Iveta Raimo.
Priecājamies kopā ar Vandu un novēlam vēl daudz radošu sasniegumu!
Linda Vanaga,
Ivetas Raimo foto

Suminot Vandu Podiņu viņas
darbnīcā

7

Projekta „Veselai
un laimīgai
ģimenei
Cesvaines
novadā”
aktualitātes
Atgādinām, ka Cesvaines novada
pašvaldībā tiek īstenots projekts,
kura ietvaros novada iedzīvotāji ir
aicināti rūpēties par savu un savas
ģimenes locekļu veselību. Ik pa laikam tiek piedāvātas aktivitātes dažādu vecumu sportot un izglītoties
gribētājiem. Sporta nodarbības, aktivitātes un semināri ir pieejami bez
maksas!
Ikviens ir aicināts piedalīties:
● skriešanas nodarbībās – visi
interesenti ir aicināti pulcēties katras otrdienas un trešdienas vakarā
plkst. 17.50 pie internātpamatskolas ēkas;
● fizioterapijas nodarbībās senioriem otrdienās plkst. 12.00
Kristīnes Čačkas vadībā;
● fizioterapijas nodarbībās ikvienam ceturtdienās plkst. 17.30
internātpamatskolas zālē Kristas
Kupčas vadībā;
● ēst gatavošanas nodarbībās
oktobrī (laiks tiks precizēts), izmantojot pārtikas pakās pieejamos
produktus.
Aktuālajiem jaunumiem projekta ietvaros ir iespējams sekot
Cesvaines novada mājaslapā, sociālajos tīklos, afišās un laikrakstā
„Cesvaines Ziņas”. Plašāka informācija un jautājumi par projekta
aktualitātēm – pie projekta „Veselai
un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” vadītājas Sandras Briedes,
tālr. 29193971.
Linda Vanaga

,,Eņģeļa pasts’’ Cesvainē
Šajā pavasarī Cesvaines sociālās
aprūpes nodaļa jeb Cesvaines pansionāts iesaistījās labdarības biedrības „No sirds uz sirdi” (NSUS) organizētajā projektā „Eņģeļa pasts”.
Biedrības mājaslapā varam lasīt:
,,Labdarības biedrības atbalsta projekta senioriem „Tu neesi viens!”
ietvaros izveidots projekts „Eņģeļa
pasts” – „… arī vecie cilvēki sapņo!”. Piepildi kāda veca cilvēka
sapni, un viņš būs no sirds pateicīgs par to! Liktenis ne vienmēr
ir taisnīgs, un diemžēl pansijās un
aprūpes centros līdztekus vecajiem
cilvēkiem dzīvo arī jaunāka gadagājuma cilvēki ar īpašām vajadzībām… iepriecināsim arī viņus.” Šis
projekts ir publicēts NSUS projekta
„Eņģeļa pasts” „Facebook” lapā,
jo norisinās līdztekus vēstuļu sūtīšanai. Ļoti daudzi eņģeļi projekta
laikā tika izteikuši vēlēšanos reizē

Cesvaines pansionāta iemītnieki saņem sūtījumus
ar vēstulīti nosūtīt arī kādu dāvanu
kasti vecajam cilvēkam, tad nu šī
būs lieliska iespēja to izdarīt.

Tā nu mūsu Cesvaines senioriem
bija iespēja sapņot un piedzīvot
prieku, saņemot pasta sūtījumus no

eņģeļiem gan Latvijā, gan Anglijā.
Reizē ar saviem sapņiem, kas bija
gan segas, gan pulksteņi un radio,
gan smaržas un rotaslietas, gan zeķes un čības, gan citas lietas, katrs
saņēma arī vitamīnu komplektu un
saldumus. Pat tie, kuri neko īpaši
nevēlējās saņemt un teica, ka viņiem neko nevajag, saņēma dāsnas
dāvanas, ko eņģeļi bija sarūpējuši
pēc saviem ieskatiem.
Visi seniori rakstīja pateicības
vēstules saviem eņģeļiem, bet mūsu
pansionāta Marijai pat ir izveidojusies regulāra sarakste ar savu eņģeli
Anglijā.
Cesvaines pansionāta kolektīvs
saka paldies projekta vadītājai Līgai
Uzulniecei Rīgā, projekta ierosinātājai Cesvainē Lindai Vanagai un
jaukajām Cesvaines pastniecēm!
Ieva Apfelberga,
autores foto

Veloekskursija Cesvaines un Dzelzavas pusē
Ir labi, ka Cesvainē ik gadus notiek pašvaldības rīkoti velobraucieni. Šogad tādi bija divi. Pirmais
bija velofotoorientēšanās brauciens
jūnija sākumā, kam vairāk piemita
sportisks raksturs.
Otrā veloekskursija norisinājās
jūlija vidū. Tās dalībniekus kopā
aicināja interese par Cesvaines novada, kā arī Sarkaņu un Dzelzavas
pagastu pagātni un mūsdienām.
Brauciena maršruts saistīja vairākas kādreizējās muižas un muižiņas: Cesvaini, Aizkuju, Dzelzavu, Bučausku un Ķinderes. Varēja
apskatīt vecās skolas Dzelzavā un
Aizkujā, bijušos lielceļa krogus un
Bučauskas pareizticīgo baznīcu šosejas malā.

Pasākuma noslēgumā riteņbraucēji iepazinās ar Cesvaines alus
darītavu un varēja degustēt tās produkciju. Veloekskursiju kopīgi rīkoja Madonas un Cesvaines novadu tūrisma informācijas centri, to
prasmīgi vadīja Sanita Soma. Šajā
braucienā viņa bija pieaicinājusi
arī novadu pazinējus Sandru Deikmani un Bruno Podiņu. Brauciena
dalībnieki ieradās no tālākām un
tuvākām vietām, tomēr pārsvarā
no Madonas un Cesvaines novadiem.
Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs”
vadītāja,
foto no centra arhīva

Ekskursanti ieklausās gida Bruno Podiņa stāstījumā

Šķipsniņa dzīves sāls
Ceturtdienas pēcpusdienā Cesvaines bibliotēkā tika atvērta Andas
Līces redzējumu un dzejas grāmata
„Paldies, ka uzmodināji”. Te vienuviet – grāmatas, kas vēl smaržo pēc
tipogrāfijas krāsas, uz galda pāris
stabuļu, sevī gaistošus, vibrējošus
skaņu putekļus glabājošas, ziedi,
kas pateicībai griezti un plūkti, un
apmeklētāji, kas apturējuši savu laiku, lai ļautos Andas domām un Elīnas pieskārieniem mūzikai.
„Katra jauna grāmata ir kā brīnums, kas aicina piedzīvojumā” –
tā bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora.
Anda Līce: „Jā, ir jauna grāmata,
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bet es jau tikai turpinu rakstīt vienu grāmatu – vienīgo. Mainās vien
laiks, es pati, notikumi, tā ir kā biezgrāmata vienos vākos.”
Dzejniece min, ka atbalsta punkts
autoram ir redaktors. Sakārto, atdod
un… Tad sākas sevis šaustīšana, un
tad svētki – pirmā diena, kad turi rokās tikko iznākušo grāmatu, tad atkal apšaubīšana un noliegums. Bet
tas esot kā smilšpapīrs, ar ko sevi ik
pa laikam nospodrināt.
Andai Līcei nu jau daudzu gadu
garumā ir izveidojusies sadarbība
ar redaktori Ievu Janaiti, kura atzīst: „Anda dzīvo vienā elpā ar to,

ko raksta, izjūt to līdz niansēm, ieguvusi dziļu iekšējo līdzsvaru, kaut
pasaulē ir daudz kā nepieņemama.
Motīvi no esejām pāriet uz dzeju
un otrādi, savstarpēji papildinoties.
2014. gadā „Lielais lakats” klājās
pār Latviju, bet sava puse ir tā vieta,
kur viss pulsē vienā ritmā ar laiku
un sevi.”
Kā dzejniece atzina, ja viņa šaubās par savu veikumu, tad tas ir
arī tāpēc, ka dzejnieki vienmēr nedaudz pārspīlē: „Kopā ar Ievu esam
pudu sāls apēdušas. Sākām ar „Via
dolorosa”. Tā bija kā rupjmaize.”
Lasījumos Cesvainē autore sirdsgudri dalījās savos redzējumos.
Gan – vērojot vecus cilvēkus,
kuri nes līdzi savu garo dzīvi, gan –
atgādinot, ka ir jādzen sevi ne zemē,
bet dzīvē, neļaujoties taupības garam: ja tavas domas neprasa, nedomāt, neuzsvērt: man pietiek strādāt,
lai ņemas citi.
Gan – prātojot par to, kādēļ strīdamies. Kurš spēj apsaukt cilvēka
dabu? Manas smiltis, mans spainītis, mans ūdens… Bet mums apkārt:
jūra smilšu un jūra ūdens.
Gan – pamanot, ka pasaule ir pilna
tēviem, kuri nekad savu bērnu nepaceļ. Bērna dvēselē gruzd: pacel mani!
Svaidāmies pa dzīvi, neiemācoties
arī Dievam palūgt: pacel mani!
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Gan sajust to mirkli, kad es varu
atļauties ne no kā nebīties, dzīvi
kā dvieli salocīt, ielikt plauktā un
priecāties, ka vēl ir tik daudz brīvas
vietas. Vēl ir laiks un gaisma visos
logos. Nav jau, kur aizbēgt – visapkārt dzīve.
Elīnas stabules skaņas uzbur apkārt veselu pasauli, līdzīgi kā Anda
savā grāmatā. Tik neuzkrītoši viņas
papildina viena otru, sapludinot
kopā laiku, gaismu, radot līdzsvaru.
Paldies par to, ka grāmata ir iznākusi, jāteic izdevniecībai „NT klasika”, Valsts kultūrkapitāla fondam,
Madonas, Cesvaines pašvaldībām
un Sarkaņu pagasta pārvaldei. Lasītājiem tā būs pieejama novadu pašvaldību bibliotēkās.
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzsvēra, ka
Anda ir no cesvainiešu kaula, ka
cesvainieši ar viņu lepojas, bet grāmata liek apstāties, pārlasīt vēl un
vēlreiz: ko mēs gribam sasteigt?
Mēs uztaisām pie mājas soliņu, bet
nemaz neapsēžamies. Apturēt skrējienu, piestāt, nesteigties. Arī uz šo
brīdi, kad tiekamies, kad sakām paldies par grāmatu.
Madonas novada pašvaldības
vārdā sveica Antra Gotlaufa, atskatoties uz saviem tikšanās mirkļiem
ar Andas pārdomām „Latvijas Avī-

zes” lappusēs. Uzsvēra, ka autore ir
kā modinātāja un liek mūsos atvērt
logus, lai izdarām pareizās izvēles.
Lasu grāmatu un domāju līdzi.
Par mūsu mūžu – ceļu zem kājām:
bērna piedzimšanu, asna sajūtu šajā
pasaulē, tad sakņu sajūtu, plaukstas
sajūtu, rokām, kurām dzīvot ir tas
pats, kas strādāt, mīlestības paisumu un bēgumu, atgriešanos pagalmā, kur sākums. Par mirkļiem, kad
kāds no tuvajiem cilvēkiem pārceļas
mūžībā, bet mūsu atmiņā aizķeras
tikai sīkumi no tā Visuma, ko viņš
nesa sevī. Par skatīšanos uz priekšu,
iešanu, ne stāvēšanu uz vietas, kad,
„grantij čirkstot, ar mums sarunājas
ceļš”. Par spārnos celšanos, lidošanu un nolaišanos uz zemes, kad „jāiemācās pats grūtākais – / spārnus
salocīt tā, / ka tie nesalūst”.
Tā ir grāmata, kas aicina mācīties
dalīties: ceļā, vārdos, priekā – gan
savā, gan vienam otra priekā, apzinoties, ka „laikmets jau neaiziet,
mēs to aiznesam. Katrs pa savai atlūzai”.
„Sarkani flokši un saules riets –
man ir tiesības nogurt” – tā Anda.
Bet gribas vēlēt, lai pāri paliek šķipsniņa dzīves sāls.
Sarmīte Radiņa,
Jāņa Dziļuma foto

Norisinājušies muzikāli, sportiski un izglītojoši novada svētki
Jūlija pēdējā nedēļas nogalē ar
bagātīgu programmu tika svinēti
Cesvaines novada svētki. Svētku
ieskaņas koncerti sākās jau piektdienas pievakarē, kad pils tuvumā,
pie Tējas namiņa, muzicēja Vita
Krūmiņa un viņas audzēkņi. Kopīgi
tika izpildītas Imanta Kalniņa dziesmas. Ar savu uzstāšanos klātesošos
pagodināja arī viesis no eksotiskās
Venecuēlas, kura vecvecāki ir cesvainieši. Viņš izpildīja skaņdarbus
spāņu un angļu valodā.
Piektdienas vakars noslēdzās
uz romantiskas nots ērģeļmūzikas
nakts koncertā, klausoties virtuozos ērģeļu skaņdarbos un ērģelnieka Jāņa Pelšes stāstījumā par šiem
skaņdarbiem. Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu piepildīja mūzikas skaņas, un klātesošie varēja
doties īsā ceļojumā pa ērģeļu skaņām, kuras viegli radīja Jānis Pelše.
Piektdien tika atklāta Maijas Vilcānes rokdarbu izstāde Cesvaines
novada domes zālē, kur vēl arvien
ir aplūkojami vairāki desmiti raibu
zeķu pāru.
Galvenā svētku diena, kā ierasts,
bija sestdiena, kad pilsētas ielas piepildīja priecīgi svētku apmeklētāji.
Iedzīvotāji un novada viesi visas
dienas garumā varēja atrast interesējošas aktivitātes. Rīts iesākās ar
Cesvaines pūtēju orķestra skanošo
modināšanu pilsētas ielās un pagalmos, kā arī amatnieku un mājražotāju tirgu. Pie staļļu ēkas tika izvietotas mākslinieku plenēra gleznas,
kuras bija iespējams aplūkot visu
dienu. Priekšpusdienā norisinājās
strītbola sacensības, kurās visas trīs
godalgotās vietas ieguva vietē-

jās – Cesvaines – komandas. Dienas
laikā bija iespējams pārbaudīt savas
auto vadīšanas iemaņas, izmēģinot
miniautomašīnas regularitātes braucienā. Noslēgumā tika noteikti precīzākie vadītāji.
Mazākos svētku apmeklētājus
priecēja teātris ar suņu piedalīšanos,
bet neilgi pēc tam pils pagalmu sāka
ieskandināt jauno estrādes grupu
koncerts, kurā uzstājās Cesvaines
vidusskolas audzēkņi.
Apmeklēta bija arī izrāde „Ontons i plāšnīki” pansionāta pagalmā, kur ar asprātīgiem izteikumiem
latgaliešu valodā skatītājus smīdināja Baltinavas tautas teātra aktieri.
Juris Rozenbergs, sakot paldies par
izrādi, aicināja viesus ierasties arī
nākamgad ar vēl kādu citu teātra
uzvedumu, lai iepriecinātu svētku
apmeklētājus. Arī galvenā vakara
daļa sākās ar teātra izrādi – pils pagalmā skatītājus pulcēja „Īsa pamācība mīlēšanā”. Izrādes sižets nu ir
kļuvis par nemirstošu klasiku mūsdienīgās skaņās. Izrādē piedalījās
Latvijā pazīstami un profesionāli
aktieri, kā arī vietējo pašdarbības
kolektīvu dejotāji.
Pēcpusdienā ar lielu troksni tika
pieskandināta Pils iela, kur pulcējās
motociklisti un motociklu mīļotāji,
lai vērotu motociklu parādes braucienu. Bija redzami dažādi motocikli, kā arī to
īpašnieki laipni ļāva pie
tiem un uz tiem fotografēties.
Vakara lielkoncerts
iesākās uz sma-

gākas rokmūzikas nots, kad klātesošos vienoties dziesmās aicināja
grupa „Colt”, izpildot jaunas un
arī vecākas, jau zināmas dziesmas.
Koncertā uzstājās arī Dināra Rudāne, Antra Stafecka, Aija Andrejeva,
izdziedot liriskākas melodijas. Pazīstamākās „Opus Pro” dziesmas
klausītājiem piedāvāja Alex, Harijs
Zariņš un Atis Ieviņš. Šajā koncertā
klausītāji varēja dzirdēt dziesmas
pirmatskaņojumu Aijas Andrejevas
izpildījumā.
Neilgi pēc tam pils pagalmu un
Cesvaini pieskandināja vairāku
valstu akordeonistu izspēlētās melodijas. Vakara kulminācija tika
sasniegta pusnaktī, kad uzreiz pēc
uguns žonglieru priekšnesuma, kā
ierasts, virs Cesvaines debesīs uzmirdzēja salūts. Neilgi pēc tā pils
pagalmā sākās nakts balle – lustīgas
dejas grupu „Sniegavīri” un „Mustangs” muzikālajā pavadībā turpinājās līdz rīta gaismai.
Paldies atbalstītājiem, kā arī visiem darbiniekiem, kuri iesaistījās
svētku organizēšanā un pilsētas izgreznošanā! Tiksimies nākamajos
Cesvaines svētkos!

Ieskaņas koncerts „Nāc uz manām trepēm”
ar Vitu Krūmiņu un viņas audzēkņiem

Baltinavas teātra aktieri pēc izrādes

Linda Vanaga,
autores, Ilvijas Trupavnieces,
Kārļa Meikšāna foto

Vakara koncertā uzstājas Aija Andrejeva

Mākslas plenēra dalībnieki zīmē
svētku apmeklētāju portretus

Vakara koncerta mākslinieki

ās
u gaism

ētk

Pils sv

Strītbola turnīra laureāti

darbu
ni viņas rok
Maiju Vilcā
uris
šanā sveic J
izstādes atklā ergs
Rozenb

No putna lidojuma vēro gatavošanos svētkiem

Cesvaines Ziņas
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Cesvaines novada dome pirmajā mutiskajā izsolē 2017. gada 28. augustā
plkst. 11.00 piedāvā nomas tiesības uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē
Cesvaines novadā 1. stāva telpām saskaņā ar publicēto informāciju

Komersantiem
pieejams atbalsts
jaunu produktu
attīstībai
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošina
atbalstu maziem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstībai inovāciju
vaučeru programmas ietvaros.
Šis ir viens no veidiem, kā LIAA
atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas
tautsaimniecības izaugsmi.
Inovāciju vaučeru uzņēmums
var izmantot ar jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību
finansēšanai. Jauns produkts šajā
programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir
uzlabotas to funkcionālās īpašības
un paredzamais lietošanas veids,
savukārt jauna tehnoloģija šajā
programmā ir izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas
uzlabo ražošanas vai pakalpojuma
sniegšanas procesu vai metodes.
„Atbalsta instruments attiecas
uz jauniem produktiem, taču tas
ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā
jau esošus produktus, piemēram,
tehnoloģiski pagarinot to derīguma
termiņu, uzlabojot izturību vai citas
īpašības,” skaidro LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors
Edgars Babris. Viņš uzsver, ka atbalsta mehānisms ir vienkāršs un
ātrs, izstrādāts, lai būtu maksimāli
draudzīgs uzņēmējam.
Inovāciju vaučeru drīkst izmantot
šādiem pakalpojumiem: tehniski
ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde (ieskaitot prototipu izgatavošanu), produktu rūpnieciskā dizaina
izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana,
kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšana šādiem rūpnieciskā
īpašuma objektiem – izgudrojuma
patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.
Finansējums programmai „Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” 3 741 885 EUR apmērā tiek
piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta
identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001).
Plašāka informācija par inovāciju
vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājaslapas
www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv.
LIAA
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālrunis: 67039472,
e-pasts: prese@liaa.gov.lv
Nr. 8 (288) 2017. gada 24. augustā
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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Publicējamā informācija par nomas tiesībām uz ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē Cesvaines novadā 1. stāva telpām Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 9 un daļu no telpas Nr. 13:
1.

Nomas objekts
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Telpu lietošanas veids

2.

Zemes lietošanas mērķis

3.

Nosacītā nomas maksa un
zemes nomas maksa

4.

Maksimālais iznomāšanas
termiņš
5. Cita objektu raksturojoša
informācija
6. Citi iznomāšanas nosacījumi, to vidū:
6.1. nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā
6.2. nomas objekta iznomāšanas mērķis
6.3. tiesības nodot nomas
objektu vai tā daļu apakšnomā
7. Izsoles veids un norāde par
pirmo vai atkārtoto izsoli
8. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš,
kas nav īsāks par piecām
darbdienām
9. Izsoles datums
10. Izsoles laiks un vieta, izsoles norises kārtība

Nomas objekts: internāta ēkas 1. stāva telpas Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6,
Nr. 9 un (nepieciešamības gadījumā) daļa koplietošanas telpas Nr. 13,
zemesgabala domājamā daļa – proprcionāli telpu m2.
Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads.
Ēkas kadastra apzīmējums – 7007 001 0033 001, zemes vienības kadastra
apzīmējums – 7007 001 0033.
80,7 m2 kopplatība un daļa no telpas Nr. 13.
Pašreizējais: dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas. Telpu lietošanas
veids būs jānosaka atbilstīgi funkcijai.
Nomas objekts atrodas publisko objektu apbūves teritorijā (darījuma (komerciālu) objektu apbūves teritorija) un aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap
kultūras pieminekli.
Nosacītā nomas maksa telpām – 1,45 EUR/m2.
Zemes nomas maksa – 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā vai, ja tā ir mazāka par 28 euro gadā, minimālā zemes nomas maksa – 28 euro gadā.
12 gadu.

Ārstniecības iestādes darbībai.
Bez rakstiskas saskaņošanas ar iznomātāju nav tiesību nomas objektu vai
tā daļu nodot apakšnomā.
Pirmā mutiskā izsole.
Pieteikšanās – līdz 2017. gada 28. augustam plkst. 11.00 katru darba dienu
no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00, sākot
ar informācijas publicēšanas dienu pašvaldības mājaslapā.
2017. gada 28. augusts.
Cesvaines novada domes mazajā zālē plkst. 11.00.
Ar izsoles norises kārtību var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.cesvaine.lv sadaļā „Izsoles”.
0,10 euro.
Ar nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.cesvaine.lv sadaļā „Izsoles”.

13.

Nomas objekta apskates
vieta un laiks

Interesenti nomas objektu Augusta Saulieša ielā 9, Cesvaine, Cesvaines
novads, var apskatīt katru darba dienu no informācijas publicēšanas mājaslapā dienas līdz 2017. gada 28. augustam, apskates laiku saskaņojot pa
tālruni: 28382616 vai 26473032.

Aicinājums
suņu
īpašniekiem!

VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

8.00–18.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–16.00

Pārtraukums

13.00–14.00

Lai saņemtu pakalpojumu
VPVKAC, ir jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments – pase vai
identifikācijas karte.

Laulāti
Oskars Tkačevs un
Maija Purena jūlijā
Valdis Pundurs un
Līga Kukucāne jūlijā
Mārtiņš Belovs un
Karina Tiškoveca jūlijā
Gatis Bilinskis un
Baiba Žeiere augustā

Apsveikumi

Iekšējo elektrības tīklu izbūve.

Izsoles solis
Nomas līguma projekts

Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv

Ieva Jasmīna
Rimša
jūlijā

Objektam ir nepieciešami jauni iekšējie elektrības tīkli.

11.
12.

Cesvaines novada valsts
un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas
centrs

Dzimuši

Aicinām ikvienu mājdzīvnieka
īpašnieku rūpēties par savu mājas
sargu un sekot viņa gaitām! Lūdzam
suņus nelaist patvaļā pat gadījumā,
ja tie ir miermīlīgi, kā arī uzmanīt,
lai tie neaizbēgtu no savām mājām.
Ja tiks redzēts klaiņojošs suns,
vispirms tiks mēģināts noskaidrot
tā īpašniekus, bet, ja tas neizdosies, suni nogādās patversmē. Atgādinām, ka suņiem ir jābūt čipētiem un reģistrētiem, pēc tā noteiks
saimnieku, kuram tiks piemērots
sods un izrakstīts rēķins par suņa
uzturēšanos patversmē. Ja redzat
klaiņojošus suņus, lūdzam ziņot
kārtībniekam pa tālruni 29219269.
Atgādinām arī, ka, vedot pastaigā savus mīluļus, aiz tiem ir jāsavāc!
Rūpēsimies katrs par to, ko pieradinām!
Linda Vanaga

Cesvaines Ziņas

Mēs katrs spējam
baltākos brīnumus radīt –
no zieda,
no vārda,
no krāsas,
no skaņas,
no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot,
mīlot un atbildes neprasot.
		
Gita Āboliņa
Sirsnīgi sveicam visus augustā
dzimušos – un īpaši
80 gados –
ANDU BRUĢI,
85 gados –
INTU MATISONI,
IVANU TROFIMOVU,
91 gadā –
IVARU ZOMMERU,
93 gados –
MARIJU TUSKOVU!
Cesvaines novada dome

Apsveikumi
Atļauj šodien saviem gadiem
		
ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē
		
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
		
skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
lai dienu skrejā tie pie tevis
		
trauc!
		
A. Āre
Veselību, dzīves sparu, sapņu
piepildījumu skaistajā dzīves
jubilejā vēlam Mārai Skridei!

Skaiti savas naktis pēc
zvaigznēm, bet ne pēc ēnām,
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas
dienā skaiti savu vecumu pēc
draugiem, bet ne pēc gadiem.
Mīļi sveicam Intu Matisoni
skaistajā dzīves jubilejā!
No saules, no zemes, no ziediem
smel spēku sev!
Biedrība „Mārtiņroze”

Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Miruši

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 21. septembrī

			
Cesvaines kapu pārziņa
informācija
Gunārs Kārlis Štrombergs
1928–2017
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Līga Štauere 1928–2017

