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Zinību dienas pasākumi Cesvaines
novada izglītības iestādēs
3. septembrī

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba, tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums – tā ir mana vara.

Sirsnīgs sveiciens 1. septembrī – Zinību dienā!

Sveicam novada izglītības iestāžu pedagogus, visus administrācijas un
tehniskos darbiniekus, audzēkņus un viņu vecākus Zinību dienā!
Novēlam panākumus mācību darbā, radošas idejas, zinātkāri un neatlaidību,
sasniedzot visus izvirzītos mērķus jaunajā mācību gadā!
Vēlam, lai izdodas iecerētais, kāpjot zinību kalnā,
bet skolotājiem un vecākiem – izturību un spēku!

Pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme”
plkst. 10.00
***
Cesvaines vidusskolā
plkst. 10.00
***
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
plkst. 12.00

Cesvaines novada dome

Sumināti Vidzemes uzņēmēji Vidzemnieku dārza svētkos
Par ikvasaras tradīciju nu jau ir
kļuvuši Vidzemnieku dārza svētki,
kad kāds no Vidzemes novadiem
pie sevis uzņem viesus no visa reģiona. Tiek godināti katra novada
uzņēmēji, kas nav baidījušies palikt
reģionos, nav pārcēlušies uz lielākām pilsētām vai ārzemēm. Šogad
svētki norisinājās 17. augustā Lubānas novada „Ezerniekos”, kur
pulcējās 26 enerģiski un darbīgi
uzņēmēji, kurus godināšanai bija
izvirzījušas Vidzemes reģiona pašvaldību domes. Vidzemnieku dārza
svētkus organizē Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs.
Vidzemnieku dārza svētki vienmēr ir bijis pozitīvs pasākums,
kura laikā iespējams smelties iedvesmu, dzirdēt veiksmes stāstus,
reizēm pat par vienkāršu apstākļu

sakritības rezultātā radušos izdošanos. Šajos svētkos atzinību par
savu darbu saņem gan drosmīgi un
idejām bagāti jaunie, gan jau sevi
pierādījušie un stabilitāti ieguvušie
uzņēmēji. Svētku norises laikā itin
bieži bija dzirdama pateicība šo
svētku organizatoram – Vidzemes
plānošanas reģionam (VPR) – par
iespēju sanākt kopā, uzzināt vienam par otru, rosināt neatslābt un
attīstīties. Gan šajā, gan iepriekšējos gados godinātie uzņēmēji
uzsver, ka šie svētki vieno, vairo
mīlestību pret darba tikumu, kā
arī iedrošina uzdrīkstēties nedaudz
vairāk, nekā plānots.
Savukārt Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents brošūras
„Vidzemes stāsti 2018” priekšvārdā

raksta: „Ik gadu Vidzemei ir jauni
stāsti, un tie nebūt nav par neticamu
veiksmi un sagadīšanos. Tie ir par
gudru saimniekošanu savā zemē,
kuras pamatā nav vien peļņas gūšana, bet uzņēmuma attīstība un
nākotnes plāni tiek kaldināti pārdomāti un saskaņā ar apkārt notiekošo.
Šobrīd uzņēmējdarbības vide pierāda, ka sekmējas tiem, kas domā ne
tikai par sevi vien. Gandrīz nekad
biznesā cilvēks nav viens, tāpēc ir
svarīgi cienīt savus darbiniekus un
sadarbības partnerus, ar kuriem ik
dienas kopā tiek strādāts plecu pie
pleca. Ir bezatbildīgi darboties, nedomājot par apkārtējo vidi un dabu,
nav prātīgi koncentrēties uz kvantitāti, aizmirstot kvalitāti.”
Pasākumā tika parādīti videoklipi
par katru no uzņēmējiem. Ne tikai

Vidzemnieku dārza svētku viesi un organizatori
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visā Vidzemē kopumā, bet arī Cesvaines novadā netrūkst ne jauno, ne
arī jau ilggadēju savu arodu pieprotošu un zinošu apņēmīgu uzņēmēju. Šogad no Cesvaines novada tika
godināta ZS „Jaunspieķi”.
Bioloģiskā
saimniecība
„Jaunspieķi” ir dibināta 1992. gadā
tagadējā saimnieka Jāņa Puriņa
vecvecāku mājās. Jānis Puriņš un
Vega Spalviņa ir biškopības lietpratēji, kas rūpējas par vairāk nekā
300 bišu saimēm, turklāt šis skaits
vasaras laikā krietni pieaug. Saimnieki pilnvērtīgi izmanto visu bišu
saražoto produkciju – aptuveni
10 tonnas medus, ziedputekšņi,
bišu maize un citi tradicionālie biškopības produkti ir viņu ikdienas
darbs. Ziemas periodā tiek lietas arī
vaska sveces. Unikāla šī saimniecība ir ar bišu māšu audzēšanu – šis
novirziens saimniecību ir padarījis
pazīstamu visā Latvijā. Interesanti – rūpīgi audzētās, aprūpētās bišu
mātes pie biteniekiem tiek nosūtītas ar uzņēmuma „Latvijas pasts”
starpniecību. Kā paši saimnieki
stāsta, ir nepieciešama apmēram
diennakts, lai bišu māte sasniegtu
savu jauno mājvietu jebkurā Latvijas pusē.
Jānis neskopojas ar iegūtajām zināšanām. Būdams Latvijas Biškopības biedrības Madonas nodaļas
vadītājs, viņš organizē seminārus
un izglītojošas lekcijas tiem, kas
ar biškopību tikai sāk nodarboties.
Tieši tāpēc, lai palīdzētu kolēģiem,
Jānis atvēris veikalu, kur tirgo ne
vien bišu saražoto produkciju, bet
arī biškopības piederumus, kuri

Jānis Puriņš,
ZS „Jaunspieķi” saimnieks
tiek gatavoti pašu rokām. Kā stāsta Jānis, risinājums gatavot pašiem
tika izvēlēts, jo daudzus nepieciešamos piederumus Latvijā nav iespējams iegādāties. No tā, kas tiek
ražots tepat, ir pieejams tikai pats
kvalitatīvākais.
Jānis biškopību uzskata par perspektīvu nozari. Biškopju skaits
arvien pieaug, bet eksporta tirgum
medus pat trūkst. Viņš piebilst, ka
vajag tikai pārdomātu biznesa plānu un jārēķinās ar ļoti regulāru un
mērķtiecīgu darbu, kam reizē jābūt
arī hobijam un dzīvesveidam.
Lepojamies ar ilggadējiem novada uzņēmējiem, kas ir zināmi arī
tālu aiz novada robežām. Vēlam
veiksmi, izdošanos un ražīgu vasaras sezonas noslēgumu!
Linda Vanaga,
autores un VPR foto
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Domes sēdē
9. augustā
* Nolēma rīkot otro izsoli
ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumam Saules ielā 2A
Cesvainē (sporta komplekss),
pazeminot izsoles sākumcenu, tāpēc ka pirmajā izsolē
nepieteicās neviens pretendents. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma
nosacīto cenu otrajai izsolei –
27 000 euro, t. sk. 4173 euro
par zemi.
* Piekrita, ka Cesvaines novada dome, kuru pārstāv tās
priekšsēdētājs, slēdz līgumu
par 12 000 euro par Cesvaines
pils viesu uzgaidāmās telpas
griestu konservāciju un apmetuma veidojuma restaurāciju.
* Izslēdza no Cesvaines
sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas pamatlīdzekļu
uzskaites krūmgriezi – tas ir
nolietojies, un remonts ekonomiski neatmaksājas.
* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no saviem budžeta
līdzekļiem ar 200 euro līdzfinansējumu atbalsta Madonas
bērnu un jauniešu sporta skolas U12 basketbola komandu,
kurā viens no dalībniekiem ir
Cesvaines jaunietis, Baltijas
basketbola līgas sacensībās.
* Atļāva domes izpildinstitūcijai pieņemt 5 euro ziedojumu Cesvaines pilij.
* Nolēma grozīt domes
2018. gada 31. maija sēdes
lēmumu par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Noteica,
ka mainītajās atvaļinājuma
dienās domes priekšsēdētāju aizvieto tā pirmā vietniece
Vēsma Nora.
* Cesvaines novada pašvaldības delegācijas sastāvā uz
sadarbības pašvaldību Vaiji
(Weyhe) Vācijā no 2018. gada
26. septembra līdz 1. oktobrim komandēja, apmaksājot
ceļa naudu, dienasnaudu un
citus izdevumus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, Cesvaines novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju Sarmīti Šķēlu
un domes projektu vadītāju
Ivetu Raimo.
* Piekrita, ka SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
par pašvaldības dzīvokli, kas
atrodas dzīvojamajā mājā
„Kraukļu krejotava” Cesvaines pagastā, ar pašreizējiem
īrniekiem pagarina īres līguma termiņu uz vienu gadu,
paredzot tiesības pagarināt līguma termiņu, ja īrnieki pilda
līguma nosacījumus.
* Piekrita, ka Cesvaines
kultūras nams no SIA „Hawita Baltic” saņemto 500 euro
ziedojumu izlieto Cesvaines
novada svētku salūta apmaksai biedrībai „Augsti enerģētisko materiālu ekspertu un
speciālistu asociācija FAVILLE”.

„Cesvaines Ziņām” 300. numurs!
Nākamajā gadā, 2019. gada novembrī, „Cesvaines Ziņas” svinēs
25 gadu pastāvēšanas jubileju, bet
šā gada augustā iznāk laikraksta
apaļais – 300. (!) – numurs.
Laikraksts iznāk jau gandrīz
24 gadus, laika gaitā tā redkolēģija ir mainījusies. „Cesvaines
Ziņu” pirmā redaktore bija Dace
Birzniece, viņas vadībā „Cesvaines Ziņas” tapa trīs gadus. Vēlāk
viņas vietu redaktores amatā uz ilgāku vai īsāku laiku ieņēmušas arī
Solveiga Kaivēna, Sandra Kvēpa,
Guna Graudiņa, Kristīne VilciņaGailuma, Santa Krusiete un Egita
Kalniņa.
Šobrīd, kopš 2016. gada nogales, redaktores amatā darbojos
es, Linda Vanaga, ar labās rokas

Sanitas Dāboliņas palīdzību; viņa
avīzes tapšanā ir iesaistījies kopš
avīzes pirmā numura 1994. gadā.
Maketēšanas darbus veic Paija
Kurtiša. Izmantojot iespēju, jāsaka milzīgs paldies šīm dāmām,
kuras velta darba stundas un nesavtīgu ieguldījumu, koriģējot un
maketējot avīzīti.
Laika gaitā, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, tehniskie risinājumi
ir neizmērojami atvieglojuši avīzes sagatavošanas darbus. Mūsdienās, kad arvien vairāk attīstās
un izplatās digitālie plašsaziņas
līdzekļi, ir svarīgi saglabāt arī iespiestā (papīra) formāta izdevumu, kas pieejams visām iedzīvotāju paaudzēm.
Lai gan valdības līmenī arvien

Turpinās
Brīvības ielas
izbūves projekts
risinās diskusijas par reģionālo
plašsaziņas līdzekļu un pašvaldību laikrakstu attiecībām, šobrīd
pašvaldību laikrakstiem ir nozīmīga vieta kopējā pašvaldību komunikācijā ar iedzīvotājiem.
Lai vēl vismaz 300 dzirkstoši,
izzinoši „Cesvaines Ziņu” numuri!
Linda Vanaga,
laikraksta redaktore

Cesvaines pašvaldības pārstāvji viesojas
sadraudzības pilsētā Francijā
Šogad noslēdzas Cesvaines vidusskolā īstenotā programmas
„Erasmus+” sadraudzības projekta īstenošana, kuras laikā tika
organizētas nometnes Latvijas,
Francijas, Rumānijas un Itālijas jauniešiem. Tā kā projekts ir
noslēdzies, jūlijā šāgada nometnē
viesojās arī Cesvaines pašvaldības pārstāvji. Cesvaines pašvaldības deputāti un darbinieki ne tikai

viesojās Lagardellas pie Lezas
pašvaldībā un iepazinās ar darba
organizāciju tur, bet arī apmeklēja
vietējos uzņēmumus un satikās ar
nometnes dalībniekiem. Cesvaines delegācijā bija domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, priekšsēdētāja 1. vietniece Vēsma Nora,
lietvede un klientu apkalpošanas
speciāliste Baiba Uļģe-Frolova,
kā arī tulce Sandra Stade.

Lagardella pie Lezas ir Cesvaines sadarbības pilsēta jau kopš
2011. gada. Pieredzes apmaiņa
ārzemēs ļauj iepazīt vidi, uzzināt
par pieejām dažādu jautājumu risināšanai, kā arī veidot sadarbību,
kas laika gaitā var būt noderīga.
Linda Vanaga,

Cesvaines novada dome turpina realizēt projektu „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās
ražošanas objektiem Cesvainē”
(Nr. 3.3.1.0/16/I/022) – tiek izbūvēts Brīvības ielas posms 400 m
garumā un pašvaldības autoceļš
Nr. 87 Gundegas–Saulītes 79 m garumā.
Darbus veic SIA „8 CBR”. Ir
veikti rekonstrukcijas darbi – dažādu konstrukciju nojaukšana,
koku nociršana, pašreizējā seguma
konstrukcijas demontāža līdz projektētajai gultnes atzīmei; izbūvēti
lietusūdens kanalizācijas un elektrisko sakaru tīkli; gandrīz pabeigta
salizturīgās kārtas un šķembu pamatnes būvniecība, lai drīzumā uzsāktu asfalta klāšanu. Nobeigumā
tiks veikti labiekārtošanas darbi un
ceļa zīmju uzstādīšana. Visus būvdarbus, kā plānots, iecerēts pabeigt
līdz 28. septembrim.
Katru otro nedēļu notiek būvsapulce, kurā tiekas visi atbildīgie
speciālisti – SIA „8 CBR” būvdarbu vadītājs Askolds Liedskalniņš, būvuzraugs Andrejs Linde,
SIA „Ceļu komforts” autoruzraugs
Jānis Markevics, kā arī pašvaldības
pārstāvji. Regulāri tiek pārrunāts
jau padarītais, drīzumā veicamais
un risinātas nelielas problēmas, kas
saistītas ar projekta veiksmīgu realizāciju.
Projekta kopējie izdevumi ir
271 237,79 euro, t. sk. 178 000 euro
ERAF finansējuma, 9423,60 euro
valsts budžeta dotācijas; pārējais ir
pašvaldības līdzfinansējums.
Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes
projektu vadītāja

Cesvaines delegācijas pārstāvji kopā ar Lagardellas pie Lezas vadības pārstāvjiem

Cesvaines novada dome izsolē pārdod
nekustamo īpašumu

Uzsākta asfalta seguma klāšana

Cesvaines novada dome 2018. gada 28. septembrī domes mazajā zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu, kura adrese ir Saules iela 2A, Cesvaine, Cesvaines
novads, kadastra Nr. 7007 005 0057, kas sastāv no zemesgabala 2863 m2 platībā un uz tā esoša
sporta kompleksa, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 409.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 27 000 EUR. Izsoles dalības maksa (20 EUR) un nodrošinājuma apmērs (2700 EUR) līdz izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB banka” vai kasē.
Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai
skaidrā naudā kasē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada
domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.
Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616, 29461212.
Būvtāfele

2

Cesvaines Ziņas

Mācībās „Namejs 2018” pārbaudīs
NBS gatavību valsts aizsardzībai – iespējama tehnikas
pārvietošanās visā Latvijas teritorijā
No 20. augusta līdz 2. septembrim visā Latvijā notiks līdz šim
lielākās militārās mācības „Namejs
2018”, lai pārbaudītu un pilnveidotu
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) gatavību izvērsties valsts aizsardzības
uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, tā
arī kolektīvās aizsardzības sistēmas
ietvaros.
„Pēc četru gadu intensīvas gatavošanās šīs būs lielākās militārās
mācības kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Tajās pārbaudīsim
bruņoto spēku gatavību aizsargāt
Latviju no jebkuru veidu apdrau-

dējuma. Šīs mācības ir iespēja
trenēt ne tikai Nacionālos bruņotos spēkus, bet gan Latvijas valsts
aizsardzības spējas kopumā, jo
mācībās piedalās arī mūsu sadarbības partneri,” norāda Nacionālo
bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
„Vēlos izmantot iespēju pateikties
katram Latvijas novadam, pašvaldībai un zemju īpašniekiem, kas
saskaņojuši mācību norisi. Valsts
aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība, un, atbalstot mācību norisi,
tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums

valsts aizsardzības stiprināšanā.”
Mācībās piedalīsies vairāk nekā
10 000 dalībnieku: Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezerves karavīri, brīvprātīgie
rezervisti, Aizsardzības ministrijas
darbinieki un Iekšlietu ministrijas
struktūru personāls – policisti un
robežsargi.
Mācību aktīvā fāze norisināsies
ne tikai Ādažu poligonā, bet arī
Skrundas, Meža Mackeviču, Lāčusila un citos reģionālajos poligonos,
kā arī vismaz 36 Latvijas novados:
Aknīstes, Alūksnes, Apes, Ādažu,
Baldones, Daugavpils, Garkalnes, Grobiņas, Gulbenes, Iecavas,
Ilūkstes, Jelgavas, Jēkabpils, Līvānu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma,
Ķekavas, Neretas, Nīcas, Mārupes,
Olaines, Ozolnieku, Priekules, Rēzeknes, Salas, Salaspils, Saldus,
Skrundas, Smiltenes, Stopiņu,
Vaiņodes, Vārkavas, Vecumnieku,
Viesītes, Viļakas novadā. Visvairāk
mācību norisi izjutīs Rīgas, Liepājas, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils
un Daugavpils iedzīvotāji. Mācību
uzdevumi tiks veikti uz juridiskām
un privātām personām piederošas
zemes īpašumiem, un tas iepriekš ir
saskaņots.
Plašāka informācija par militārajām mācībām „Namejs 2018”
pieejama Nacionālo bruņoto spēku
interneta vietnē: http://www.mil.lv/
NBS2/Personalsastavs/Apmaciba/
Militaras_macibas/Namejs2018.
aspx.
Iedzīvotāju ievērībai!
Turpinoties intensīvam militāro
vingrinājumu un mācību posmam
ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka to laikā pa Latvijas
autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku
militārā tehnika, bet gaisa telpā lido
militārās lidmašīnas un helikopteri.
Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar iz-

pratni izturēties pret iespējamajiem
īslaicīgajiem satiksmes kustības
apgrūtinājumiem, kas var rasties uz
autoceļiem militārās tehnikas pastiprinātas pārvietošanās dēļ.
Bruņotie spēki aicina iedzīvotājus
būt saprotošiem un nekavēt karavīru un militārās tehnikas pārvietošanos. Militārās tehnikas kolonnas
pavada Militārā policija, Valsts
policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās
tehnikas kolonnai, bruņotie spēki
aicina autovadītājus ievērot ceļu
satiksmes noteikumus un netraucēt
kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
Bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas
gaisa telpā militāro gaisakuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos
noteiktajā augstumā un ātrumā, tādējādi radītais troksnis ir īslaicīgs
un nenodara kaitējumu cilvēkam un
īpašumam.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un
zemessargu pārvietošanos ārpus
militārajiem poligoniem un vienību izvietojuma vietām, tehnikas un
citu veidu aprīkojuma izvēršanu un
pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.
Mācību laikā ārpus poligona tiks
lietota tikai mācību munīcija un
imitācijas līdzekļi, kā arī notiks
kaujas imitācija ārpus poligona iepriekš saskaņotās teritorijās. Mācību munīcija rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību.
Tomēr vēršam uzmanību uz to, ka
arī mācību munīciju, ja tāda tiek
atrasta, nedrīkst aiztikt. Teritorijas
pēc tam tiks sakoptas.
Iespēju robežās operatīvā informācija par mācībām ir pieejama
bruņoto spēku „Twitter” profilā
@Latvijas_armija.
Sandra Brāle,
majore, Aizsardzības ministrijas
Militāri publisko attiecību
departamenta Preses nodaļa

Aicinām
pieteikties
bijušos LTF
biedrus
dalībai
pasākumā
Šogad aprit 30 gadu, kopš
1988. gada 7. un 8. oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas
Tautas fronte (LTF). Par godu
šim notikumam 4. maija deklarācijas klubs un Tautas frontes
muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju organizē konferenci „Latvijas Tautas fronte
par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” 8. oktobrī
plkst. 11.00 Dailes teātrī Brīvības ielā 75 Rīgā.
Lūdzam atsaukties tos LTF
biedrus, kuri vēlētos apmeklēt konferenci Rīgā 8. oktobrī
un piedalīties tajā. Pieteikties
iespējams līdz 1. septembrim
novada domē, pie lietvedes
1. stāvā (klientu apkalpošanas centrā) vai pie sekretāres
2. stāvā. Pieteikties var, arī
zvanot uz tālruni 64852715.
Pašvaldība nodrošinās konferences dalībniekus ar transportu nokļūšanai uz Rīgu un
atpakaļ.
Linda Vanaga

Cesvaines pils komandai panākumi ikgadējā Muižnieku turnīrā
7. augustā Gulbenē norisinājās
ikgadējais Muižnieku turnīrs. Tā
kā iepriekšējā gada uzvarētāji ir
gulbenieši, tieši viņi šogad uzņēma
viesus no Latvijas pilīm un muižām.

Turnīra aktivitātes Gulbenē norisinājās pie depo, kas ir Gulbenes–
Alūksnes bānīša mājvieta. Latvijas
Piļu un muižu asociācijas Muižnieku turnīrs šogad pulcēja 80 dalībniekus no 10 komandām: Cesvaines

Dalībnieku komanda, kas aizstāvēja Cesvaines pils godu

pils, Rūmenes muižas, Krāslavas
muižas, Bīriņu pils, Alūksnes Jaunās pils, Varakļānu muižas pils,
Balvu muižas, Jelgavas novada
muižām, Zaļās (Zaļenieku) muižas,
Jaunpils pils.
Astoņās disciplīnās
tika noskaidrots, kurš
var visātrāk sakrāmēt
malku tvaika lokomotīves darbināšanai, kurš
ir ātrāks gan ar rokas,
gan koka drezīnu. Viktorīnā tika noskaidrotas
muižnieku zināšanas
par Gulbeni un novadu, un orientēšanās
sacensībās komandas
iepazina bānīša depo
apkārtni. Stiprākie stūma vagonu un turēja
dzelzceļa sliedi, kā arī
vienojās trakā fotogrāfijā pie lokomotīves.
Pēc
sportiskajām
aktivitātēm Gulbenes
novada viesi Stāmerienā izgaršoja bānīša

Cesvaines Ziņas

laupītāju putru un devās braucienā
ar bānīti līdz Gulbenes dzelzceļa
stacijai, sekoja ekskursijas Beļavas
un Lizuma muižā.
Muižnieku turnīru rīkoja Gulbenes novada PA „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā matojuma
centrs” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību, SIA „Gulbenes–
Alūksnes bānītis” un Latvijas Piļu
un muižu asociāciju.
Šogad uzvaras laurus plūca Varakļānu muižas pils komanda, un tas
nozīmē, ka nākamgad šis turnīrs norisināsies viņu vadībā.
Cesvaines pils komanda muižu
pārstāvēja 13 dalībnieku sastāvā.
Uz Muižnieku turnīru bija ieradies
muižas personāls – muižas dārznieki, aldaris, rakstvedis, saimnieces un citi darboņi, kas laipnajiem
saimniekiem dāvāja Cesvaines muižā audzētos un ražotos labumus.
Spēcīgā, veiklā un erudītā komanda
šogad kopvērtējumā izcīnīja godpilno 2. vietu, vien par dažiem nieka
punktiem piekāpjoties uzvarētājiem. Atzīstami, ka trijās no visām

Saņemtās godalgas
astoņām disciplīnām – „Pagalītēs”
(malkas kraušana un pārvietošana);
„Atrodi tvaiku” (orientēšanās depo
teritorijā) un „Ripojošajā kokā”
(brauciens ar koka drezīnu) – varam
lepoties ar 1. vietu.
Turnīra organizatori katru no komandām apveltīja arī īpašu nomināciju, Cesvaines pils komanda tika
nodēvēta par smaidīgāko.
Paldies Gulbenes tūrisma centram un pašvaldībai par aizraujošas
programmas sagatavošanu un laipno uzņemšanu!
Linda Vanaga,
autores foto
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PROJEKTA „VESELAI UN LAIMĪGAI ĢIMENEI CESVAINES NOVADĀ” AKTUALITĀTES

Ģimeņu sporta diena 1. septembrī!
Jau tika ziņots, ka 11. augustā paredzētā sporta diena tika pārcelta uz
1. septembri. Aicinām ikvienu piedalīties gan individuālajās disciplīnās, gan komandu uzdevumos!
Dienas gaitā – gan stafetes, gan
veiklības, erudīcijas, izveicības, āt-

ruma vingrinājumi. Aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs –
no pašiem mazākajiem līdz senioriem. Sagaidīsim pirmo rudens mēnesi sportiski!
Linda Vanaga

Noslēgušās nūjošanas
nodarbības projektā
Nūjošana (Nordic walking) ir pastaiga ar īpaši izstrādātām nūjām, kas
palīdz nostiprināt un attīstīt dažādas
muskuļu grupas. Šis sporta veids
radies 80. gadu sākumā Somijā, un
tagad ir plaši pazīstams visā pasaulē.
Nūjošana ir vienkāršs, visiem pieejams un efektīvs veids, kā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tam
nav nepieciešami ne lieli finansiālie
līdzekļi, ne īpaša fiziskā sagatavotība, ne milzīgs laika patēriņš. Turklāt
šī aktivitāte ir lieliska alternatīva,
kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni un
draugiem, uzlabot veselību un atslābināties no ikdienas stresa.
Projektā „Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā” no-

tika 48 nodarbības, kas noslēdzās
22. jūlijā. Kopā pasākumā piedalījās 47 cilvēki. Paldies visiem, kas
atnāca, un tiksimies nākamajā gadā.
Paldies Ilvijai par izturību un interesantajām nodarbībām!
Vēlos visus cesvainiešus informēt,
ka pagājušajā gadā un šogad pasākumos „Veselīgs uzturs un liekā svara
problēmas”, orientēšanās sacensībās, volejbola un strītbola turnīros
un nūjošanas nodarbībās kopā ir piedalījušies 260 cilvēki, t. sk. 109 vīrieši un 151 sieviete. Paldies visiem,
kas apmeklē projekta nodarbības, un
gaidu jaunus interesentus.
Sandra Briede,
projekta koordinatore

Bezmaksas nodarbības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Īstenojot veselības veicināšanas
un slimību profilakses projektu
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” (Nr. 9.2.4.1/I/001),
ikvienu Cesvaines novada iedzīvotāju aicinām apmeklēt kādu no bezmaksas aktivitātēm – skriešanas vai
fizioterapijas nodarbības.
Fizioterapijas nodarbības:
katru pirmdienu plkst. 18.00–

19.00 visiem novada iedzīvotājiem bijušās internātpamatskolas
sporta zālē (ieeja no sporta laukuma
puses), nodarbības vada Karlīna
Rudzīte;
katru otrdienu plkst. 12.00–13.00
senioriem A. Saulieša ielā 9, nodarbības vada Kristīne Sirmā.
Skriešanas nodarbības visiem
interesentiem – katru otrdienu un
ceturtdienu plkst. 18.00–19.00 bijušās internātpamatskolas sporta
laukumā, sliktu laikapstākļu gadījumā – bijušās internātpamatskolas
sporta zālē.
Reizē ar mācību gada sākumu
iespējamas izmaiņas skriešanas
nodarbību norises laikā, tāpēc lūdzam sekot informācijai medijos.
Septembrī projektā paredzami izglītojoši pasākumi dažādām vecuma grupām – lekcijas par atkarības
problēmām jauniešiem, kā arī vecākiem. Lekcija (seminārs) norisināsies septembrī, taču precīzs laiks
tiks izziņots vēlāk.
Savukārt 3. septembrī plkst. 16.00
ikviens ir aicināts uzzināt par veselīga uztura priekšnoteikumiem
lekcijā „Veselīgs uzturs un liekā
svara problēmas”. Šī ir noslēdzošā nodarbība šajā lekciju ciklā. Tās
laikā tiks gatavoti ēdieni un iegūta
informācija par pareizu ēdiena sagatavošanu. Praktisko semināru vadīs Marina Zute.
Par aktualitātēm un jaunumiem
lasīt, kā arī pasākumu plānu var atrast Cesvaines novada mājaslapā,
projekta sadaļā.
Projekts tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda līdzekļiem.
Linda Vanaga
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Izskanējuši Cesvaines novada svētki
Visu nedēļu, no 23. līdz 29. jūlijam, Cesvainē bija jūtama svētku
atmosfēra. Visas nedēļas garumā
norisinājās mākslas plenērs, kurš
šogad svin piecu gadu jubileju. Domes zālē tika atklāta plenēra darbu
izstāde, kas būs apskatāma līdz septembrim. Mākslinieki un plenēra
vadītāja Ērika Dogana dalījās atmiņās par plenēra attīstību, piedzīvoto, kā arī nākotnes plāniem.
Kā ierasts, svētki kulmināciju
sasniedz sestdienā, kas šogad bija
28. jūlijs, kad visas dienas garumā
iedzīvotāji un viesi tikai aicināti uz
visdažādākajām aktivitātēm: vairākas teātra izrādes, šāgada plenēra
darbu izstāde, koncerti uz galvenās skatuves un baznīcā, izrāde ar
suņu piedalīšanos, radošās darbnī-

cas, amatnieku darbnīcas un vēl, un
vēl…
Dienas gaitā ikvienam bija pieejamas radošās darbnīcas, kur pats sev
varēja sakult saldējuma kokteili vai
izgatavot vēja zvanus. Šo darbnīcu
piedāvāja VAS „Latvijas radio un
televīzijas centrs” par godu valsts
100. un Cesvaines televīzijas torņa 60. jubilejai. Neapšaubāmi par
vienu no svētku saviļņojošākajiem
mirkļiem kļuva lielā Latvijas Republikas karoga (800 kvadrātmetru!) gājiens no televīzijas torņa līdz
svētku norises vietai. Karogu nesa
vairāk nekā 60 dejotāji no Latvijas
(Cesvaine un Lubāna), Igaunijas
(Merjamā) un Lietuvas (Anīkšči).
Karogs pārsteidza ar saviem apmēriem un radīja pacilājošas, patrio-

Baltijas valstu dejotāji vienojas kopīgā karoga gājienā cauri Cesvainei

Orķestris gan modina cesvainiešus svētku rītā, gan sagaida karogu

tiskas emocijas ikvienā klātesošajā.
Cesvaines TV tornis arī svin svētkus – jau 60 gadus tas kuplina Cesvaines ainavu. Viesu deju kolektīvi
vakara gaitā uzstājās, parādot mūsu,
Baltijas valstu, līdzības un atšķirības dejā.
Īpaši jautru atmosfēru dienas vidū
radīja Andra Niedzviedža komēdija
„Trīsarpus atraitnes” Jēkabpils novada Ābeļu pagasta amatierteātra
izpildījumā pansionāta pagalmā.
Pievakarē – profesionāla aktierspēle Latvijas lielāko teātru aktieru
izpildījumā izrādē „Lielais loms”,
kuras laikā bija iespējams atgriezties agrākajos laikos – atdzimstošās
pēckara Latvijas lauku pasaulē. Visam pāri, protams, mīlestība.
Spēkos un izveicībā strītbola laukumā mērojās vairākas komandas
no tuvākas un tālākas apkārtnes, bet
bērniem īpaši saistoša bija izrāde
ar suņu piedalīšanos pils pagalmā.
Visas dienas garumā apmeklētājiem
bija skatāmas šāgada plenēra gleznas, kā arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Tūrisma centrs ikvienam
interesentam ļāva atklāt muižas noslēpumus, piedaloties izglītojošās
ekskursijās.
Savukārt Cesvaines evaņģēliski
luterisko baznīcu piepildīja ērģeļu
skaņas, kuras virtuozi darināja Ilona Birģele, Anda Eglīte un Biruta
Ozoliņa. Vienkārša tautasdziesma,
ko turpina akadēmiskās kokles filigrānā improvizācija un ērģeļu ganu
stabule, dūdu burdons, arvien papildinot un iekrāsojot muzikālā tēla
saturu no trauslas latviskas ainavas
līdz majestātiskai, spēcīga garīguma apdvestai līksmībai, – latviešu
un ārzemju komponistu darbi.
Vakara noslēgumā īpašu auru radīja „Latvian Voices” koncertprogramma „Sudrabs”, bet pēc tam –
ballīte līdz rītausmai ar grupām
„Vidroks” un „Vēja radītie”. Pusnaktī, kā ierasts, Cesvaines debesīs
mirdzēja salūts.
Svētki ir noslēgušies, un vasara
strauji pietuvojusies izskaņai, bet
ceram, ka ikviens varēja gūt emocijas, kuru pietiks līdz nākamajiem
svētkiem, kad tiks svinēta novada
izveidošanās desmitgade.
Linda Vanaga,
autores un Ilvijas Kecko foto

Šāgada plenēra darbu izstāde Pils ielā

Karstās dienas glābiņš – „Uzmin savu auGsto kokteili!”

Lielais loms kā teātrī, tā dzīvē

VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs”
dāvana Latvijai un Cesvainei – lielā karoga gājiens

Cesvainieši izdejo svētkus

Noslēguma koncerts pulcēja gan viesus, gan vietējos iedzīvotājus

Cesvaines Ziņas

Strītbola uzvarētāji

5

Triju paaudžu
mediķu tikšanās
16. augustā Madonas bibliotēkā norisinājās tikšanās ar triju paaudžu mediķiem. Lai
gan šī pēcpusdienas saruna norisinājās kaimiņnovadā, zīmīgi, ka visi trīs uzaicinātie
viesi ir cieši saistīti ar Cesvaines novadu:
jaunāko paaudzi pārstāvēja Rita Turkina, vidējo paaudzi – Andris Skride, bet seniorus –
Jānis Kvēps. Sarunas laikā klausītāji varēja
uzzināt ne vien par katra profesionālo karjeru medicīnas jomā, bet ielūkoties nedaudz
vairāk katrā no personībām. Pasākumu rīkoja Madonas bibliotēkas galvenā bibliotekāre
Sarmīte Radiņa, kura bija apkopojusi informāciju par viesiem.
Saruna galvenokārt bija veltīta medicīnai:
kāda tā bija agrāk, ir tagad un kas sagaidāms
nākotnē. Galvenais vadmotīvs sarunai –
sirds. Tika runāts no sirds, stāstīts par sirdi,
nodota informācija no sirds uz sirdi…
Jānis Kvēps dzimis Cesvainē, izglītību
ieguvis Cesvaines vidusskolā un Rīgas Medicīnas institūtā. Viens no autoritatīvākajiem
sporta ārstiem Latvijā. Kopš 60. gadu beigām strādājis ar vairākiem sporta klubiem
un izlasēm, to vidū ar „Rīgas dinamo”, ar
Latvijas hokeja izlasi, arī futbola klubu
„Liepājas metalurgs”. Strādājis kopā ar slaveniem hokeja treneriem, populārs un novērtēts sabiedrības vidū. 2006. gadā saņēmis
balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā.
2014. gadā J. Kvēpam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Andris Skride – dzelzavietis, mācījies
Cesvaines ģimnāzijā, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Latvijas Kardioloģijas centra
kardiologs, Latvijas Reto slimību speciālistu
asociācijas vadītājs, RSU Iekšķīgo slimību
katedras docētājs. 2017. gada nogalē saņēma
Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balvu
par ieguldījumu medicīnā, jomā, kurā cits
līdz šim nav darbojies. Viņš ir plaušu transplantācijas metodes – pulmonālās endarterektomijas – ieviesējs Latvijā.
Kā vēsta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas informācija, ar septembri
Andris Skride ir ievēlēts vienā no Eiropas
Kardiologu biedrības darba grupu valdēm
un būs vienīgais Baltijas valstu pārstāvis
šajā nozīmīgajā amatā. Viņa ieguldītais
darbs būs ietekmīgs faktors, kas pavērs ceļu
reto slimību un plaušu hipertensijas ārstēšanai mūsu valstī. Atbalstot un veicinot Latvijas jauniešu izaugsmi un izglītību, Andris
Skride ir izveidojis Skrides fondu.
Rita Turkina ir absolvējusi Cesvaines vidusskolu, ieguvusi M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendiju, studē Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē. LU mājaslapā
Rita pati sevi raksturo šādi: „Mērķtiecīga un
apņēmīga. Daudzpusīga, spēju piemēroties
dažādām situācijām. Komunikabla – labi
saprotos ar atšķirīgiem cilvēkiem. Arīdzan
sapņotāja, jo uzskatu, ka sasniegumi vispirms jāizsapņo. Patīk dažādi izaicinājumi,
iespējas, un katru no tiem cenšos izmantot.”
Ritas moto: „Dari, cik vari, un vēl mazliet!”
Skolas laikā izmantojusi visas iespējas pietuvināties medicīnai, piedaloties ēnu dienās,
ēnojot ārstus, sekojot medicīnas studentu
ikdienas gaitām pasākumā „Studenta kurpēs”, lasot žurnālu „Doctus”, komunicējot ar
mediķiem. Iemēģināta roka žurnālistikā arī
reģiona laikrakstā „Stars”. Tagad Rita pati
ir redaktore un rakstu autore Latvijas Ārstu
biedrības veselības žurnālā „Ārsts.lv”.
Sarunu caurvija sirds tēma, un bija redzams, ka šie cilvēki ir atraduši jomu, kurā
strādā, strādāja vai strādās no visas sirds. Varam lepoties, ka no mūsu puses nāk daudzi
zinoši, izglītoti un atbildīgi dažādu paaudžu
mediķi.
Linda Vanaga
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Kopā uz prieku!
Tā šogad skanēja Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” projekta „Let’s
go together to Happiness. 20th anniversary
of European youth exchanges” („Kopā uz
prieku. Eiropas jauniešu apmaiņas 20. gadadiena”) sauklis, kas Francijas mazpilsētā
Lagardellā pie Lezas no 14. līdz 25. jūlijam
pulcēja jauniešus no Itālijas, Francijas, Rumānijas un Latvijas. Desmit Cesvaines novada jauniešiem un diviem grupas vadītājiem bija iespēja piedalīties piedzīvojumā,
kurā 11 dienās dažādu apstākļu ietekmē
izjutām plašu emociju gammu. Nometnes
rīkotāju iecerē par dzīvošanu pilsētas parkā teltīs jau pirmajā naktī neatgriezeniskas
korekcijas ieviesa laikapstākļi, jo Francija
mūs sagaidīja ar negaisu un spēcīgām lietusgāzēm, kas applūdināja parku, pilsētas

mēram un grupu vadītājiem sapulcē liekot
pieņemt lēmumu par jauniešu pārvietošanu
uz drošāku vietu – Lagardellas pie Lezas
kluba „Jodo” sporta zāli. Tas, protams, ieviesa izmaiņas visā nometnes konceptā, bet
pilnīgi noteikti netraucēja turpmāk iecerētajām aktivitātēm: daudzpusīgām un pārdomātām diskusijām un debatēm.
Šogad nometnes dalībniekiem tika piedāvātas aktivitātes, kas lika pārdomāt šobrīd
Eiropā tik aktuālo bēgļu tēmu un paskatīties
uz to no cita redzespunkta: bēgļu integrācija sabiedrībā, iecietīgas, nevardarbīgas un
korektas mūsu, personīgās attieksmes veidošana pret cilvēkiem, kas dažādu apstākļu
dēļ ir bēgļu gaitās, kā arī migrācija Eiropā
kopumā. Franču vieslektoru un grupu moderatoru nodarbībās un diskusijās aplūko-

Radošas, izzinošas un interesantas aktivitātes internacionālā vidē

Cesvaines jaunieši Lagardellā pie Lezas

Visu dalībvalstu jaunieši kopīgā pasākumā

Cesvaines Ziņas

jām jautājumus par cilvēka lomu pasaules
ekosistēmā, dabas aizsardzības jautājumus,
liekot uzsvaru uz līdzdarbošanās un personīgās atbildības principiem, kas ļauj apzināties, ka arī katrs mēs personīgi esam atbildīgi par vides attīstību un kopā spējam to
ietekmēt. Lielu interesi jauniešos izraisīja
iespēja, darbojoties grupās pilsētas ainavu
dizaineru vadībā, izstrādāt reālus pilsētas
atpūtas zonas plānus – no apstādījumu izvēles līdz pat sportisko aktivitāšu inventāra
un mākslas vai tēlniecības objektu iestrādei
savās vīzijās par pilsētvidi. Debatējām par
sociālās interneta lietotnes „Tinder” lomu
mūsdienu eiropieša ikdienā, negatīvajām
un pozitīvajām tendencēm, kas pavada
jauniešu saziņas un komunikācijas stilu un
veidu, kontaktējoties interneta vidē, un mācījāmies sadzīvot, sastrādāties un kopīgi atpūsties, neizmantojot viedtālruņa lietotnes,
turklāt apgūto liekot lietā, sagatavojot un
veiksmīgi realizējot projekta 20. gadskārtai
veltītā pasākuma „Open Stage” programmu
ar kopīgām dziesmām un dejām.
Liels prieks un lepnums par Cesvaines
jauniešu aktivitāti un atraktivitāti, ko vairākkārt uzteica arī citu valstu grupu vadītāji. Teicama angļu valoda, precizitāte,
spēja efektīvi darboties gan individuāli, gan
grupās, argumentācijas prasmes un spēja
aizstāvēt savu viedokli debatēs – tā mūsējos raksturoja pārējie nometnes dalībnieki.
Savas valsts prezentācijā nometnes dalībniekus iepazīstinājām ar Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku vēsturi, stāstījām
par Latvijas simtgadībai veltītajiem pasākumiem, cienājām ar rupjmaizi un medu,
radošajās darbnīcās veidojām rokassprādzes un kulonus ar latvju zīmju rakstiem,
skaidrojām to nozīmi, lai ikkatrs nometnes
dalībnieks varētu tikt pie savas stiprās, aizsargājošas latvju rotas.
Un pasākuma neformālā daļa – hiphopa deju stunda, jogas nodarbība, laivošana
drosmīgākajiem, 12 km garš pārgājiens
32 grādu karstumā, atpūtas diena Vidusjūras krastā, Tulūzas muzeja apmeklējums,
Pasaules kausa futbolā finālspēles kopīga
skatīšanās, emocionāla līdzjušanas un uzvaras prieka dalīšana. Savas izturības un
uzdrīkstēšanās spēju pārbaude, izpratnes
padziļināšana, redzesloka paplašināšana,
pašizaugsme un milzīga pieredzes bagāža – ieguvumi, ko pārvedām, lai turpinātu
pilnveidoties.
Inga Bekasova,
Cesvaines bērnu un jauniešu
centra vadītāja

„Cesvaines grāmata, IV” gaida ziedotājus un sponsorus
Paldies visiem čaklajiem konsultantiem, pārrakstītājiem, fotogrāfiju šifrētājiem, skenētājiem un
citiem palīgiem un atbalstītājiem!
PALDIES Sandrai Priedītei, Agnesei Fūrmanei, Arturam Vičam,
Lindai Dagnijai Driķei, Ainai
Monakai, Laumai Jurkovskai,
Daigai Matrozei, Oļģertam Ozolam, Ilgai Holstei, Jānim Galejam,
Nannijai Stočkai, Inesei Ārei, Paijai Gulbei, Ingai Vilcānei, Dacei
Zvirgzdiņai, Ēvaldam Zvirgzdiņam, Aijai Mauriņai (Vācija), Anitai Circenei (ASV), Ilonai Zvanerei, Ņinai Smolankai, Zilgmai
Turkinai, Ritai Turkinai, Mirjamai
Ieragai, Veltai Kalniņai, Valerijai
Dzerkalei, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniecei Egitai
Kazekai, Gintai Zenčonokai, Vilnim Špatam, Andrejam Edvīnam
Feldmanim, Edmundam Verneram Zazerskim, Aijai Balodei,
Rūdolfam Evardsonam, Andai Līcei, Maigai Ceimerei, Ingunai Lucai, Jurim Andersonam, Solveigai
Stafeckai, Ievai Kurmei, Laimai
Ķeverei, LU profesoram Valdim

Segliņam, Antonijai Renātei Melgalvei, Ritai Sokolovai, Veltai
Puriņai, Dacei Birzniecei, Baibai Pūriņai, Cesvaines bērnu un
jauniešu centram (vadītājai Ingai
Bekasovai), Alisei Ģelzei, Aigai
Dakulei („Tasse Film”) un filmas
„Sonāte” Francijas producentiem,
Ilgai Šuplinskai, Mārai Evardsonei, Valteram Nollendorfam, Dinai Tēbergai, Elīnai Vaskai, Aivaram Putniņam, Indrai Siksalietei,
Tālei Greinei, Dacei Cebulei,
Annai Aveniņai, Mārai Lejniecei,
Astrai Matrozei, Skaidrītei Aveniņai, Dainai Stikānei, Edmundam
Skridem, Antrai Graudupei, Dzintaram Graudupam, Intai Stienei,
Ivetai Raimo, Lienei Krištobanei,
Andrim Skridem, Ansim Vaskam, Annai Sidarānei, Astrīdai
Kozulei, Astrīdai Āriņai, Gintai
Brimerbergai, Karmenai Kļaviņai-Vilcānei, Jānim Holstam,
Dzintaram Bušam, Ērikai Doganai, Mudītei Gasperovičai, Anitai
Jansonei, Bruno Podiņam, Larisai
Maliginai, Līgai Puzukai, Andim Kurmim, Ivo Holstam, Inā-

rai Muižniecei, Sandijai Kokinai,
Raitim Āboltiņam, Gatim Baltausim, Aivaram Šmithenam (ASV),
Līgai Ķeirānei, Valdai Grietēnai,
Ilzei Baierei, Ilzei Pusvilkai, Jānim Kvēpam, Dacei Kvēpai, Valdai Bušai, Gunāram Kornetam,
Guntaram Knikstam, Gundegai
Otvarei, Dzintrai Otvarei, Airai
Zvirgzdiņai, Ausmai Audžei! Aiz
katra te nosauktā vārda un uzvārda ir konkrēta palīdzība, konkrēts
darbs īstajā laikā un vietā.
Saņemam dažādus papildinājumus un ierosinājumus, un tie
visi liecina par vienu – novadā ir
nepieciešams rūpīgs novadpētniecības darbs, citādi zudībā aiziet
vērtīgi fakti, fotoalbumi, atmiņas.
Paldies visiem, kuri no aizmirstības izceļ tos dienasgaismā! Katra
maza nianse pēc gadiem var izrādīties vērtīgs pavediens kādam
pētījumam, notikumu izskaidrojumam un izprašanai.
Šobrīd ir noslēgts līgums ar
tipogrāfiju par 768 lappušu grāmatas iespiešanu; vairāk nekā
340 lappuses jau ir samaketētas,

un šis darbs aktīvi turpinās. Līdz
šim paveiktais maketētājam ir
apmaksāts, taču turpmāk nepieciešamas šādas naudas summas:
apmēram 1765 eiro maketēšanai,
foto apstrādei, dizainam (drīkstam
maksāt pakāpeniski līdz gada beigām); 8425 eiro 1200 grāmatas
eksemplāru iespiešanai, respektīvi, tipogrāfijas darbu apmaksai
(4213 eiro jāsamaksā 10.10.2018.,
4212 eiro – 12.11.2018.); kā arī
nelieli ikmēneša izdevumi (apmēram 80 eiro) internetam, grāmatvedībai, pasta, transporta izdevumiem u. tml. Tās ir primārās,
neatliekamās vajadzības. Ja sekmēsies līdzekļu vākšana, varēsim
īstenot arī ieceri par iespēju un
pateicības stipendiju čaklākajiem
pētniekiem, kā arī vairākas citas,
pagaidām nereklamējamas idejas.
Turklāt domājam arī par to, lai
17. novembrī, kad iecerēta grāmatas atvēršana, mums visiem būtu
īsti, skaisti, sirsnīgi svētki.
Paldies līdzšinējiem ziedotājiem! Lūdzu sarosīties pārējos
ziedotājus – katrs, pat vismazā-

kais ziedojums mūs tuvina lielā
kopdarba rezultātam. Aicinu uz
sadarbību arī iespējamos sponsorus, kam esam sagatavojuši īpašu
piedāvājumu. Aicinu arī brīvprātīgos, kuri varētu palīdzēt darbā ar
ziedotājiem un sponsoriem.
Rekvizīti pārskaitījumam: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB), reģ. Nr. 50008030931,
AS
„SEB
banka”,
konts
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums „Cesvaines
grāmatai””. Ja vēlaties ziedot
skaidrā naudā, lūdzam zvanīt.
Vairs daži soļi palikuši, līdz sāks
darboties mājaslapa www.cesvainesgramata.lv, kur arī būs precīza
informācija par atbalsta iespējām
un ar laiku arī grāmatu e-veikals,
blogs utt.
Kontakti informācijai: tālr.
29432776, e-pasta adrese: ckvb@
inbox.lv vai sanita.dabolina@
inbox.lv; pasta adrese: Sanitai
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871.
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Nometnes „PLUS” orķestris Cesvainē
Pašā karstākajā vasaras nedēļā
Cesvainē skanēja, vibrēja, draudzējās un dārdēja XX Latvijas
mūzikas skolu audzēkņu radošā

nometne „PLUS”. Bērni un jaunieši dažādu sastāvu ansambļos
un koporķestrī ik vakaru muzicēja
skvērā pie kultūras nama, piedo-

Viens no nometnes pūšaminstrumentu ansambļiem uzstājas kopā ar
čellisti Emmu Bandenieci (sēž), diriģē Jānis Puriņš

dot tveicīgajiem vasaras vakariem
apbrīnojamu šarmu, kā arī sniedza
koncertu Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, nometnes noslēgumā – Cesvaines vidusskolas
aulā.
Nometnes dalībnieki – 8–19 gadus veci Latvijas mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu pikolo flautas, flautas, obojas, fagota, klarnetes, soprāna, alta, tenora un baritona saksofonu, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas, sitaminstrumentu specialitāšu audzēkņi, kā
arī mūziķi, kuri instrumentu spēli
apgūst pūtēju orķestros. Klavieru,
stīgu instrumentu, kora klašu audzēkņi nometnē piedalās sitaminstrumentu specialitātē. Nometnes
darbs norisinās meistarklasēs, tiek
muzicēts ansambļos un orķestrī.
Visi nometnes dalībnieki piedalās
koncertos nometnes norises vietā;

Noslēguma koncerts Cesvaines vidusskolas aulā

Cesvaines Ziņas

tiek plānots un organizēts nometnes dalībnieku brīvais laiks un aktivitātes.
Jaunos mūziķus jau 20. reizi
pulcēja biedrība „Latvijas jauniešu pūtēju orķestris”, nometnes vadītāja visus šos gadus ir Latvijas
Nacionālā kultūras centra pūtēju
orķestru eksperte Astrīda Ķēniņa,
mākslinieciskais vadītājs – Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors diriģents
Jānis Puriņš. Abi pedagogi atzīst,
ka Cesvainē jutušies labi un skanējis labi, turklāt, kas nav mazsvarīgi, – Cesvaines vidusskola bijusi
piemērota vieta gan sadzīvei, gan
mēģinājumiem un noslēguma
koncertam: viss varēja notikt vienās telpās, katru dienu vairākkārt
nepārnēsājot daudzos instrumentus, un apmēram 80 cilvēku orķestris (73 bērni un pedagogi) varēja
brīvi izvietoties uz skatuves un
aulā, atstājot vietu arī skatītājiem.
Profesionāļi vērtē, ka Cesvaines
vidusskolas aula esot apkārtnē
skanīgākā koncertzāle.
Diriģents Jānis Puriņš par nometnes vietu izteicās atzinīgi:
„Cesvaine ir muzikāla vieta. Te
aktīvi darbojas vietējais pūtēju orķestris, kas Latvijā ir retums (katrā novadā vajadzētu vismaz vienu
orķestri!), un cilvēki ir pieraduši
pie pūtēju orķestra mūzikas. To
redzam pēc vakara koncertiem,
ko rīkojam skvērā pie kultūras
nama, – cilvēki nāk klausīties,
pakļaujas, piekļaujas. Šie mazie
vakara koncertiņi varētu būt laba
ierosme vietējam orķestrim.”
Cesvaines un Madonas mūzikas
skolas nometnē nebija pārstāvētas, aktīvi iespēju muzicēt un gūt
jaunas ierosmes izmantoja gulbenieši.
Koncertā baznīcā nometnes
dalībnieki saspēlējās ar „Kremerata Baltica” čellisti cesvainieti

Diriģents Jānis Puriņš pēc
koncerta Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

Emmu Bandenieci, noslēguma
koncertā koporķestrim, skolotāju
ansamblim un dažu citu sastāvu
ansambļiem pievienojās I nometnes „PLUS” dalībnieks Nacionālo
bruņoto spēku orķestra mūziķis
tubists Jānis Kaģis, bet visu nedēļu kopā ar nometnes dalībniekiem
un pedagogiem muzicēja un koncertēja cesvainietis trompetists
Askolds Dāboliņš. Īpašs veltījums
Cesvainei bija dziesmas „Kādai
meičai Cesvainē” iestudējums.
Vērtīgākais, kas saglabājas visus 20 nometnes gadus, – tā ir
kolektīva muzicēšana: ansambļi,
orķestris. Izveidotais orķestris
pastāv vien nedēļu, tomēr iegūtās
un noslīpētās prasmes, disciplīna,
spēlētprieks bērniem un jauniešiem var būt labs pavadonis mūziķa karjeras veidošanā.
Sanita Dāboliņa,
autores foto
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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 valsts finansētā profesionālās ievirzes izglītības 5 gadu
programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” ar 9 gadu vecumu (vecāku līdzfinansējums – 7 EUR
mēnesī) vai gleznošanas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma (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 valsts
finansētās profesionālās ievirzes
izglītības 4, 6, 8 gadu programmās ar 6–9 gadu vecumu (vecāku
līdzfinansējums – 7 EUR mēnesī)
vai pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma
(samaksa – 6 EUR par vienu nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.
Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas
aizpildīsiet uz vietas.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) atgādina
Klātienē var pieteikt noteiktus
šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.
Tiek sniegta informācija par
vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests.
Klientu apkalpošanas centrā
klientiem ir iespēja:

• iesniegt iesniegumus;
• saņemt atbalstu valsts iestāžu epakalpojumu lietošanā;
• saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes
lasītāju;
• saņemt informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām
struktūrvienībām, to darba laiku un
pieteikšanās kārtību.
Sīkāk par pakalpojumiem var uzzināt Cesvaines novada mājaslapas
www.cesvaine.lv klientu apkalpošanas centra sadaļā.
UZMANĪBU – SVARĪGI! Lai
saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas
karte.

Vasaras izskaņas sacensības pludmales
volejbolā
Vasarai virzoties uz otru pusi, aicinām noslēgt augustu aktīvi – vasaras izskaņas sacensības „Pludmales
volejbols Cesvainē 2018”!
Sacensības norisināsies:
* 25. augustā plkst. 10.00 – jaunieši, vīrieši (16+);
* 26. augustā plkst. 9.00 – vīrieši
(40+);

* 26. augustā plkst. 12.00 – sievietes un jaunieši (līdz 16 g. v.) vienā grupā.
Komandu pieteikumus līdz
23. augustam sūtīt uz trupavniece2@inbox.lv!
Projekts tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda līdzekļiem.

Kā gaiša straume
dzīve tava plūst…
Tu tikai turies līdzi,
un kārtībā viss būs!
Tu turies savai straumei līdzi
gan klajā līdzenumā,
gan kalna nogāzē,
kur tava upe plūst.
Tu turies straumei līdzi,
un kārtībā viss būs!
Inese Tora
Sirsnīgi sveicam
Ariju Vīksnu skaistajā dzīves
jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Bērnu ārstu vizīte
Cesvainē
2018. gada 7. septembrī Cesvainē, Rīgas ielā 4, viesosies bērnu ārsti: acu ārsts un neirologs.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni
29365023 (Cesvaines sociālais
dienests).

Met skatu atpakaļ!
Tu redzi – gadi
Kā rudzu lauks,
Kam vidū košas rudzupuķes.
Tās Tavu gadu svētki,
Tavi prieki.
Lai Tava lauka vidū
Zili ziedi mirdz,
Lai viņiem pirmais
padomdevējs
Būtu sirds!
Sirsnīgi sveicam
Viju Rozenbergu skaistajā
jubilejā un vēlam iekrāsot
savu pasauli tikai ar
laimīgiem mirkļiem!
Savējie

Vēl iespējams Tējas namiņā
apskatīt Cesvaines tūrisma
centra jūnija gida Krista
fotoizstādi „Cesvaines puses”
Turpat var iepazīt un uzspēlēt
19. gadsimta spēles un satikt
Cesvaines gidu.
Ja gids devies ekskursijā vai
uz tūrisma centru, lūdzam
zvanīt – 26172637. Izstāde ir
aplūkojama vasaras sezonā,
tādēļ aicinām izmantot iespēju,
jo visai drīz tā noslēgsies.

Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2017. gada 27. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai
sazinoties pa tālruņiem: 64852498,
26446141.
Inta Stiene,
direktore

Nākamais
„Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2018. gada 20. septembrī

Vakance
ēdināšanas nodaļā
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas
nodaļa aicina darbā darbinieku uz
0,4 slodzēm kalkulācijas karšu
sastādīšanai. Sīkāka informācija
pa tālruni: 26461857.

Informācija

Nr. 8 (300) 2018. gada 23. 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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Cesvaines novada VPVKAC
darba laiks:
Pirmdienās
8.00–18.00
Otrdienās
8.00–17.00
Trešdienās
8.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–17.00
Piektdienās
8.00–16.00
Pārtraukums 13.00–14.00
Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines
novads, LV-4871
Tālrunis: 66954813
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv

Apsveikumi

Informējam, ka kultūras pasākumos tiks fotografēts un (vai) filmēts.
Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības
iestāžu darbības caurredzamību,
informācija par pasākumu kopā ar
vizuālo materiālu var tikt izmantota publicitātes nolūkiem. Atrodoties
pasākumā, jūs apliecināt, ka esat
informēts, ka varat tikt iekļauts (-a)
audio vai vizuālajā materiālā.
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