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Zinību dienas pasākumi
Cesvaines novada izglītības
iestādēs 2. septembrī

Jo tālāk jūrā brien, jo dziļāka tā top;
Jo tālāk zinības mācies, jo nepārbrienamas tās top.
Reinis Kaudzīte

Sveicam 1. septembrī – Zinību dienā!

Sveicam novada izglītības iestāžu pedagogus, administrācijas un
tehniskos darbiniekus, audzēkņus un viņu vecākus Zinību dienā!
Lai jaunajā mācību gadā gūtu panākumus mācību darbā un sasniegtu
visus izvirzītos mērķus, novēlam radošas idejas, zinātkāri un
neatlaidību! Lai, kāpjot zinību kalnā, izdodas iecerētais! 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

Cesvaine novada dome

Ģimeņu sporta diena 31. augustā
Jau trešo gadu augusta izskaņā pulcēsim ģimenes, draugu kopas un kolektīvus uz izglītojoši sportisku pasākumu –
ģimeņu sporta dienu Cesvainē.
Šogad tā risināsies skolēnu
vasaras brīvlaika pēdējā dienā,
31. augustā, bijušās internātpamatskolas sporta laukumā.
Dienas aktivitātes sāksies jau
plkst. 11.00. Dienas gaitā –
gan stafetes, gan veiklības,
erudīcijas, izveicības, ātruma
vingrinājumi. Lai pirmo rudens mēnesi sagaidītu godam,
aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs – no pašiem
mazākajiem līdz senioriem.
Katra no sporta dienā paredzētajām atrakcijām aktivizēs
un attīstīs vismaz vienu muskuļu grupu un īpašību – lokanību, spēju dinamiski veikt
aktivitātes, kardioizturību slodzē.
Katru cilvēku motivējot būt
fiziski aktīvam jebkurā dzīves posmā, Cesvaines novada
pašvaldība kopā ar biedrību
„OK „Arona””, kas nodrošinās sporta dienas aktivitāšu
organizēšanu un norisi, aicina
ikvienu iedzīvotāju piedalīties
fiziskajās aktivitātēs. Dalība
pasākumā – bez maksas! Aktivitātes piemērotas visu vecumu un jebkādas fiziskās sagatavotības dalībniekiem.
Ģimeņu sporta diena notiek
projektā „Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”,
kas tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda līdzekļiem.

Ērģeļmūzika un saksofons
Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
Aicinām uz skaistu ērģeļmūzikas koncertu Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā šā gada 24. augustā plkst. 16.00! Koncertā izskanēs
Johana Sebastiāna Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Antonio Vivaldi,
Džeimsa Hornera un Pētera Vaska skaņdarbi ērģelnieka un kontrtenora
Artura Lisova un saksofonistes Ievas Vizmas Romanovskas izpildījumā.
Laipni aicināti! Ieeja koncertā – par ziedojumiem.
Linda Vanaga

Linda Vanaga
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Vārds jaunajam SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklim
Cienītais līdzšinējais SIA „Cesvaines siltums” vadītājs Aivars
Baiers uzsvēra: „Šeit, manā vietā, ir nepieciešams tikai un vienīgi jauns cilvēks, kas draudzējas
ar datoriem.” To teikdams, Aivars
apliecina, ka jaunā paaudze ir sasniegusi brieduma gadus, gatava ieņemt amatus sabiedrībai stratēģiski
nozīmīgos uzņēmumos, tai ir vēlme
modernizēt visu apkārtējo. Tieši tāpēc, ka Aivars ir bijis tik tālredzīgs
un vienmēr domājis par modernizāciju, ir tik liels prieks uzsākt darbu,
būtībā baudot Aivara darba augļus –
noraugoties uz celtniecības darbiem visapkārt. Uzņēmums šobrīd
piedzīvo virkni uzlabojumu, kā arī
saskaras ar nopietnām parādnieku
problēmām, kas ietekmē uzņēmuma
attīstību nākotnē.
Pateicoties Cesvaines iedzīvotājiem nodokļu maksātājiem un Cesvaines domes mērķtiecībai, daļu no
šiem līdzekļiem var novirzīt katlumājas attīstībai, savukārt ar Eiropas
fondu līdzdalību tiks realizēti vairāki nozīmīgi projekti. Manā skatījumā visnozīmīgākais šābrīža projekts ir jaunās, ar šķeldu kurināmās
katlumājas būvniecība. Pagaidām
nevaram pārbaudīt, cik ekonomiski
izdevīgāk būs saražot 1 megavatu
siltumenerģijas, taču noteikti tiks
atvieglota uzņēmuma administratīvā funkcija un samazināts katlumāju apkalpojošā personāla skaits, tā-

dējādi samazinot izmaksas vismaz
uz pusi. Daļa ietaupījuma, protams,
aizies jaunās sistēmas uzturēšanai,
jo iekārtu remontam būs nepieciešami kvalificēti speciālisti. Strādājam tā, lai jauno katlumāju sāktu
ekspluatēt ar 2019. gada 19. oktobri, bet pagaidām turpinām darbu
vecajā sistēmā, kas ir gaužām vienkārša un kurā malkas sagatavošana
notiek ar cirvi, āmuru un ķīli.
Ļoti tuvā nākotnē plānojam atslogot Cesvaines vidusskolas saimnieku, kurš beidzot varēs pilnvērtīgi
nodoties saviem tiešajiem pienākumiem, neraizējoties par skolas katlumājas darbību. Siltumtrases izbūve
sāksies šā gada augusta vidū un ir
pamats attīstības projektiem nākotnē: pagarinot skolas siltumtrasi, tiks
sniegta iespēja pieslēgties arī Dārzu
ielas iedzīvotājiem. Galvenais šā
projekta mērķis ir samazināt Cesvaines vidusskolas apkures izmaksas, vienlaikus palielinot Cesvaines
domei piederošās kapitālsabiedrības
SIA „Cesvaines siltums” ienākumus.
Sākumā man pašam tas bija milzīgs pārsteigums, bet pieslēgsim arī
Cesvaines pili, un šobrīd noris siltumtīkla izbūves sagatavošanas darbi. Ugunsdrošības riski noteikti tiks
samazināti līdz minimumam, taču
pils apkure nebūs lēts prieks. No
apkures objekta viedokļa Cesvaines pils ir milzīgs granīta klucis ar
veciem, šķirbainiem koka logiem.

Būvlaukums – pēc kāda laika šeit atradīsies jaunā katlumāja
Noteikti ir jādomā par neizmantoto
telpu iekonservēšanu, līdz telpām
atrodas reāls lietojums. Es domāju, ka mums, cesvainiešiem, visiem
kopā vajag domāt, kā piepildīt pils
telpas, kā šeit attīstīt tūrismu, lai
gūtu ienākumus no mūsu novada
pērles un spētu to uzturēt bez iedzīvotāju maksātās nodokļu naudas.
Galvenais jautājums, ar ko „Cesvaines siltuma” jaunā vadība nodarbosies ārpus projektu realizācijas
un pakalpojuma nodrošināšanas,
būs parādnieki. Uz šā gada augustu kopējais iedzīvotāju parāds
SIA „Cesvaines siltums” ir vairāk

nekā 50 000 euro. Šī summa ir ekvivalenta trešdaļai uzņēmuma gada
apgrozījuma, un tas ir katastrofāli
slikts rādītājs. Ar šādu summu pietiktu, lai vairākus mēnešus visus
Cesvaines iedzīvotājus nodrošinātu
ar bezmaksas siltumu. Tik mazam
uzņēmumam kā SIA „Cesvaines siltums” šādu līdzekļu atgūšana dotu
iespēju nostabilizēt darbību. Varētu
iepirkt resursus laikus, kad to cena
ir viszemākā, tādējādi palielinot
peļņu un veidojot stabilu, uz uzkrājumiem balstītu apkures tarifu.
Rēķinoties ar situācijas nopietnību,
tiks izmantoti visi līdzekļi, lai pa-

rādnieku nebūtu. Galvenais parādu
atgūšanas veids būs komunikācija
ar cilvēkiem un pakāpeniska parādu dzēšana, bet tiem, kas centīsies
iedzīvoties uz citu cilvēku rēķina,
nāksies cīnīties ar tiesu pavēstēm un
parādu piedziņas kompānijām.
Ieteikums, lai nenokļūtu neapskaužamā situācijā sava īpašuma
pārdošanas gadījumā, – informējiet
par līguma saistību maiņu (jauno
īpašnieku), jo bieži ir situācija, ka
cilvēki nesaprot, kāpēc turpina saņemt rēķinus.
Otrs ieteikums: informējiet savus
draugus, radus un paziņas un arī
paši sekojiet, vai mantiniekiem ir
saistošs dzīvokļa parāds.
SIA „Cesvaines siltums” arī turpmāk akcentēs līdzekļus taupošus
vai peļņu palielinošus projektus,
piesaistīs līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, iespējams, arī
no citiem uzņēmumiem vai privātpersonām. Domājams, piecu gadu
šķērsgriezumā uzņēmums varētu
realizēt kādu mājas siltināšanas projektu, saņemot peļņu no starpības
starp nenosiltinātas un nosiltinātas
ēkas rēķiniem. Esmu atvērts jebkuras idejas izvērtēšanai, bet vienmēr
jāpatur prātā, ka uzņēmums strādā
cesvainiešu labklājībai.
Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums”
valdes loceklis

Ar 2020. gada 1. janvāri prasības ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas
Nākamā gada 1. janvārī stāsies
spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos
(gan privātmājās, gan dzīvokļos)
ir jābūt uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē
uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks
ģenerālis Oskars Āboliņš: „Uguns-
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drošība ir ļoti būtiska sabiedrības
ikdienā, jo ikvienu cilvēku var piemeklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā
tiek zaudēta ne tikai visa mājokļa
iedzīve, bet nereti arī cilvēka dzīvība. Pāris desmitu eiro ieguldījums
var izglābt daudzas dzīvības! Aicinu negaidīt 2020. gada sākumu, bet
jau šodien parūpēties par ugunsdrošību – uzstādīt dūmu detektoru un
iegādāties ugunsdzēsības aparātu
savam mājoklim.”

Ieteikumi kļūs par obligātām
prasībām
2016. gadā, kad stājās spēkā
pašreizējā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika
paredzēts pielāgošanās laiks līdz
2020. gada 1. janvārim, kad dūmu
detektoru uzstādīšana mājokļos un
viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no
ieteikuma par to, kā parūpēties par
ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu prasību.
VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu,
kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta
cilvēki, dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes
par savu un līdzcilvēku drošību, kā
arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša
spēkos ir gādāt par ugunsdrošību
mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu
detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu
un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas,
saudzējot veselību vai pat dzīvību.
Ārvalstu pieredze liecina, ka
dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75 % samazina ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu. Viena no
valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami
samazinājusi bojāgājušo skaitu, ir
Igaunija.
Dūmu detektoram jābūt katrā
mājoklī
Autonoms ugunsgrēka detektors,
kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt
telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu)
un par to ar 80 dB skaņas signālu
aptuveni pusstundu nepārtraukti
brīdināt mājokļa iemītniekus.
Dūmu detektors ir nopērkams
dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā
korpusa ir jābūt CE marķējumam un
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informācijai par detektora atbilstību
Eiropas standartam EN 14604. Detektora uzstādīšana ir samērā vienkārša – to piestiprina pie griestiem
ar komplektā pievienotām skrūvēm
vai abpusējo līmlenti.
Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors,
bet privātmājā tas jāuzstāda katrā
ēkas stāvā. Detektors jāizvieto pie
griestiem telpās, kurās pārsvarā
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki.
Autonomie ugunsgrēka detektori
darbojas ar baterijām, tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju,
par ko atgādinās arī pats detektors,
raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik
pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt detektora darbspēju.
Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu
Savukārt ugunsdzēsības aparāts
privātmājā lieti noderēs neliela
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās
sākumstadijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana nerada draudus
veselībai un dzīvībai. Ja notikusi
ugunsnelaime, izvērtējiet situāciju
un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanība tam, lai uz
tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests)
individuālais vai partijas numurs un
CE atbilstības marķējums. Savukārt
ugunsdzēsības aparāta dzēstspējai
jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis
nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts – ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg
šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).
Uzturot ugunsdzēsības aparātu,
mājas saimniekam būs jāveic vizuā-

lā apskate (vai aparāts nav bojāts un
ir atbilstīgs spiediena rādījums), bet
tehniskā apkope jāveic sertificētos
apkopes punktos saskaņā ar ražotāja
noteikto termiņu vai arī, ja termiņš
nav noteikts, reizi piecos gados.
Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti dūmu detektori
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas, lai sodītu cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana
palīdzēs izvairīties no ugunsnelaimes vai samazināt tās ietekmi.
Skaidrojam, ka VUGD neplāno
pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri
pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai kuros būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās
tiks veikta arī dzīvojamā sektora
apsekošana un pārbaudīta ne tikai
dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes
nebūs nekas jauns – tādas notiek
katru gadu un notiks arī turpmāk.
Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai citu ugunsdrošības noteikumos minēto prasību nepildīšanu
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pantā ir noteikts: „Par
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām
personām – no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām
personām – no divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt euro.” Salīdzinājumam: viena dūmu detektora
iegāde izmaksā aptuveni 5–10 euro.
Plašākai informācijai: Inta Palkavniece, VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa,
tālr. 67075871, inta.palkavniece@
vugd.gov.lv

Domes sēdē 2019. gada 18. jūlijā
* Nolēma atsavināt, pārdodot
par brīvu cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu, kura adrese ir Stacijas iela 8, Cesvaine, Cesvaines
novads, kas sastāv no zemesgabala
0,4195 ha platībā. Noteica zemesgabalam nosacīto cenu – 2266 euro.
* Nolēma atsavināt, pārdodot par
brīvu cenu, 2410/6390 domājamo
daļu pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kura adrese ir Krasta iela 6–6,
Cesvaine, Cesvaines novads, un kas

sastāv no dzīvokļa un kopīpašuma
domājamajām daļām no dzīvojamās mājas. Noteica nosacīto cenu –
2700 euro.
* Nolēma izslēgt no komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi tās
locekli Ramonu Vucāni ar 2019. gada
31. jūliju, viņas vietā ievēlēja Rūtu
Putniņu, kura darbību komisijā uzsāka 2019. gada 1. augustā.
* Izslēdza no Cesvaines novada
domes pamatlīdzekļu uzskaites šķū-

ni Kārzdabas mazā skola. Ēka apvidū neeksistē, izņemta no kadastra
informācijas sistēmas.
* Atzina, ka Cesvaines iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, un iekļāva viņu pašvaldības
palīdzības reģistra „Dzīvojamās
telpas izīrēšana” vispirms nodrošināmo grupā ar kārtas Nr. 1.
* Anulēja viena pilsoņa ziņu par
deklarēto dzīvesvietu īpašumā Gra-

šu pils, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.
* Nolēma dzēst adresi „Sīļi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
LV-4871, kas bija piešķirta zemei
un uz tās esošajam mājīpašumam.
* Piekrita, ka Cesvaines novada
dome organizē brīvprātīgo darbu
13–25 gadus veciem jauniešiem.
Brīvprātīgā darba koordinators ir
domes bērnu un jauniešu centra vadītājs.

Domes sēdē 2019. gada 7. augustā
* Piekrita, ka būvprojektā „Cesvaines pils rekonstrukcija un restaurācija, 1. kārtas 4. etaps” tiek veikti
papilddarbi par 22 877,47 EUR (bez
PVN), kā arī nolēma turpināt projektu „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
(Nr.
ERAF/551SAM/2016/I/02)
un tā ietvaros noslēgto būvuzņēmuma līgumu par summu
1 004 082,37 EUR (bez PVN,
pievienotās vērtības nodoklis –
210 857,30 EUR).
* Piekrita pagarināt 2017. gada
10. oktobrī starp domi un

Labdari
mums līdzās
Pietiek ar mazumiņu, lai pasauli darītu labāku… Kādā Cesvaines
Rīgas ielas mājas pagalmā jūlija
izskaņā bija dzirdamas savādas skaņas. Kā izrādās, kādā caurulē bija
iekritis neliels ezis, kurš saviem
spēkiem nekādi nespēja tikt brīvībā. Kā informē mājas iedzīvotāji,
viņu vidū ir kāds ļoti drosmīgs un
jauks kaimiņš, kurš, bruņojies ar
cimdiem, palīdzēja ezītim nonākt
brīvībā un turpināt savas gaitas.
Mājas pārstāvji stāsta, ka notiek
arī labas lietas: apkārt negāciju pietiek, tādēļ jāmāk ieraudzīt labo un
labdarus mums līdzās. Jauki, ka
mums blakus ir dabas un dzīvnieku
draugi!
Linda Vanaga,
Rīgas ielas iedzīvotāju foto

Labdaris – ezīša glābējs

PS „A. A. & būvkompānijas” noslēgto būvuzņēmuma līgumu par
būvdarbu veikšanu būvprojektā
„Cesvaines pils rekonstrukcija un
restaurācija, 1. kārtas 4. etaps” Cesvaines pilī, pagarinot darbu izpildes
termiņu līdz 2019. gada 15. novembrim.
* Piešķīra adresi „Lejas Baltiņi”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871, govju kūtij ar pienamāju.
*
Grozīja
domes
sēdes
2019. gada 20. jūnija lēmumu par

priekšsēdētāja atvaļinājumu, izsakot to šādā redakcijā: „Piešķirt
domes priekšsēdētājam Vilnim
Špatam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2019. gada 8. jūlija līdz 19. jūlijam, 22. jūlijā un
no 13. augusta līdz 27. augustam, nepārsniedzot apmaksājamo
dienu skaitu, 10 darba dienu papildatvaļinājumu no 2019. gada
21. oktobra līdz 25. oktobrim, no
28. oktobra līdz 1. novembrim.”
Noteica domes priekšsēdētāja
1. vietniecei Vēsmai Norai aiz-

vietot priekšsēdētāju viņa atvaļinājuma laikā.
* Nolēma komandēt Cesvaines novada domes finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāju
Gitu Preobražensku un Cesvaines novada domes sabiedrisko
attiecību speciālisti Lindu Vanagu
sadarbības pašvaldību delegācijas
sastāvā uz sadarbības pašvaldību
Kulēnu (Coulaines) Francijā no
2019. gada 11. septembra līdz
16. septembrim, apmaksājot ceļa
izdevumus un dienasnaudu.

CESVAINES VIDUSSKOLAI – 100

Cesvaines vidusskolas simtgades salidojuma
dienas norises

No plkst. 12.00 salidojuma viesu
reģistrēšanās Cesvaines vidusskolā.
Plkst. 18.00 Cesvaines vidusskolas 100 gadu jubilejas svinīgais pasākums „Skolas gadu raksti
Cesvainē” Cesvaines
vidusskolas aulā. Pēc
svinīgā pasākuma viesi ar ielūgumiem un
skolas darbinieki tiek
aicināti uz neformālu
tikšanos skolas ēdnīcā.
Pēc svinīgā pasākuma
balle kopā ar grupu
„CountrySide” Cesvaines vidusskolas aulā.
Dienas gaitā:
plkst. 12.00 došanās
uz Cesvaines vidusskolas skolotāju atdusas vietām Cesvaines
novada kapos (no Cesvaines vidusskolas);
plkst. 13.00 izzinošā
ekskursija
„Satikšanās ar Saulieti” Cesvaines tūrisma centra
gida vadībā (ekskursijas sākums Cesvaines
tūrisma centrā, noslēgums – Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā; ekskursija –
bez maksas);
plkst. 14.00 svētbrīdis Cesvaines evaņģē-

liski luteriskajā baznīcā, pieminot
skolas dibinātāju Albertu Vītolu,
viņa līdzgaitnieku Augustu Saulieti
un aizsaulē aizgājušos skolotājus un
absolventus, un aizlūgums par Ces-

vaines vidusskolas bijušajiem un
pašreizējiem skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem.
Pēc svētbrīža – Madonas pūtēju orķestra koncerts (diriģents – Andrejs
Cepītis);
plkst. 16.00 Cesvaines
pilsmuižas
ekskursija
Cesvaines tūrisma centra
gida vadībā (ekskursijas
sākums – Cesvaines tūrisma centrā, ekskursija –
bez maksas).
Cesvaines vidusskolā:
plkst.
12.00–20.00
Valda Kaprāļa gleznu
izstāde; skolas novadpētniecības muzeja krājumu
apskate; skolas fotoarhīva apskate interaktīvajā
ekrānā un skolas gaiteņos; varēs iegādāties
Cesvaines grāmatas un
grāmatu suvenīrus.
Fotokompānija „Berga
foto” vakara gaitā nodrošinās iespēju iemūžināt
un iegūt īpašumā savu
vai savas klases foto (par
noteiktu samaksu).
Līdzi ņemams labs
noskaņojums,
groziņš
vēderpriekiem un ziedojums dalībai salidojumā – 5 euro.

Paldies ikvienam, kas iesaistījās novada
svētku rīkošanā!

Cesvaines
vidusskola
ar
2019. gada 1. septembri aicina
darbā pavāra palīgu uz darbinieka
prombūtnes laiku.
Darba alga – 450 EUR.
Vairāk informācijas pa telefonu: 26461857.

Cesvaines novada pašvaldība saka milzīgu PALDIES svētku atbalstītājiem: SIA „Bura H”,
ZS „Sviķi”, AS „Cesvaines piens”, SIA „Ducimus” („Cesvaines alus”), SIA „Cesvaines vīni” (Cesvaines
brūzis), SIA „Ozols LG”, brīvdienu mājai „Dzirnavkalns”, kempingam „Rozītes”, AS „BTA”, SIA „Zaļā
māja Cesvainē”, ZS „Mežgaļi”, ZS „Piesaule”.
Ar mākslas plenēru, 5 koncertiem, 3 izrādēm un 2 ballītēm esam aicinājuši satikties Cesvainē paši sevi,
draugus, radus, kā arī satikuši jaunus, kuri aizbrauca mājās ar Cesvaines radošo dzirksti. Paldies svētku
radītājiem un atbalstītājiem – ikvienam iesaistītajam, kurš pielika darbīgu roku, lai svētki notiktu, būtu
organizēti un nodrošināti! Paldies čaklajiem darbarūķiem, kas palīdzēja viesu uzņemšanā un pasākumu
vietu labiekārtošanā!
Cesvaines novada dome

Cesvaines Ziņas

Pārdod vieglo
pasažieru
automašīnu
„Renault
Trafic”
Cesvaines
novada
dome
2019. gada 27. augustā plkst. 11.00
domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu „Renault Trafic”: valsts reģistrācijas numurs
MC252, gaiši pelēka, 1. reģistrācijas
datums – 01.09.2010., 9 sēdvietas,
2,0 litru dīzeļa dzinējs, transportlīdzekļa nākamā tehniskā apskate –
13.02.2020., atrašanās vieta – Madonas iela 1 Cesvainē, Cesvaines
novads.
Izsoles sākumcena – 4956 euro.
Izsoles dalības maksa (20 euro) un
nodrošinājuma apmērs (496 euro)
līdz izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2
AS „SEB banka” vai kasē.
Nosolītā summa, ieskaitot to domes kontā vai iemaksājot skaidrā
naudā kasē, jāsamaksā nedēļas laikā
no izsoles dienas.
Izsoles noteikumus var iepazīt
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 automašīnas apskati
interesēties pa tālruni: 64852022 vai
28382616.

Vidzemē
norisināsies
militārās
mācības
No 12. līdz 15. septembrim Vidzemē notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militārās mācības
„Zobens 2019”, kurās tiks vērtēta
25. kājnieku bataljona karavīru un
zemessargu spēja reaģēt uz hibrīdapdraudējumu. Par to informē Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
Informācijas daļas priekšniece virsleitnante Ieva Karlsberga.
Speciāliste stāsta, ka mācībās nosacīto pretinieku spēlēs Latvijas un
Igaunijas bruņoto spēku karavīri,
kuri darbosies civilajā apģērbā ar
mācībām noteiktu atšķirības zīmi.
„Izpildot mācību scenāriju, tiks
lietota mācību munīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību
un dzīvību. Aicinām iedzīvotājus
neuztraukties, redzot karavīru un
zemessargu pārvietošanos pa apkārtējiem ceļiem. Lūdzam ar sapratni
izturēties pret iespējamajiem īslaicīgiem satiksmes kustības apgrūtinājumiem, kas var rasties militārās
tehnikas pārvietošanās dēļ,” norāda
virsleitnante.
Militārās tehnikas un mācību dalībnieku pārvietošanās var notikt arī
Cesvaines novada teritorijā. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem
un neuztraukties!
Linda Vanaga
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Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola aicina uz
papilduzņemšanu
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” (sākot ar 9 gadu
vecumu; vecāku līdzfinansējums –
7 EUR mēnesī)
vai
gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma
(samaksa – 7 EUR par 1 nodarbību,
sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām).
Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties papilduzņemšanā pirmdien, 2019. gada
26. augustā, plkst. 18.00 Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolā Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa tālruni:
64852498, 26446141. Sagatavojiet
dzimšanas apliecības kopiju, pārējo
dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz
vietas.
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 (sākot ar
6–9 gadu vecumu; vecāku līdzfinansējums – 7 EUR mēnesī)
vai
pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma (samaksa – 6 EUR par 1 nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas
darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties papilduzņemšanā pirmdien, 2019. gada
26. augustā, plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa tālruni:
64852498, 26446141. Bērniem
jānodzied dziesma. Sagatavojiet
dzimšanas apliecības kopiju, pārējo
dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz
vietas.
Inta Stiene,
direktore

Norisinājies 4 × 4 tūrisma brauciens
Bezceļi, dubļi, nezināmais un pamatīga deva adrenalīna – tā ir tikai
neliela daļa Cesvainē dzīvojošo jauniešu kopīgo interešu, kas ir veicinājušas motorsporta kluba „SK Cesvaine” izveidi. Klubs aprīlī nosvinēja viena gada jubileju. Jauniešiem,
kas izveidojuši šo klubu, tas nav tikai sports – tā ir cilvēka un tehnikas
savstarpējas sadarbības pārbaude
dabas apskāvienos. Un ar šīm izjūtām jaunieši ikvienu aicināja iepazīties 27. jūlijā 4 × 4 tūrisma braucie-

nā „CESVAINES EKSPEDĪCIJA
2019” ar bezceļu elementiem.
Vairāku dienu garumā tika izstrādāts maršruts, kas gan ģimenēm,
gan draugu kompānijām būtu piemērots, baudot Cesvaines ainaviskākās vietas, dažādus nozīmīgus
objektus Cesvaines novadā – Cesvaines pili, Grašu pili, mūra loka tiltu pār Kujas upi. Bija iespēja iepazīt
un degustēt vietējo mājražotāju –
Cesvaines brūža un „Vidus Ruņģu” – produkciju. „Vidus Ruņģos”

Dalībnieki tūrisma brauciena noslēgumā

Dubļi, bezceļi – jo vairāk, jo labāk
mājai „Pie sievasmātes”, ZS „Vidus Ruņģi”, SIA „Ozols LG”,
SIA „MCE”, sacensībām „Signāls
EM Trophy 2019”, Vendijai Strodei par grafisko dizainu, Lilitai un
Laurai no Cesvaines tūrisma centra,
veikala „LaTS” vadītājai Olgai Klimanovai!
Jana Medniece,
Laumas Cīrules foto

Cesvaines jaunieši Itālijā
Saulainās Itālijas kolorītās un
daudzpusīgās mākslas iedvesmota, pagājušajā nedēļā pēc 12 dienu
prombūtnes Cesvainē atgriezās jauniešu grupa, kam šogad programmas „Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektā bija iespēja piedalīties
Cesvaines novada sadraudzības
pašvaldības Lagardellas pie Lezas
(Lagardelle-sur-Leze) koordinētajā
nometnē Itālijā, Rivoli Veronēzes
pilsētā.
„pARTage”, tulkojot no franču
valodas, nozīmē ‘daloties’ un izceltais „ART” – ‘māksla’, kas šogad
bija nometnes tēma. Mākslu dažādās tās izpausmēs apguvām un ap-

skatījām desmit Itālijā pavadītajās
dienās.
Izzinoša
ekskursija
Romeo
un Džuljetas pilsētā Veronā
(2000. gadā pilsētas vēsturiskais
centrs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā), kur lieliskas gides pavadībā skatījām arhitektūras daudzveidību, iespaidīgo
amfiteātri Veronas arēna (Arena di
Verona), Kastelvekjo (Castelvecchio) cietoksni, renesanses freskas
un tēlniecību Erbes laukumā (Piazza delle Erbe) un, protams, dedzīgas diskusijas par Šekspīra daiļradi
izvērsās pie Džuljetas mājas. Platforma nākamās nometnes dienas

Nodarbības notika ik dienu

Etīde un improvizācija itāļu valodā
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ekspedīcijas dalībniekiem bija arī
pusdienu pauze, lai uzņemtu spēkus
dienas otrajai daļai – dubļainākajām
vietām Cesvaines novadā.
4 × 4 tūrisma braucienā piedalījās 9 ekipāžas ar 4 × 4 automašīnām
un 3 ekipāžas ar kvadricikliem. Tā
rodas atkarība, kas atkal un atkal
neliek mieru, likdama domāt par
nākamo piedzīvojumu. Par sirsnīgo
un viesmīlīgo uzņemšanu saņemtas
vislabākās atsauksmes no ekspedīcijas dalībniekiem. Pēc dalībnieku
lūguma jau tiek
plānotā nākamā ekspedīcija,
kas, iespējams,
varētu būt nakts
ekspedīcija. Tā
turpināt!
Paldies pasākuma atbalstītājiem, kas palīdzēja realizēt
idejas: Cesvaines alus darītavai, Cesvaines
brūzim, Cesvaines novada domei, brīvdienu

Cesvaines Ziņas

diskusijām un debatēm par mākslas
lomu un nozīmi katra nometnes dalībnieka ikdienā.
Apskatījām arī katrai dalībvalstij
raksturīgos mākslas veidus, amatniecības virzienus, starptautiski
pazīstamos māksliniekus, mēģinājām atrast kopīgo un izcelt atšķirīgo. Piedalījāmies radošajā darbnīcā
„Emocionāla saskare ar mākslu”,
kas bija balstīta uz mākslas terapijas principiem un kur savas domas,
jūtas un vajadzības mēģinājām uzgleznot, neizmantojot tradicionālos
gleznotāja darbarīkus. Divu dienu
serigrāfijas nodarbības, kurās jauniešiem bija iespēja gūt izpratni par
šo populāro grafikas veidu un to
lietot, beidzās ar visiem nometnes
dalībniekiem vienādu T kreklu apdruku par piemiņu no šīs nometnes.
Savukārt kokapstrādes darbnīcā
jaunieši gatavoja kulonus un čaklākie paspēja izgatavot arī atslēgu
piekariņus un svečturus.
Par projekta dalībnieku viesošanos Rivoli uz pilsētas sporta centra,
kas bija arī mūsu mājvieta, sienas
atgādinās grafiti zīmējumi, ko jaunieši gleznoja mūsdienu ielu mākslas radošajā darbnīcā. Īpašu interesi un jautrību latviešu un rumāņu
jauniešos izraisīja cirka mākslinieku organizētās aktivitātes citādas
mākslas veidu apgūšanas nodarbībās, izmēģinot žonglēšanas un citus
roku veiklības trikus un pārbaudot
sava ķermeņa lokanības pakāpi nerimstošu smieklu pavadībā.
Neaizmirstama diena Venēcijā,
kur apmeklējām mākslas muzeju
„Peggy Guggenheim Collection” –
vienu no nozīmīgākajiem Itālijas
muzejiem, kurā apskatāmas Pegijas Gugenheimas personālkolekcijas, meistardarbi no Hanneloras B.
un Rūdolfa B. Šūlhofa kolekcijas,
skulptūru dārzs, kā arī pagaidu izstādes. Kolekcijā ir kubisma, futūrisma, metafiziskās glezniecības,
avangarda tēlniecības un sirreālisma darbi, ko gleznojuši daži no
20. gadsimta izcilākajiem māksli-

niekiem: Pikaso („The Poet”, „On
the Beach”), Žoržs Braks (Braque;
„The Clarinet”), Marsels Dišāns
(Duchamp; „Sad Young Man on
a Train”), Fransiss Pikabia (Picabia; „Very Rare Picture on Earth”),
Džordžo de Kīriko (de Chirico;
„The Red Tower”, „The Nostalgia
of the Poet”), Vasilijs Kandinskis
(Кандинский; „Ainava ar sarkanajiem stariem”, „Skice Nr. 2”, „White
Cross”), Žuans Miro (Miró; „Seated
Woman II”), Pols Klē (Klee; „Magic Garden”), Makss Ernsts (Ernst;
„The Kiss”, „Attirement of the Bride”), Džeksons Poloks (Pollock;
„The Moon Woman”, „Alchemy”).
Atpūtai no radošajiem procesiem
un emocionālajam līdzsvaram nometnes dalībniekiem bija iespēja
apskatīt tuvējās apkārtnes dabas
skaistumu braucienā ar laivām un
garā, ļoti smagā pārgājienā kalnos,
kā arī ikdienas pastaigās pa Rivoli
un, ja vien laikapstākļi ļāva, pašu
nometnes dalībnieku organizētajās
aktivitātēs. Šogad īpaši iecienīts
bija pludmales volejbols.
Piedzīvojums ārpus ierastās vides ir veids, kā iepazīt sevi, pasauli
un līdzcilvēkus, un man ir milzīgs
prieks, ka arī šogad vismaz desmit
Cesvaines jauniešiem, sajaucot fantastiskā kokteilī prieku, citas emocijas, nogurumu, pārpūli un gandarījumu par paveikto, bija iespēja
iegūt ne vien jaunus draugus, bet
arī sertifikātu „Youthpass”, kas apliecina projektā iegūtās prasmes un
iemaņas, kompetenču aprakstu.
Katrs mūsu piedzīvojums vienam
ir viegla izklaide, bet citam – viņa
galējo robežu pārbaude, tomēr gandarījumu par paveikto iegūst katrs.
Paldies mūsu jauniešiem par lielisko komandu, brīnišķīgo kompāniju,
grupas saliedētību un superpozitīvām emocijām visas nometnes garumā!
Inga Bekasova,
BJC vadītāja,
autores foto

CESVAINES NOVADA SVĒTKI „Cesvaine aicina”:
Cesvainei – 810, Augustam Saulietim – 150, Cesvaines novadam – 10
Ar bagātīgu programmu izskanējuši Cesvaines novada svētki. Visas
nedēļas laikā norisinājās plenērs,
bet nedēļas nogalē svētki tuvojās
kulminācijai. Kā ierasts, galvenā
svētku diena bija sestdiena, kad visas dienas garumā bija pieejamas
aktivitātes, koncerti visām paaudzēm.
Jau piektdienas vakarā lielo skatuvi ieskandināja jaunie mūziķi gan
no Cesvaines, gan no tuvākajiem
kaimiņu novadiem. Piektdienu varētu nodēvēt par svētku nedēļas
jauniešu dienu, jo jau pēc koncerta
turpinājās ballīte DJ vadībā, bet,
tumsai iestājoties, bija iespējams
vērot īpašu gaismas šovu.
Visas nedēļas laikā Cesvainē darbojās mākslinieki ne vien no Latvijas, bet arī kaimiņvalstīm. Viņu
nedēļas veikumu sestdien varēja apskatīt izstādē Cesvaines pils pagalmā. Pils pagalms bija īsta mākslas

pieturvieta: pie tējas namiņa zāļu
paklājus auda rokdarbniece Vanda
Podiņa, savukārt ar radošām aktivitātēm tējas namiņā izklaidēja Cesvaines tūrisma centrs.
Sestdienas rītu, modinot novadu,
ieskandināja Cesvaines pūtēju orķestris. Cesvaines tautas teātris, izrādot Augusta Saulieša lugu „Vienprātības komiteja”, kas pirmizrādi
piedzīvoja vasaras sākumā, pulcēja
daudz skatītāju. Šogad svētki atdzīvināja arī Cesvaines pils parku, kur
dienas laikā pulcējās mājražotāji,
amatnieki, lai tirgotos, kā arī ikviens apmeklētājs, lai vērotu deju
uzvedumu „Pils parka stāsts” un
koncertuzvedumu „Spēlēju, dancoju”. Senās mūzikas skaņas piepildīja pils parku, un – visiem par
brīnumu – cēlā karietē, kuru vilka
divi no labākajiem Latvijas zirgiem,
parkā ieradās senos romantisma laika tērpos ģērbti augstmaņi. Parks

nudien pārvērtās, un ikviens varēja
sajusties kā tolaik, kad te saimniekoja muižnieks.
Pēc ekskursijas „Satikšanās ar
Saulieti” Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā brīnišķīgas noskaņas radīja ērģelnieks Aigars Reinis
un tenors Mārtiņš Zvīgulis. Dienas
izskaņā
baznīcā,
pilnā
klausītāju,
skanēja koncerts
„Vasaras vakara romance”.
Svētku lielkoncerts šogad norisi-

nājās neierastā vietā – pļavā pie TV
torņa. To jau var dēvēt par Cesvaines svētku laukumu. Jaunizveidotā
svētku vieta pulcēja gan cesvainiešus, gan viesus no tuvākām un tālākām malām. Liels pulks koncerta
skatītāju vēroja TDA „Cesvaine”
un TDA „Madara” raito dejas soli.
Ikvienu priecēja atraktīvā
Olgas Rajeckas uzstāšanās,
šarmantais Uģis Roze, mūžam jaunās grupas „Eolika”
un „Turaidas Roze”, kā arī
leģendārā aktrise pārnovadniece Olga Dreģe. Par lustī-

gām dejām un kārtīgu izkustēšanos
naktsballē gādāja grupa „Apvedceļš” un DJ Roberts Lejasmeijers.
Pusnaktī Cesvaines naksnīgajās debesīs uzplauka salūts.
Svētkus, kā ierasts, noslēdzām
svētdien Kraukļos, kur viesojās
Baltinavas teātris „Palādas”, kas
lika smieties ikvienam atnākušajam.
Cesvaines novada desmitā un
Cesvaines 810. jubileja nosvinēta.
Saulieša jubilejas gads gan vēl turpinās. Paldies visiem, kas iesaistījās svētku organizēšanā un pielika
roku, lai tie izdotos!
Linda Vanaga,
autores, Jāņa Dziļuma foto

Augstmaņi no senatnes ierodas pils parkā

Cesvaines jaunieši uzstājas jauniešu vakarā, vadītājs Ainārs Melbārdis
Tenors Mārtiņš Zvīgulis koncertā
Cesvaines baznīcā

TDA „Madara”, Olga Rajecka, Olga Dreģe
ar Cesvaines pārstāvjiem

Cesvaines tautas teātris ar izrādi „Vienprātības komiteja”
pansionāta pagalmā
Vakara koncertu kuplināja jaunieši no TDA „Cesvaine”
Šarmantā Olga Dreģe savā priekšnesumā un
rotaļās iesaistīja jaunāko paaudzi

Pils parka stāsts dejotāju un mūziķu izpildījumā

2019. gada mākslas plenērs noslēdzies

„Neymann Ensemble” parkā ienesa senatnes elpu
Koncerts izskanējis

TDA „Rotaļa” rāda priekšzīmīgu sniegumu pat svelmainā dienā

Skatītāji piepilda visu laukumu

Cesvaines Ziņas
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Cesvaines novada iedzīvotājai Ārijai Vīksnai – 100!
Īsi pirms novada svētkiem,
2019. gada 23. jūlijā, savu 100 gadu
jubileju svinēja Cesvaines novada
vecākā iedzīvotāja Ārija Vīksna.
Ārija bērnības dienas vadījusi
Aiviekstes krastos, taču jau kopš
1950. gada dzīvo Cesvaines pusē.
Strādājusi par skolotāju Grašu un
Cesvaines skolā. Arī sasniedzot pensijas vecumu, turpinājusi mācīt jauno paaudzi – uzaicināta strādāt par
audzinātāju Cesvaines bērnudārzā.
Kā pati jubilāre smejas, strādājot ar
bērniem, saglabājusi jauneklīgumu.
Ārijas kundze ir bijusi sievišķības
etalons daudzām darbabiedrēm, kā
arī jaunajai paaudzei: gan šodien,
gan citkārt jubilāre mīl rotāties ar
krellēm, rokassprādzēm un citām
rotaslietām. Līdz sirmam vecumam
saglabājusi sirsnību, dzīvesprieku

un aizrautību izzināt visu jauno. Tuvojoties simtgadībai, kundze lieto
datoru, mīl lasīt un mācīties no galvas dzejoļus, interesējas par literatūru un notiekošo valstī.
Svētku dienā Cesvaines novada pašvaldības vārdā Āriju Vīksnu
sveica pašvaldības pārstāvji: domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats, sabiedrisko attiecību speciāliste Linda
Vanaga, Cesvaines sociālā dienesta darbiniece Jolanta Semjonova.
Sveicējiem piepulcējās arī citu pašvaldības iestāžu pārstāvji, kā arī jubilāres tuvinieki, draugi un paziņas.
Cesvaines novada pašvaldības
vārdā vēlam Ārijas kundzei izturību, labu veselību, dzīvesprieku un
enerģiju vēl daudzus dzīves gadus!
Linda Vanaga,
autores foto

Gaviļniece Ārija svētku dienā

Jubilāri sveic arī novada domes priekšsēdētājs un
sociālā dienesta pārstāvji

AUGUSTA SAULIEŠA GADS

AUGUSTAM SAULIETIM – 150
Mazliet par Plikaušu dzimtu
Kad pagājuši šāgada pārkarsušie
kapusvētki Ķinderēs, joprojām jūtam pateicību Daigai Matrozei un
Sarmītei Dzenei par atjaunoto rakstnieka Augusta Saulieša vecāku Ilzes
un Miķeļa Plikaušu atdusas vietu.
Dzelzs krusts ar Plikaušu vārdu
atrodas tieši aiz divu viņu dēlu kapiem, ko iezīmē plāksnes. Sakārtots
arī šoziem aizgājušās meitas Ilzes
kapiņš blakus brālim Jānim Saulieša
pieminekļa priekšā.
Tagad paskatīsimies pagātnē
rakstnieka tuvinieku datos! Augus-

ta Saulieša tēvs Miķelis Plikauss
(vecajās baznīcas grāmatās uzvārds
rakstīts – Plikkaus, vēlāk arī Plikauss), Jēkaba un Majas dēls, dzimis 1826. gada 29. septembrī Grašu
muižas „Jērkūrānos” („Jehre Kuhran” – vācu rakstībā h aiz patskaņa
apzīmē garumzīmi).
Jāpiezīmē, ka 19. gadsimtā ir
bijušas vairākas „Jērkūrānu” un
„Līckūrānu” mājas, izskaņā lieto
arī -ēni – „Līckūrēni”; 19. gadsimta beigās parādās apzīmējums
„Saules Kūrēni”. Rakstnieks, kas

Sauliešu dzimtas pārstāvju atdusas vieta

parasti katru manuskriptu datēja un
parakstīja, dažkārt lieto nosaukumu
„Saules māja”, ar to apzīmējot paša
celto māju.
1868. gadā M. Plikauss, parakstoties ar trim krustiem, noslēdz
„Sauliešu” māju pirkšanas līgumu
ar Grašu muižas īpašnieku Heinrihu fon Kālenu. Pēc tam arī Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes
dzimšanas un miršanas reģistru
grāmatās blakus parādās divi māju
vārdi: „Līce-Kūrēni” vai „Saulieši”.
Miķelis apprecējās ar Ilzi Strupīti
(1834 Grašu pagasta Kārklu muižas
„Voičakās” – 1895). Viņiem bija pieci bērni. Vecākais dēls Jānis (1856–
?) pieauga un dzīvoja „Sauliešos”,
nebija precējies. Par „Sauliešu”
saimnieku tēva vietā kļuva otrais
dēls Jēkabs (1859–1918). Divu nākamo puisīšu – Andra (1864–1865)
un Pētera (1867–1868) – dzīve pārtrūkusi agrā bērnībā. Jādomā, ka
abi apglabāti Vecajās Ķinderēs, jo
jauno kapsētu iesvētīja 1876. gadā.
Tātad nākamais rakstnieks Augusts
ir savu vecāku piektais dēls, kas gan
abus brālīšus nesatika.
Jēkabs Plikauss bija precējies ar
1860. gadā Kraukļos dzimušo Kristīni, ģimene dzīvoja „Līckūrēnos”,
t. i., „Sauliešos”. Viņiem bija vismaz pieci bērni. A. Saulieša vēs-

tulēs Annai Bērzkalnei vairākkārt
minēts paredzētais nākamais saimnieks Jānis (1885–1916), kam pārmeta mazo interesi par saimniecību.
Sākoties Pirmajam pasaules karam,
viņš bija pakļauts mobilizācijai,
kritis Grodņas guberņā. Rakstnieka
krustdēls Jēkabs Teodors (1888–
1928) ar Saulieša atbalstu mācījās
Štiglica mākslas skolā Pēterburgā,
zīmēja vākus un ilustrācijas izdevniecības „Varavīksna” grāmatām,
arī paša Saulieša darbiem. Pirmā
pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks, pēc atgriešanās
mājās 1920. gadā pamazām pārņēma saimniecību, bija Cesvaines
vidusskolas zīmēšanas skolotājs,
veidoja dekorācijas teātra izrādēm
Grašos un Cesvainē. Mira slimnīcā
Rīgā, apglabāts Ķinderēs, turpat,
kur vecvecāki un vecāki, kuru kapa
kopiņas vairs nav precīzi sazīmējamas.
Ģimenes vienīgā meita Ieva Kristīne (1893–?) ap 1930. gadu dzīvoja
Cesvainē. Dēliņš Oto Gustavs dzimis 1900. gadā un miris ar šarlaku
nepilnu sešu gadu vecumā. Pastarītis Jūlijs (1904–1969) dzīvojis
„Sauliešos”, vēlāk arī citur, apglabāts Ķinderēs, ģimenes kapuvietā.
Lielāka plāksne laukumiņā vēstī par mākslinieka Teodora Pli-

kauša ģimeni. Viņš bija precējies,
1926. gadā piedzimis dēls Andrejs,
kas Otrā pasaules kara beigās iesaukts leģionā un no Vācijas nokļuvis Austrālijā, tāpat kā viņa māte
Ida Marianna (1897–1988), kas
otrreiz precējusies ar Eduardu Mucenieku (1886–1971). Pēc pirmās
sievas Ainas (1925–1994) nāves
Andrejs neilgi bija precējies ar Latvijas latvieti Lidiju, kas, godprātīgi
izpildot 1998. gadā mirušā vīra vēlmi, pārveda uz Latviju visu četru
urniņas un apglabāja Ķinderēs. Vēl
pirms gadiem desmit izdarīgā „cepuru kundze” Lidija, kas pārcēlās
atpakaļ uz Rīgu, vairākkārt ciemojās Cesvainē un „Sauliešos”.
Rakstnieka tēvam bija trīs brāļi:
Jānis, kas ar savu saimi 1870. gadā
pārgāja uz Liezēres pagastu, Pēteris
un Andris; radu loks vēl paplašinās,
ja zinām, ka arī vectēvam Miķelim
bija trīs brāļi un visiem – pēcnācēji. Biežāk sastopamie personvārdi
Jānis, Jēkabs, Andris, Pēteris atrodami gandrīz ikvienā ģimenē un
paaudzē.
Nākamajā reizē ceru mazliet pastāstīt par atsevišķām rakstnieka
daiļrades tēmām, kam ierosmi devusi ģimene.
Dace Zvirgzdiņa,
autores foto

Noticis ikgadējais muižnieku turnīrs
Ik gadu Latvijas Piļu un muižu
asociācija organizē muižnieku turnīru. Šogad turnīrs norisinājās jau
18. reizi. Cesvaines pils muižnieku
godu devās aizstāvēt komanda, kurā
apvienoti pārstāvji no Cesvaines
tūrisma centra, domes administrācijas, sociālā dienesta un kultūras
nama.
Kā ierasts, turnīra organizēšana nonāk to rokās, kas uzvarējuši iepriekšējā gada turnīrā. Tā kā
2018. gada turnīrā uzvaras laurus
plūca un ceļojošo atslēgu saņēma
Varakļānu pils, viņiem bija tas gods
uzņemt viesus savās mājās.
Dienas gaitā tika veikti visdažādākie uzdevumi spēka, izturības
un ātruma pārbaudei – gan zābaka
mešana, gan stafete, gan orientēša-
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nās pils parkā, kā arī erudīcijas un
atmiņas treniņam. Pēc sacensību
daļas noslēguma visiem tika dota
iespēja iepazīt Varakļānu pili, muzeju, izvietotās ekspozīcijas, kā arī
doties nelielā ekskursijā pa Varakļānu pilsētu, apmeklējot Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcu,
Varakļānu Svētā Viktora kapelu,
Varakļānu Svētā Krusta evaņģēliski luterisko baznīcu. Ekskursijas laikā viesus pavadīja gids, kas
iepazīstināja arī ar pašas pilsētas
vēsturi, renovēto centrālo skvēru,
kā arī laipni atbildēja uz ikvienu
jautājumu.
Šogad ceļojošā atslēga un karogs nonāca uzvarētāju – apvienoto
Gulbenes muižu pārstāvju – rokās.

Taču, tā kā pērn
(2018.
gadā)
gulbenieši jau
uzņēma turnīra
dalībniekus, nākamā gada turnīra organizēšanu
uzvarētāji laipni
uzticēja
otrās
vietas ieguvējiem – Krāslavas
novada muižām.
Tātad nākamajā
gadā muižnieki
spēkosies Latgales pusē.
Linda
Vanaga,
Lauras
Smudzes foto
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Cesvaines pils komanda pie Varakļānu pils

Elvīra Maiga Hortenzija Baldiņa
Tālās gaitas staigātājai
(Elvīrai Baldiņai)
Adīna Ķirškalne

pie skolotājiem Oskara un Lūcijas
Blūmiem. Cik gan viņi bija prasīgi
un stingri, taču, pateicoties tam, zinības tika apgūtas ātri. Skolā Maiga
Atvasaras ziedu gaismu,
valkāja vecmāmiņas austas kleitas
Jaunās maizes saldo smaržu
un rūtainu vai strīpainu priekšauDāvināt grib dzimtā puse
tiņu. Staigāja ar vectēva taisītām
Savai meitenei, kas augstu
pastaliņām. Ziemas Maiga pavadīja
Mākslas kalnā uzkāpusi.
skolas solā, bet vasarās ganīja govis,
Nāk ar pīlādžogu krellēm
tādējādi izbaudīja ganiņa priekus un
Pāri norām agri rīti.
bēdas: agro celšanos no rītiem, aukSenam ganiņam tie saka:
sto rasu un slapjās kājas – un kur tad
– Labi gan, ka neaizmirsti,
vēl drūmās lietus dienas… Laikam
Kur uz bērnību ved taka.
jau tāpēc varēja radīt tik patiesus tēTālas gaitas staigātāja –
lus uz skatuves.
Gaišā Sniedze, ņiprā Mirdza,
Pēc tam ceļš ved uz Viļuma
Volgas krastu zēns Aļoša,
Kraukļu sešgadīgo skolu. Tur sešas
Cik daudz dzīvēm savu sirdi
klases mācīja četri skolotāji: VeroNesavtīgi, dāsni devi,
nika Lapsele, Andrejs Laucenieks,
Lai nu tagad, gadu kalnā,
Liepiņš, Milda Ulpe. Skolotājas
Doto atdodamies dzirdi!
Veronikas Lapseles atmiņas: „NeStars (Madona), Nr. 112 daudz varu pastāstīt par Elvīras
(18.09.1969.) Maigas vecākiem. Māte bija liela
dziedātāja, dziedāja korī Kārklos.
Elvīra Maiga Hortenzija Baldi- Tēvs strādāja Kārklu pienotavā par
ņa dzimusi 1919. gada 11. augustā sviesta meistaru. Viņš bija labs sava
Madonas apriņķa Kraukļu pagasta aroda pratējs. Brālis Ēriks bija kār„Jostu Kantēs”. Māte – mājsaim- tīgs puisis un skolā nekādos tračos
niece, laukstrādniece Anna Baldiņa nepiedalījās. Viņa māsu mēs toreiz
(dzimusi Ceļmals), tēvs – piensaim- nesaucām par Elvīru, bet par Mainieks Jānis Baldiņš, brālis – Ēriks gu. Maza auguma gaišmate, ļoti
Baldiņš.
mīļa meitene. Skolā spēlētajās luSkolas gaitas uzsākusi Kārklu gās, sevišķi pasaku, Maiga parasti
Nikolaja Gubeņa četrgadīgajā skolā bija princeses lomā, un viņai šīs
lomas labi padevās.
Kā
aktrise
Maiga tika aicināta uz Kraukļu tautas namu
bērnu vārda došanas un kristību svinībām.
1982.
gadā
Kraukļu skolā
bija
sarīkota
tikšanās,
uz
kuru es arī biju
uzaicināta. Satikšanās izvērtās par jauku
pasākumu gan
man, gan bijušajiem skolas
absolventiem,
Maigas klasesbiedrenēm.”
Pēc Kraukļu
skolas
Maiga
turpina
mācības Cesvaines vidusskolā,
kuru
1938. gadā pabeigusi. NopelKraukļu pagasta „Jostu Kantēs”: priekšā Elvīra un niem bagātās
brālis Ēriks; sēž vecvecāki Minna un Augusts Ceļmals; skolotājas Mastāv mamma Anna un tēvs Jānis. 1921.

Kraukļu skolas kolektīvā: no labās puses 1. rindā Elvīra Baldiņa,
nezināma, skolotāji Andrejs Laucenieks, Veronika Lapsele, Milda Ulpe,
direktors Liepiņš

Elvīra Latvju aktieru arodbiedrības teātra skolā 1939. gadā
rijas Bērzkalnes atmiņas: „Maiga
bija zilacaina, zeltmataina meitene,
smalki veidota, gracioza augumā.
Vienmēr aktīva, dzīvesprieka pilna,
arī nopietna, bet nekad saīgusi vai
nelaipna. Cesvaines vidusskolēnu
pašdarbībā katrā izrādē Maigai atradās piemērota loma. Visspilgtāk
atmiņā palikušas „Trejmeitiņas”,
kur viņa bija Annele. Saņēmusi
gatavības apliecību un ballē, kas
notiek pēc tam, satiekas ar Kārli
Sebri. Viņš dejo ar Maigu, un viņa
jaunajam aktierim pasūrojas, ka
mazā auguma dēļ nevarēs mācīties
par aktrisi. „Kas par niekiem!” šie
trīs Kārļa Sebra vārdi kļuva Maigas
dzīvē izšķirošie.”
Tālāk topošās aktrises gaitas
saistās ar Rīgu un mācībām Latvju
aktieru arodbiedrības teātra skolā.
Pēc skolas likvidācijas viņa turpina apgūt aktiermeistarību Latvju
drāmas ansambļa studijā, piedaloties studijas teatrālajos uzvedumos
(1941–1944). Pēc kara beigām,
1945.–1976. gadā, Maiga strādā
Latvijas Jaunatnes teātrī. Pēc aiziešanas pensijā Elvīra turpina strādāt
teātrī kā ārštata darbiniece līdz pat
teātra slēgšanai 1992. gadā.
Piedalījusies daudzos radio, teātra uzvedumos un televīzijas iestudējumos, kas paredzēti bērniem.
Latvijas Kultūras fonda stipendiāte.
2009. gadā Elvīra Baldiņa pievienojās Teātra zelta fondam.
Ģimene: vīrs – diriģents un vijolnieks Leonhards Ostrovskis (1922–
1984), dēls – Madis Ostrovskis.
Apbalvojumi: Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas Nopelniem bagātā skatuves māksliniece (1955); ordenis „Goda zīme”
(1956); Triju Zvaigžņu ordenis
(2010).
„Mīļākais cilvēks, kas man ir bijis
dzīvē, ir mans brālis, jo tik brīniš-

Elvīra Baldiņa Eduarda Smiļģa teātra muzejā pērn, 28. janvārī,
Jaunatnes teātra dzimšanas dienas svinībās (Valtera Poļakova foto)

ķīgs brālis. Nevar būt labāks brālis,
kā bija man. Tagad man mazdēls ir
tikpat mīļš, divi man tādi mīļi cilvēki,” saka Baldiņa. Brālis Ēriks kara
laikā pazuda bez vēsts, savukārt
mazdēls joprojām ir biežs un mīļš
viesis pie Elvīras.
Jau skolas laikā viņai patika dejot, dziedāt un deklamēt. Pirmā
loma nospēlēta jau sešu gadu vecumā mammas pašdarbnieku teātrī.
„Tā bērnība man bija reti smaga, tad
es gribēju pārveidot pasauli, tādēļ
es gribēju kļūt par aktrisi, kas veidos cilvēkus labākus, ar tādu jocīgu
domu,” min Baldiņa.
„11. augusts ir Latvijas brīvības
cīnītāju piemiņas diena un mana
dzimšanas diena, bet 13. augustā
man ir vārda diena,” palepojas Elvīra. Jubilejas viņa svin kopā ar draugiem Lapmežciemā vasarnīcā, kuru
gan atdevusi mazdēlam Tomam.
Elvīru vedot pie bērniem un studentiem kā tādu brīnumu. Sirmā kundze
ar visiem aprunājas – stāsta, kā visu
mūžu ar tautasdziesmām draudzējusies. Katram dzīves brīdim esot sava
daina, izskaitījusi, ka var noskaitīt
pāri par diviem tūkstošiem, līdz apnicis skaitīt. „Man ir dziļa cieņa pret
latviešu tautasdziesmām, bet cilvēki
netic, ka zinu tik daudz. Reiz man

Kraukļu skolā: no labās puses skolotāja Veronika Lapsele,
Elvīra Baldiņa, klasesbiedrenes Elza Ķūdere, Aina Greķe. 1982.
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piezvanīja 91 gadu veca kundze,
atradusi telefona numuru no krievu
laiku telefonu grāmatas. Piezvana –
vai esmu dzīva? Ar mani vairākas
reizes presē bijušas intervijas, un
televīzijā arī esmu rādīta, jo skaitos simtgadniece. Zvanītāja priecīgi saka: jūs taču bijāt tāds gaismas
plankums tajā tumšajā laikmetā!”
Nepaejot gandrīz ne diena, kad kāds
nepiezvanītu Elvīras kundzei – grib
parunāties par folkloru, par viņas
mūžu, par to, kā tagad jūtas.
„Kapi par Elvīras Baldiņas dvēseles skatuvi kļuva pamazām. „Neesmu ne izvadītāja, ne apstāvētāja,
bet māksliniece, kas smagā brīdī
atnākusi pie aizgājēja tuviniekiem.
Kapos vienmēr runāju kā aktrise.”
Viņa piebilst: „Man patīk tautasdziesmu primitīvā, skaidrā filozofija, jo tā ved uz saprašanu – ja
gribam labi dzīvot šajā saulē, smagi
jāpūlas, meklējot spēku tieši sevī.”
Aktrise smejoties saka – esot liela
dēkaine, kurai piemetusies tautasdziesmas dvēsele: „Man visu žēl,
un es visus attaisnoju.”
2018. gada 23. aprīlī Elvīra Baldiņa ciemojās pie Rolanda Zagorska teātrī „Hamlets”.
Rolands Zagorskis jautā: „Vai ir
kāda jēga no dzīves?”
Un Elvīra Baldiņa atbild: „Jēga,
jēga, liela jēga, jēga ir tāda, ka tas
ir tik interesanti, ka nevar nomirt.
Vai tad lielāka jēga var būt – dzīvot
un tik daudz ko piedzīvot un pārdzīvot? Vai tad tā nav jēga? Tā ir vislielākā jēga – ar prieku dzīvot, ka
tu nekad nezini, kas būs nākamajā
mirklī un ko tu atcerēsies, un ko tu
salīdzināsi. Tā, manuprāt, nu ir tā
jēga!”
Materiāli publikācijai sagatavoti
no Kraukļu bibliotēkas novadpētniecības mapes, foto no albuma –
dāvanas Kraukļu skolai 1982. gada
tikšanās reizē, publikācijām presē
un interneta vietnēm.
Larisa Maligina,
Kraukļu bibliotēkas vadītāja
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Aicinām uz pludmales
volejbola sacensībām
Līdz 22. augustam, rakstot uz trupavniece2@inbox.lv, var pieteikties uz pludmales
volejbola sacensībām 24. un 25. augustā
Peldu ielā Cesvainē.
24. augustā plkst. 10.00 spēkosies vīru
komandas (40+) – uz laukuma 3 × 3 spēlētāji, savukārt plkst. 12.30 – vīri un jaunieši
(16+) – uz laukuma 2 × 2 spēlētāji.
25. augustā plkst. 11.00 – sieviešu spēles – uz laukuma 2 × 2 spēlētāji.
Dalība – bez maksas! Pasākums notiek
projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”, kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Starpvalstu sadarbības projekts „Strūves maršrutu tīkls”

Projekta aktivitātes no 21. līdz 23. augustam veltītas Strūves ģeodēziskajam lokam – garākajai
un precīzākajai 19. gadsimta ģeodēzisko uzmērījumu sistēmai.
21. augusts
9.00

Strūves ģeodēziskā loka punkts Sestukalns (Ziestu kalns)
Konference Sausnējas pagasta muzejā
* Priekšlasījumi:
Strūves loka vēsture Latvijā;
Strūves loks un tūrisms
* Piemiņas monētas „Sestu-kalns” kalšana
Strūves ģeodēziskā loka punkts Gaissakalns (Gaiziņš)
* Punkta apmeklējums
* Pārgājiens kopā ar vides gidu
* Piemiņas monētas „Gaissa-kalns” kalšana viesu namā „Gaiziņstars”

Izbraukšana no viesnīcas „Ērgļi”
stāvlaukuma Ērgļos, Rīgas ielā 31

11.30

Strūves ģeodēziskā loka punkta Nessaule-kalns (Nesaules kalns) atjaunošana

Cesvaines–Kārzdabas ceļa 7. km: līdz
1. zīmei „Nesaules kalns”, pagrieziens pa kreisi „Zosēnu” māju virzienā līdz 2. zīmei „Nesaules kalns”.
Tālāk – kājām un zābakos!

no 13.00

Piemiņas monētas „Nessaule-kalns” kalšana Cesvaines tūrisma centrā

10.30

14.30

„Līdumi”, Sausnēja, Sausnējas pag.,
Ērgļu nov.

Tikšanās Madonas nov. Bērzaunes
pag. Gaiziņkalnā, pie atpūtas kompleksa „Dāmu paradīze” jeb „Lejas
Gaiziņiem”
Smilteņu skola, Bērzaunes pag., Madonas nov.

22. augusts

Pils iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov.

23. augusts
9.00
Tūrisma maršruts „No Strūves līdz GPS”
Programmā: Latvijas Ģeotelpiskās infor- Izbraukšana no viesnīcas „Ērgļi”
mācijas aģentūras demonstrējumi trianstāvlaukuma Ērgļos, Rīgas ielā 31
gulācijā, nivelēšanā un GPS
Pieteikties mnf@inbox.lv, norādot datumu, punktu, personu skaitu!

Izstāde
Kraukļu bibliotēkas
sarīkojumu zālē

Sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bibliotēku līdz 31. augustam
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē skatāma biedrības „Ozols un zīle” projekta
„Vietvārdu talka Liezērē” izstāde. Laipni
aicināti skatīt kaimiņu pagasta vēsturiskās
vietas!
Apskatāma arī izstāde par godu novadniecei Cesvaines vidusskolas absolventei
Elvīrai Maigai Hortenzijai Baldiņai.
Laipni aicināti!

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2019. gada 19. septembrī
Nr. 8 (3012) 2019. gada 15. 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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Veselības veicināšanas
un profilakses projekta
aktualitātes
Arvien norisinās skriešanas nodarbības
trenera Dzintara Toņņa vadībā – ikviens ir
aicināts otrdienu un ceturtdienu vakaros
pievienoties kopīgos treniņos. Nodarbības
notiek bijušās internātpamatskolas stadionā.
Turpinās fizioterapijas nodarbības pirmdienu vakaros fizioterapeites Karlīnas Rudzītes vadībā. Nodarbības notiek Rīgas
ielā 4 (sporta zālē).
Augustā projektā paredzētas uztura nodarbības Grašu ciemata bērniem, kā arī sportiski notikumi ikvienam interesentam – volejbola turnīrs un ģimeņu sporta diena skolēnu
brīvlaika noslēgumā. Par gaidāmajiem pasākumiem informēsim, tiem tuvojoties.
Projekta aktualitātes pieejamas Cesvaines
novada mājaslapas www.cesvaine.lv sadaļā
„Projekts „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā””.
Linda Vanaga

Aicina pieteikties uz
bērnu ārsta
konsultācijām Cesvainē
Pieņems bērnu acu ārsts un alergologs.
Pieteikšanās, zvanot uz sociālo dienestu pa
tālruni: 29365023.

* Dalībnieki brauc ar savām automašīnām.
* Partneri: Madonas novada
fonds (Latvija), Mittetulundusühing
PAIK (Igaunija), Leader Outokaira
Tuottamhan (Somija), Lokalt ledd
utveckling Tornedalen (Zviedrija).

Latvijas iedzīvotājus aicina piedalīties unikālā
ģimeņu un dzimtu grāmatu izstādes veidošanā
Turpinot grāmatu lasīšanas veicināšanas projektu „Bibliotēka”, kuru organizē literatūras
mecenāts „Baltic International Bank”, Latvijas
ģimenes aicinām iesaistīties izstādes „Dzimtas
grāmata” veidošanā. Ģimenes un dzimtas visā
Latvijā aicinām iesūtīt projektam „Bibliotēka”
savu dzimtas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas
ģimenei ir īpaši nozīmīga, līdz šī gada 31. augustam. Iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu stāsti
un grāmatas 2020. gadā tiks prezentēti izstādēs
Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.
„Valsts esam mēs – Latvijas ģimenes un dzimtas. Katras ģimenes vēsture veido valsts vēsturi.
Ir būtiski uzturēt un stiprināt tradicionālās ģimeniskās un dzimtu tradīcijas. Paaudžu paaudzēs
Latvijā informācijas nesējs ir bijusi grāmata – tā
ļauj nodot uzkrāto dzīvesziņu bērniem un mazbērniem. Izstāde rosinās ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā un radīs interesi par grāmatu
kā par vienu no dzimtas relikvijām,” par topošo izstādi „Dzimtas grāmata” komentāru sniedz
„Baltic International Bank” galvenais akcionārs,
ilggadējais latviešu literatūras mecenāts Valērijs
Belokoņs.
Jaunlatviešu laikos grāmatas veidoja tautas
identitāti un sekmēja tās pašapziņas celšanos, savukārt mūsdienās latviešu autoru grāmatas tiek
tulkotas kā pasaules līmeņa bestselleri. Visi šie
literatūras izdevumi cauri gadu desmitiem nesuši līdzi stāstus, kuru pamatā ir spēcīgās Latvijas
ģimenes. Lai katram no mums būtu iespēja atklāt
savas ģimenes īpašo grāmatu plašākai sabiedrībai, projektā „Bibliotēka” tiek organizēta izstāde
„Dzimtas grāmata”.
Lai pieteiktu dalību izstādē, ģimenēm un dzimtām jāpiedalās „Bibliotēkas” izsludinātajā konkursā. Tā dalībniekam ir jāiesūta dzimtas stāsts,
apraksts par ģimenei nozīmīgu grāmatu un grāmatas fotogrāfija. Dzimtas stāstā ir jāmin būtiski
fakti un notikumi, kurus dalībnieks vēlas izstāstīt
plašākai sabiedrībai. Savukārt grāmatas aprakstā
jāpamato, kāpēc tieši šī grāmata tiek pieteikta

konkursam un kāda ir tās nozīme dzimtas dzīvē. Tā var būt sena Bībele, pārmantota no paaudzes paaudzē, romāns, kas kopīgā lasīšanas
priekā vienojis vairākus ģimenes locekļus, vai
pavisam nesen izdota pasaku grāmata – literatūras darba formāts, valoda un izdošanas
gads nav svarīgi. Izstādes konkursa nolikums
ar detalizētiem pieteikšanās noteikumiem:
https://ej.uz/dzimtasgramata.
Iesniegtos darbus izvērtēs īpaši izveidota
konkursa žūrija: mākslas vēsturniece Ramona
Umblija; tulkotāja, redaktore, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore
Kārina Pētersone; Valsts heraldikas komisijas
priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs; „Baltic
International Bank” galvenais akcionārs, ilggadējais latviešu literatūras mecenāts Valērijs
Belokoņs, „Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas pārvaldes vadītāja Jekaterina Kuzņecova.
Pavisam izstādē „Dzimtas grāmata” tiks
iekļauti 12 ģimeņu stāsti: astoņus žūrija izvēlēsies no konkursā iesūtītajiem pieteikumiem,
savukārt četrus – no ģimenēm, kas piedalās
„Baltic International Bank” atbalstītās grāmatas „Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” izstrādē. Izstādes atklāšana paredzēta 2020. gada
janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, savukārt februārī izstāde būs apskatāma Liepājas
latviešu biedrības namā, bet martā – Latgales
vēstniecībā „GORS”.
Dalībnieki sagatavotos pieteikumus aicināti
sūtīt elektroniski uz e-pastu biblioteka@bib.
eu ar norādi „Dzimtas grāmata” vai ierakstītā
vēstulē uz adresi: „Baltic International Bank”,
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, ar norādi „Jekaterinai Kuzņecovai, „Baltic International
Bank”, konkursam „Dzimtas grāmata”” līdz
2019. gada 31. augustam.
Darbu vērtēšana norisināsies no 2019. gada
1. septembra līdz 30. septembrim.
Oktobra sākumā konkursa rezultāti tiks

Cesvaines Ziņas

personīgi paziņoti astoņiem žūrijas izvēlētajiem konkursa dalībniekiem un pēc tam publicēti projekta „Bibliotēka” mājaslapā www.
manabiblioteka.lv un projekta sociālo tīklu
profilos, kā arī „Baltic International Bank”
mājaslapā www.bib.eu, sociālo tīklu profilos
un citos komunikācijas kanālos.
Projekts „Bibliotēka” ir latviešu literatūras
mecenāta „Baltic International Bank” iniciēts
sociāls projekts, lai veicinātu lasīšanu un
rakstniecību Latvijā. Iniciatīva „Bibliotēka”
aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras
nozīmi cilvēku dzīvē, stāstus par personiskajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo
un profesionālo vērtību. Latviešu literatūras attīstība ir viens no „Baltic International
Bank” ilggadējiem sabiedrības atbalsta virzieniem. Esot pārliecībā, ka savas valsts kultūras
un vēstures pārzināšana ir katras tautas nacionālās identitātes pamatā, „Baltic International
Bank” finansiāli atbalsta nacionālas nozīmes
grāmatu izdošanu un literatūras projektu īstenošanu. Vairāk informācijas – projekta „Bibliotēka” mājaslapā www.manabiblioteka.lv
un sociālo tīklu „Instagram”, „Facebook” un
„Twitter” profilos (@manabiblioteka).
Papildu informācija: Daiga Bitēna, „Baltic
International Bank”, projekta „Bibliotēka”
komunikācijas koordinatore, daiga@enibit.
lv, +371-25629847.

