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2018. gada decembris Cesvaines novada domes izdevums

Jaunajā – 2019. gadā ieejot

Cesvaine ietērpusies svētku rotā

16. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Adventa trešā svētdiena, svētdienas skola 
(pēc dievkalpojuma būs sadraudzība)

16. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Adventa trešā svētdiena: adorācija 
(plkst. 9.00) un Svētā Mise

22. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Rorātu Svētā Mise Vissvētākās Jaunavas 
Marijas godam

23. decembris plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Adventa ceturtā svētdiena: dievkalpojums

23. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Adventa ceturtā svētdiena: Vissvētākā 
Sakramenta uzstādīšana un adorācija 
(plkst. 9.00), Svētā Mise

23. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Koncerts „Sajūti Ziemassvētkus”: Iveta 
Baumane, Roberts Pētersons, Ainis Zavadskis
Ieeja: 3 EUR

24. decembrī plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Betlēmes atveidojuma pasvētīšana, procesija, 
ganiņu Svētā Mise

24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Kristus piedzimšanas svētvakars.
Dievkalpojumā piedalīsies Madonas saksofonu 
kvartets, vadītājs Andrejs Cepītis

Apvārsnis iesnidzis klusumā, kupena kupenu veļ,
Ziema no dievišķa klusuma dvēselei baznīcu ceļ.
Egles uz pauguru altāriem, sludinot klusumu svētu,
Sniegbaltām rokām pār tālumu cilvēku svētī un sētu.

Laimonis Vāczemnieks

Lai ticība, cerība un mīlestība gaišajā Ziemassvētku laikā!
Panākumiem, iecerēm un labiem nodomiem bagātu

jauno – 2019. gadu!

25. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku dienas 
Svētā Mise

26. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Otrie Ziemassvētki, Svētā Stefana diena

26. decembrī plkst. 14.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines novada senioru eglīte: vokālo 
ansambļu „Variants” un „Rondo” koncerts 
„Svētku laiks”, turpinājumā groziņu vakars – 
balle ar Cesvaines pūtēju orķestri, vakara 
vadītāja Ilze Kraukle

30. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Svētdienas dievkalpojums. 
Vecgada noslēgums

30. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
1. svētdiena pēc Ziemassvētkiem: 
Vissvētākā Sakramenta adorācija, Svētā Mise, 
svētība ģimenēm

31. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un 
adorācija, pateicības mise par aizejošo gadu

31. decembrī plkst. 24.00
Cesvaines kultūras nama skvērā
JAUNĀ 2019. GADA SAGAIDĪŠANAS 
SALŪTS

1. janvārī no plkst. 00.30
Cesvaines kultūras namā
JAUNGADA NAKTS BALLE
Spēlēs grupa „Vidroks”
Ieeja: 3 EUR

Pasākumi Cesvainē 
Ziemassvētku laikā un 

Jaungadā

Cesvaines novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Nr. 12 (304)

Ir Ziemassvētku laiks, tuvojas jau-
nais – 2019. gads. Kāds tas būs kat-
ram no mums un visiem kopā, mēs 
nezinām, varam vien vēlēties, lai 
tas būtu visādā ziņā labs, noteikti ne 
sliktāks par aizejošo – 2018. gadu.

2018. gads, tāpat kā visi iepriek-
šējie, ir pagājis ļoti ātri un darbīgi. 
Neapšaubāmi, svarīgākais notikums 
šajā gadā Latvijai bija Saeimas vē-
lēšanas. Lai gan mēs dažkārt esam 
vienaldzīgi pret politiku, Saeimas 
pieņemtie likumi ietekmē mūs visus. 
Arī pašvaldību, to vidū Cesvaines, 
nākotne ir atkarīga no jaunievēlēto 
deputātu lēmumiem. Tuvākajā laikā 
varētu izšķirties jautājums par to, vai 
par savu dzīvi Cesvaines novadā arī 
turpmāk varēsim lemt paši vai par to 
lems un finanses piešķirs citi.

Par spīti iepriekšminētajam, paš-
valdība strādā, veic ikdienas darbus, 

kā arī realizē lielākus projektus. Ir 
pabeigts pilsmuižas staļļu jumts un 
rekonstruēts Brīvības ielas posms 
uzņēmējdarbības atbalstam. Pašlaik 
turpinās pils jumta atjaunošanas un 
Pils ielas rekonstrukcijas darbi. Tas, 
ka tūrisms atdzīvina un arī turpmāk 
var atdzīvināt Cesvaini, ir skaidrs. 
Realizējot abus iepriekšminētos 
projektus, paveiktais būs ieguvums 
cesvainiešiem un arī Cesvaines cie-
miņiem.

Tā mēs katrs pats varam paraudzī-
ties uz aizejošo gadu un izvērtēt, cik 
veiksmīgs un labs tas ir bijis.

Lai viss iecerētais izdodas arī 
turpmāk! Novēlu visiem veselību, 
veiksmi un gaišu skatu uz dzīvi jau-
najā – 2019. gadā!

Vilnis Špats,
Cesvaines pašvaldības vadītājs

Decembris ir atnesis ne vien vē-
sāku laiku, bet arī sirsnīgas, gaišas 
un mierīgas Ziemassvētku noskaņas 
mūsu novadā. Nu jau visi ir ievēro-
juši krāšņos Ziemassvētku rotāju-
mus Cesvainē. Jau iebraucot pilsē-
tā, ir redzams skaisti izgaismotais 
nosaukums, kas laipni aicina mājās. 
Lai gan kustību nedaudz ierobežo 
un apgrūtina Pils ielas remontdarbi, 
ielas ir rotātas ar gaišām sniegpārs-
liņām.

Ziemassvētku eglīti, kas, kā ie-
rasts, atrodas pie novada domes, ie-
dedzām 7. decembrī, kad eņģeļi, uz-
burot svētku noskaņu, ikvienu mazo 
novada iedzīvotāju aicināja rotaļās. 
Neilgi pirms tam skvēros pretī no-

vada domei un pie Rīgas ielas spoži 
iemirdzējās svētku rotājumi – stili-
zētas eglītes un mirdzošs koks, kam 
apkārt izkārtojušās košas bumbas.

Cesvaine šogad ir īpaši iemir-
dzējusies svētku rotā. Par daiļajiem 
rotājumiem paldies labiekārtošanas 
nodaļas un kultūras nama darbinie-
kiem. Īpašs paldies Jānim Āboli-
ņam, kurš veltījis neskaitāmas stun-
das, lai radītu skaistos rotājumus, 
kurus var saukt par patiesiem māk-
slas darbiem!

Lai gaiši, sirsnīgi svētki, idejām 
un to piepildījumiem pārbagāts jau-
nais gads!

Linda Vanaga,
autores foto

Ziemassvētku eglīte
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un 
apglabāšanas pakalpojumu tarifiem

Turpinās Cesvaines pils jumta rekonstrukcija

Paziņojums par 
dzīvokļu 
īpašumu 

atsavināšanu

Domes sēdē 15. novembrīDomes ārkārtas 
sēdē 5. decembrī

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu 
cenu, pašvaldības dzīvokļa īpašumu „Kripu 
mājā” Cesvaines pagastā Cesvaines nova-
dā. Īpašumā ir dzīvoklis 63,2 m2 platībā un 
kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās 
mājas, būvēm un zemes. Noteica nosacīto 
cenu – 600 euro.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu 
cenu, pašvaldības dzīvokļa īpašumu Augus-
ta Saulieša ielā 4 Cesvainē Cesvaines nova-
dā. Īpašumā ir dzīvoklis 47,1 m2 platībā un 
kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās 
mājas un zemes. Noteica nosacīto cenu – 
4500 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu 

* Apstiprināja izsoles par nomas tiesībām 
uz telpu grupu ēkā Augusta Saulieša ielā 1 
Cesvainē Cesvaines novadā rezultātus: no-
mas tiesības izsolītas Ivetai Andronovai par 
1,40 euro/m2.

* Nolēma apdrošināt pašvaldības iestā-
žu darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, 
paredzot kopējo apdrošināšanas prēmiju ne 
vairāk kā 1300 euro.

* Noteica pašvaldības atbalsta Ziemas-
svētkos apmēru: saldumu paka – 3,40 euro; 
saldumu un sadzīves priekšmetu paka – 
10,00 euro.

* Grozīja Cesvaines novada domes sēdē 
2015. gada 16. decembrī ar lēmumu ap-
stiprināto Cesvaines novada pašvaldības 
grants ceļu sarakstu pašvaldības projektam 
„Grants ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvai-
nes novadā”, ar kuru pašvaldība piedalīsies 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

2017. gada 7. decembrī Latvijas Republikas 
Saeima pieņēma likumprojektu „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas 
stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī un kura re-
zultātā tika būtiski mainīta nešķiroto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas veidoša-
nās un izmaiņu apstiprināšanas kārtība.

Likuma grozījumu rezultātā dabas resur-
su nodokļa (DRN) maksājums pārstāja būt 
patstāvīga apsaimniekošanas maksas kom-
ponente, kuras izmaiņu gadījumā būtu ne-
pieciešams speciāls atsevišķs pašvaldības lē-
mums, – DRN maksājums tika iekļauts tarifā 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos. Paredzēts, ka turpmāk DRN būs, 
tāpat kā sākotnēji, iekļauts atkritumu apgla-
bāšanas tarifā. Lai samazinātu administratīvo 
slogu, likumprojektā ir paredzēts, ka pašval-
dībai, mainoties apglabāšanas tarifam, nebūs 
nepieciešams atsevišķs lēmums par atkritumu 
apsaimniekošanas maksas maiņu, kas stāsies 
spēkā reizē ar jauno apglabāšanas tarifu.

Sakarā ar likuma grozījumiem un pakāpenis-
ko DRN maksājuma pieaugumu Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 
2018. gada 5. aprīlī izskatīja SIA „AP „Kau-

dzītes”” iesniegumu un pieņēma lēmumu, ar 
kuru apstiprināja SIA „AP „Kaudzītes”” poli-
gona tarifus ar DRN (bez pievienotās vērtības 
nodokļa – PVN) turpmākajiem periodiem:

• tarifu 55,52 EUR/t uz laika periodu no 
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim;

• tarifu 59,52 EUR/t uz laika periodu 
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
31. decembrim;

• tarifu 63,02 EUR/t no 2020. gada 1. janvā-
ra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Veicot apsaimniekošanas maksas aprēķinus, 
jāņem vērā, ka samaksa par atkritumu apgla-
bāšanu SIA „AP „Kaudzītes”” poligonā tiek 
noteikta, pamatojoties uz ievestajām tonnām, 
savukārt SIA „Pilsētvides serviss” klientiem 
samaksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek 
noteikta, pamatojoties uz savāktajiem kubik-
metriem.

Tā kā atkritumu apglabāšanas izmaksas ar 
2019. gada 1. janvāri pieaugs par 4,00 EUR/t 
un atkritumu vidējais svars Cesvaines no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
ir 140 kg/m3, tad jāsecina, ka poligona tari-
fa pieaugums ar 2019. gada 1. janvāri būs 

0,56 EUR/m3 bez PVN.
Ievērojot iepriekšminēto, SIA „Pilsētvides 

serviss” informē, ka, sākot ar 2019. gada 
1. janvāri, par nešķiroto sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu tiks noteikta maksa 
15,70 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa 
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām nor-
matīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstīgi līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimnie-
kotājs, – 7,37 EUR/m3 (bez PVN);

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu SIA „AP „Kaudzītes”” poligonā 
2019. gadā – 8,33 EUR/m3 (bez PVN).

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, 
lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz tālruni 
+371 67461592 vai +371 28658000 vai rakstot 
uz e-pastu info@pilsetvide.lv.

SIA „Pilsētvides serviss”

Jau iepriekš tika ziņots, ka Cesvaines novada 
dome pēc PS „A. A. & būvkompānijas” izda-
rīja grozījumus savstarpēji noslēgtajā līgumā 
par Cesvaines pils jumta vidējās daļas rekons-
trukcijas darbiem. Dome noteica, ka Cesvaines 
pils rekonstrukcijas un restaurācijas 1. kār-
tas 4. etapa būvdarbu veikšanas līguma ter-
miņš tiek pagarināts un noslēgsies 2019. gada 
15. augustā. Līdz noteiktajam laikam taps pils 
jumta skaista vidusdaļa – tāda, kāda tā izskatī-
jās pirms ugunsnelaimes tālajā 2002. gadā.

Būvnieki darbu iekavēšanos skaidrojuši ar 
konstatētajām nepilnībām būvprojektā, tam 
sekoja nepieciešamo konstrukciju izgata-
vošanas kavēšanās. Būvnieki ir apņēmušies 
darbus pabeigt līdz noteiktajam termiņam. 

Strādnieki uz pils jumta konstrukcijām

Jaungulbenē kvalificētu meistaru vadībā 
tiek izgatavoti akmeņi

Cesvaines novada dome pēc īrnieka 
ierosinājuma atsavina dzīvokļa īpašu-
mu, kura adrese ir „Kripu māja 2”, Ces-
vaines pag., Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 900 0053. Īpašumā ir divistabu 
dzīvoklis 63,2 m2 platībā un 632/1477 
kopīpašuma domājamās daļas no dzīvo-
jamās mājas, no būves ar kadastra apzī-
mējumu 7027 900 0053 002, no būves ar 
kadastra apzīmējumu 7027 900 0053 003, 
no būves ar kadastra apzīmējumu 
7027 900 0053 004, no būves ar kadastra ap-
zīmējumu 7027 900 0053 005 un no zemes 
ar kadastra apzīmējumu 7027 002 0081, 
kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrā-
matas nodalījumā Nr. 1000 0012 0757-2. 
Nosacītā cena – 600 euro, pirkuma maksa 
samaksājama, noslēdzot līgumu. Pirmpir-
kuma tiesības ir dzīvokļa īrniekam, kurš 
drīkst iesniegt pieteikumu līdz 2019. gada 
15. janvārim.

Aicinājums meža 
īpašniekiem izteikt 
savu viedokli par 

saimniekošanu īpaši 
aizsargājamās dabas 

teritorijās
Latvijas Meža īpašnieku biedrība 

(LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē 
projektu „Meža īpašnieku izglītošana un 
iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža ap-
saimniekošanu aizsargājamās dabas terito-
rijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaid-
rot meža īpašnieku viedokli par aizsargāja-
mo teritoriju izveides procesu, to apsaim-
niekošanas nosacījumiem un kompensā-
ciju sistēmu par meža apsaimniekošanas 

i e r o b e ž o j u m i e m . 
Meža īpašnieki tiek 
aicināti izteikt savu 
viedokli, aizpildot 
aptaujas anketu www.
vis idat i . lv /aptau-
ja/1394128456/ līdz 
18.12.2018.

Tehnoloģiskais pārtraukums paredzēts vien 
gadījumā, ja temperatūras stabiņš nokritīsies 
krietni zem nulles un darbus uz jumta būs bīs-
tami veikt. Tā kā šobrīd laika ziņās nesola ļoti 
lielu aukstumu, paredzams, ka darbi turpinā-
sies, kā ierasts.

Lai gan dažbrīd no ārpuses šķiet, ka būv-
darbi norisinās gausi, tā nebūt nav – darbs 
tiek veikts atbilstīgi saskaņotajam darbu gra-
fikam. No ārpuses nav redzams, ka tiek veik-
ta konstrukciju uzstādīšana un stiprināšana, 
mūrēšanas darbi un vēl daudz kas cits, kas 
nav pamanāms garāmgājējiem. Paralēli tepat 
netālu, Jaungulbenē, tiek veidoti akmens ka-
lumi, kuri rotās jumtu, kā arī uzsākts darbs pie 
metālkalumu restaurācijas.

Šie būvdarbi turpināsies līdz nākamās vasa-
ras noslēgumam, bet pašlaik ir iesākusies arī 
dokumentācijas sagatavošana pārrobežu pro-
jekta īstenošanai – šajā projektā plānoti darbi 
pils pieejamības nodrošināšanai un telpu sa-
kārtošanai.

Linda Vanaga,
Ivetas Raimo,

 Arvīda Apfelbauma foto

dzīvokļa īpašumu „Rūpkombināta mājā 1” 
Kraukļos Cesvaines pagastā, Cesvaines no-
vadā. Īpašumā ir divistabu dzīvoklis 49,6 m2 
kopplatībā un domājamās daļas no dzīvo-
jamās mājas un zemes. Noteica nosacīto 
cenu – 1600 euro. Apstiprināja īpašuma izso-
les noteikumus un izsoles komisiju triju cil-
vēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Uģis 
Fjodorovs, komisijas locekļi Jānis Vanags un 
Dzintars Bušs; komisijas sekretāre Gunita 
Alksne.

* Pagarināja nomas līgumu ar individuālā 
darba veicēju par nekustamo īpašumu, kas 
sastāv no noliktavas ēkas 107,1 m2 platībā 
un zemes 302 m2 platībā un atrodas Augusta 

Saulieša ielā 9A Cesvainē Cesvaines nova-
dā, no 2018. gada 1. decembra uz vienu gadu 
autoservisa darbības nodrošināšanai.

* Izsolīja nomas tiesības uz telpu grupu 
ēkā Augusta Saulieša ielā 1 Cesvainē, Ces-
vaines novadā, ieskaitot zemes (proporcio-
nāli neapdzīvojamajai telpai) domājamo 
daļu, mutiskā izsolē. Nolēma apstiprināt 
publicējamo informāciju, izsoles norises 
kārtību un līguma projektu par telpu grupas 
nomu. Izveidoja izsoles komisiju triju cil-
vēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Uģis 
Fjodorovs, komisijas locekļi Jānis Vanags 
un Dzintars Bušs; komisijas sekretāre Guni-
ta Alksne.
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Cesvainē tiks 
izbūvētas jaunas 

siltumtrases

Bibliotēkas 
aicinājums

Turpinās 
iepirkuma 
procedūra 

jaunās 
katlumājas 

projektēšanai un 
būvniecībai

Mēs esam bagāti! Paldies par sezonu!

Aicinām visus, pie kuriem ir 
aizkavējušās Cesvaines biblio-
tēkas grāmatas, tās atnest uz 
bibliotēku. No 17. decembra 
līdz 7. janvārim kavējuma 
nauda nebūs jāmaksā!

Bibliotekāres

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmī-
gi turpina projekta „Siltuma avota 
pārbūve Cesvainē” īstenošanu.

Iepirkuma procedūras 1. posmā 
ir atlasīti kvalificējušies kandidāti, 
kuriem tagad, uz iepirkuma proce-
dūras otro posmu, ir jāiesniedz savi 
piedāvājumi.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” 

valdes loceklis

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/18/A/032 ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi 
turpina projekta „Siltumtīklu izbū-
ve Cesvainē” īstenošanu.

Pašreiz SIA „Cesvaines siltums” 
veic detalizētu tehniskās specifikā-
cijas izstrādi, lai nodrošinātu atbil-
stīgus materiālus un tehnoloģijas 
efektīvai siltumtīklu izmantošanai.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

 valdes loceklis

Gada noslēgums, kā allaž, līdz 
sezonas izvērtēšanai loģiski aiz-
vedis arī mūsu iestādi – Cesvaines 
tūrisma centru, kurā esam divas 
darbinieces: vadītāja Laura Smudze 
(kopš marta beigām) un tūrisma in-
formācijas konsultante Lilita Ļava 
(kopš maija beigām).

No marta beigām, kad sākām 
strādāt kā pašvaldības iestāde, līdz 
decembrim Cesvaines tūrisma cen-
tra pakalpojumus izmantojuši gan-
drīz 3000 apmeklētāju – pārsvarā 
tūristi, bet nereti arī vietējie iedzī-
votāji, kuri meklē kādu informāci-
ju, iegādājas suvenīrus, atved savus 
ciemiņus. Ārvalstu viesi, lielākoties 
pārstāvot tādas valstis kā Igaunija, 
Krievija, Polija, Vācija, arī Lietuva 
un plašs spektrs citu Eiropas valstu, 
veido apmēram 20 % no kopējā tū-
ristu skaita. Tālākie mums zināmie 
ceļotāji Cesvainē šogad bijuši no 
ASV, Japānas, Indijas, Meksikas, 
Ganas. Saziņai ar mūsu ciemiņiem 
izmantojam tādas svešvalodas kā 
krievu, angļu un vācu; ir pa retam 
gadījumam, kad izlīdzamies arī ar 
smaidiem un žestu valodu.

Mēs sniedzam konsultācijas klā-
tienē, telefoniski, kā arī atbildam uz 
tūristus interesējošiem jautājumiem 
e-pasta vēstulēs (pēdējie divi statis-
tikas datos neatspoguļojas), izsnie-
dzam informatīvos materiālus, pār-
dodam suvenīrus, vadām ekskursi-
jas tūristu grupām un individuāliem 
apmeklētājiem. Paralēli tiešajam 
darbam ar cilvēkiem sniedzam in-
formāciju dažādām sadarbības un 
uzraudzības iestādēm, organizējam 
un palīdzam organizēt pasākumus, 
plānojam attīstīt pašreizējo tūris-
ma infrastruktūru – pils staļļus un 
parku, izstrādājam jaunus tūrisma 
maršrutus pa Cesvaines novadu, 
iekļaujot maršrutos zīmīgus dabas 

objektus, kultūrvēsturiskas vietas 
un aprakstus par tām, vietējos viesu 
namus, tūrisma uzņēmējus, vietē-
jo produktu ražotājus, interesantas 
personības vai viņu stāstus. Sadar-
bojamies arī ar kaimiņu novadiem 
jaunu tūrisma produktu izveidē; 
nākamgad plānoti vairāki jaunumi 
sadarbībā ar kaimiņu novadiem – 
Madonas, Gulbenes, Ērgļu, Vecpie-
balgas, piemēram, tūrisma rallijs 
maijā, jauna Vidzemes maršruta iz-
veide, dalība starptautiskā projektā 
„Strūves maršruta tīkls”, kurā esam 
iekļuvuši, pateicoties Nesaules kal-
nam.

Vasarā iesaistījāmies Nodarbi-
nātības valsts aģentūras skolēnu 
nodarbinātības programmā, dodot 
iespēju trim Cesvaines vidusskolas 
skolēniem – Kristam Irbem, Eritai 
Burkevičai un Mārai Bandeniecei – 
parādīt tūristiem savu Cesvaini. 
Sadarbība ar skolēniem bija ļoti po-
zitīva un produktīva, tādēļ aicinām 
tos, kuri nākamvasar vēlētos piln-
veidot sevi, mēnesi strādājot par 
tūristu gidiem, laikus sākt atsvai-
dzināt zināšanas par savu pilsētu 
un tās apkārtni. Svarīgs nosacījums 
gidam – labas angļu valodas zinā-
šanas. Interesentus gaidām ciemos 
tūrisma centrā.

No maija līdz pat septembra vi-
dum ar Cesvaines pilsmuižas eks-
kursiju piedāvājumu bijām akcijas 
„Apmeklēsim Baltijas muižas un 
pilis – svinēsim kopā!” dalībnieki. 
Šīs akcijas laikā Cesvaines pilsmui-
žu apskatīja 100 interesentu. Ak-
cijas ekskursijas bijām maksimāli 
piesaistījuši interesantiem notiku-
miem un pasākumiem mūsu maz-
pilsētā, aicinājuši uzņēmējus būt 
atvērtiem. Noslēguma pasākums 
28. oktobrī Vecgulbenes muižā pul-
cēja aktīvākos akcijas dalībniekus 

un organizētājus – visu trīs Baltijas 
valstu piļu un muižu asociācijas, kā 
arī pašu piļu un muižu pārstāvjus. 
Apkopojot visu trīs dalībvalstu ie-
spaidus, nolemts nākamgad akciju 
Baltijas mērogā neorganizēt, jo, 
iespējams, tieši lielais reģions (no 
Igaunijas ziemeļiem līdz Lietuvas 
dienvidiem) bija iemesls samērā 
mazam apmeklētāju skaitam ne ti-
kai Cesvainē vien.

Ļoti kupli apmeklēts šogad iz-
devās tradicionālās Leģendu nakts 
pasākumu kopums 27. oktobrī. 
Izrādās, ja ir plaša un kvalitatīva 
vakara programma, kura ir labi iz-
reklamēta sociālajos tīklos, tad ap-
meklētājus nebaida arī slēgtā pils. 
Lēšam, ka pasākumus apmeklēja 
ap 300 cilvēku. Ļoti lielu paldies 
sakām visai vakara komandai – 
kultūras namam, jauniešu centram, 
Austrasbērniem un Vitai Krūmiņai, 
Bruno Podiņam, Cesvaines brūzim 
un Cesvaines alus darītavai, kafijas 
grauzdētavai „Tīrs miers” un, pro-
tams, jo īpaši – pasākuma dalībnie-
kiem. Mums kopā izdevās!

Šajā sezonā ir noorganizētas vai-
rākas tikšanās ar tūrisma uzņēmē-
jiem – gan sanāksmju veidā, gan 
kā jauno Cesvaines novada tūrisma 
maršrutu (Grašu–Kraukļu aplis; 
Gulbenes šosejas apkārtne; Kārzda-
ba) testa braucieni. Tūrisma uzņē-
mēji jaunos maršrutus atzinuši par 
ļoti interesantiem un vērtīgiem, tā-
dēļ aicinām arī jebkuru cesvainieti 
iegriezties pie mums pēc kartēm un 
izzināt savu apkārtni.

Ar Cesvaines novada stendu 
esam piedalījušies Latvijas tūrisma 
informācijas tirgū Preiļos. Lielākas 
izstādes ne šogad, ne nākamā gada 
laikā neplānojam apmeklēt mūsu 
galvenā tūristu piesaistes objek-
ta – Cesvaines pils – remonta dēļ. 

Atgādinām, ka pils jumta celt-
niecības darbu līgums ir paga-
rināts un darbi tiks pabeigti līdz 
nākamās vasaras beigām.

Liels prieks par septembra 
beigās Cesvaines novada teri-
toriju skārušo autofotoorien-
tēšanās sacensību Piebalgas 
posmu, kura laikā ne tikai iz-
devās plašo dalībnieku pulku 
iepazīstināt ar mūsu uzņēmē-
jiem – Cesvaines alus darītavu, 
Cesvaines brūzi un viesu māju 
„Dzirnavkalns”, bet arī inicia-
tīvas „Labie darbi” ietvaros 
sagādāt noderīgas lietas Ces-
vaines vidusskolai.

Rudenī aizsākām un pavasa-
rī noteikti turpināsim skolēnu 
ekskursiju piedāvājumu: gan 
ekskursijas pa pilsmuižu un 
dziedāšanu akustiskajā pagra-
bā, gan atraktīvas un izzinošas 
spēles Cesvaines pilsmuižas te-
ritorijā – „Pils pazīšana”, „Tor-
ņu skrējiens”, „Fotoorientēša-
nās”, „19. gadsimta spēles pie 
tējas namiņa”. Šoruden mūs 
apciemoja ap 200 Barkavas, 
Pļaviņu, Preiļu un Daugavpils 
skolēnu. Paldies viņiem par 
interesanto un dinamisko ko-
pābūšanu! Gaidām ciemos arī 
Cesvaines skolēnus, jo savē-
jiem piedāvājums ir bez mak-
sas!

Runājot par savējiem – ces-
vainiešiem. Mēs strādājam arī 
jums! Novada svētkos organi-
zējām bezmaksas ekskursiju 

pa pilsmuižu (paldies ieinteresēta-
jiem!), rudens velobrauciens kopā 
ar zinošo vides gidu Bruno Podiņu 
bija orientēts gan uz cesvainiešiem, 
gan ciemiņiem (paldies madonie-
šiem un kusēniešiem par dalību 
pasākumā!), jau minētie maršruti 
pa Cesvaines novadu pieejami jeb-
kuram. Arī nākamajā gadā turpinā-
sim sadarbību ar Bruno, kopā ie-
pazīstot novada bagātības, noteikti 
organizēsim kādu ekskursiju pie 
uzņēmējiem. Ja vien būs interese, 
labprāt organizēsim radošās darb-
nīcas, izmantojot vietējo meistaru 
prasmes. Šajā sakarā vēlos visus 
aicināt vēl 15. decembrī pils staļļos 
no plkst. 11.00 līdz 14.00 uz tautas 
daiļamata meistares Vandas Podiņas 
rokdarbu un dāvanu darbnīcu. Laip-
ni aicināti kopā darboties un radīt 
ko skaistu un noderīgu Ziemassvēt-
ku laikam! Materiāli tiek nodroši-
nāti un pasākums ir bez maksas.

Informējam, ka tūrisma centrā ie-
spējams iegādāties skaistus un vēr-
tīgus suvenīrus – papildus tradicio-
nālajiem magnētiņiem, pastkartēm, 
atslēgu piekariņiem, puzlēm un 
krāsojamām grāmatām piedāvājam 
arī Cesvaines kultūras veicināša-
nas biedrības izdotās grāmatas (arī 
jauno – ceturto grāmatu) un suvenī-
rus, „Jaunspieķu” medu un sveces, 
zīmola „Claudia” papīra lelli Līgu 
tradicionālajā Cesvaines tautastēr-
pā, mākslinieces Sanitas Ozolas 
dizaina krūzes, kokamatnieka Gun-
dara Rumpīša darinājumus. Esam 
atvērti arī jauniem produktiem; pie-
sakieties, radošie un darošie!

Īpašs paldies par šo sezonu uzņē-
mējiem, kuri strādā gan pašu cilvē-
kiem, gan mūsu ciemiņiem! Paldies 
ikvienam, kurš iepriecina, izklaidē, 
ieinteresē, informē, ārstē, palutina 
un sapucē, kurš izgulda nogurušos, 
pabaro izsalkušos un padzirda iz-
slāpušos! Mēs esam priecīgas, ka 
sadarbība šogad veidojusies abpu-
sēji ieinteresēti, atvērti un attīstoši. 
Centīsimies sadarbību veicināt vēl 
vairāk.

Aicinām ikvienu, kurš uzskata, 
ka ir nepelnīti aizmirsts no mūsu 
puses, sazināties ar mums. Mēs ti-
kai priecāsimies parādīt ciemiņiem 
mūsu novadu vēl krāšņāku un bagā-
tāku, jo mēs taču tādi esam – bagāti!

Paldies arī mūsu pašvaldības 
iestādēm, ar kurām sadarbojamies 
visciešāk, – kultūras namam un 
Kristīnei Aumelei, Kraukļu biblio-
tēkai un Larisai Maliginai, Cesvai-
nes vidusskolai un Didzim Baunim, 
labiekārtošanas nodaļai un Ritmai 
Kļaviņai! Paldies arī priekšniekiem, 
deputātiem un ikvienam pašvaldī-
bas darbiniekam, kurš izrādījis ie-
interesētību tūrisma jomas attīstībā! 
Tikai komandā ir spēks!

Cenšamies informēt gan virtuāli, 
gan reāli – sekojiet mūsu aktuali-
tātēm Cesvaines mājaslapas pasā-
kumu kalendārā un tūrisma sadaļā, 
„Facebook” profilā VisitCesvaine, 
uz afišu dēļiem un veikalu skat-
logos! Un vienmēr – laipni gaidīti 
Pils ielā 4! Varat mums arī zvanīt – 
26172637 – vai rakstīt – turisma.
info@cesvaine.lv. Labprāt uzklau-
sām ierosinājumus.

Raibu un piedzīvojumiem bagātu 
jauno gadu! Arī tepat – Cesvainē!

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra vadītājaCesvaines tūrisma centrs aicina ciemos arī ziemā
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„Domiņa” radījusi svētku noskaņu

„Latvijas skolas soma”

„Četri grami dvēseles” novada domes zālē

Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas 
audzēkņu darbi 

starptautiskā konkursā

Ziemassvētku pasākumi 
Cesvaines vidusskolā Tuvojoties valsts svētkiem, Cesvaines kul-

tūras nama bērnu vokālā ansambļa „Domiņa” 
lielākie dziedātāji 13. novembrī radīja sev 
svētku izjūtu un iepriecināja arī citus, cie-
mojoties un sniedzot koncertu Dzelzavas in-
ternātpamatskolā. Skanot dziesmām, vokālā 
ansambļa vadītāja un lielie dziedātāji radīja 
īpašus mirkļus – kopā būšanu.

Fotogrāfijā no kreisās: vokālā ansambļa 
„Domiņa” vadītāja Irēna Lecīte un lielie dzie-
dātāji – Evelīna Zāģere, Elizabete Kozlovska, 
Gustavs Sidorenko, Gustavs Koroļčuks, Me-
gija Kājiņa, Marta Jesko, Jānis Vimba, Agne-
ta Āboliņa.

Jana Zāģere,
PII „Brīnumzeme” 

vecāku padomes pārstāve,
foto no personiskā arhīva „Domiņas” mazie dziedātāji svētku noskaņās

Pateicoties iniciatīvai „Latvijas skolas 
soma”, kuras ietvaros ikvienam mūsu valsts 
skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un 
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, Cesvaines vidusskolas 9.a, 9.b un 
10. klase 29. novembrī viesojās Andreja Pum-
pura muzejā Lielvārdē.

Tas ir brīnišķīgs muzejs, kur var ne tikai 
iegūt informāciju par latviešu tautas varoni 
Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru, 
Lielvārdi un Lielvārdes jostu, bet arī pats uz 
brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, Andreju 
Pumpuru, izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi 
un Tumšo bruņinieku. Skolēni ar interesi un 

azartu iesaistījās muzeja darbinieces vadītajās 
aktivitātēs. Pārģērbjoties un atraktīvi darbo-
joties, divas stundas paskrēja vēja spārniem.

Blakus muzejam guļ liels akmens – Lāčplē-
ša gulta (ap 80 tonnu) – ar atlūzu, kas iegu-
vusi Lāčplēša segas nosaukumu. Abi akmeņi 
savulaik atradušies Daugavā, blakus Lielvār-
des salai. Skolēni lika rokas uz akmens, lai 
piepildās viņu karstākās vēlēšanās. Turpat ap-
skatāms tā sauktais Spīdalas koka bluķis, kas 
atvests no Aizkraukles. Nogājām arī lejā pie 
klinšainā krasta, kura piekājē viļņojas Dauga-
vas plašie ūdeņi. Ekskursija tiešām bija izde-
vusies bagātu iespaidu pārpilna.

Andreja Pumpura muzejā Lielvārdē

Muzejā izmantojam iespēju iejusties tēlos

21. novembrī Cesvaines vidusskolā, arī pa-
teicoties iniciatīvai „Latvijas skolas soma”, 
viesojās leļļu teātris ar izrādi „Kas zaķīti pa-
sargās?”. Šo izrādi skatījās 1.–6. klases skolē-
ni. Aktieri darbojās profesionāli, un bērni bija 
sajūsmā. Izrādes laikā skanēja bērnu smiekli 
un skaļi aplausi.

Tuvojas šā mācību gada semestra noslē-
gums, bet „Latvijas skolas soma” nebeidzas. 
Tiek plānots nākamā gada pasākumu plāns. 
Bet vēl šogad, decembrī, 7. un 8. klase brauks 
uz Gulbenes izglītojošo un interaktīvo centru 
„Dzelzceļš un tvaiks”.

Lilija Kanaviņa, Ilze Pusvilka un 
Sarma Kurme, Lāsma Markevica,

skolotājas,
Lāsmas Markevicas foto

1.–6. klasei
18. decembrī plkst. 17.00

7.–12. klasei
20. decembrī plkst. 17.00

Gaidīsim skolēnu 
vecākus un citus 

interesentus!

7. decembra pēcpusdienā, īsi pirms nova-
da Ziemassvētku eglītes iedegšanas, novada 
domē pulcējās mākslinieki un mākslas cienī-
tāji, lai pasludinātu par atklātu jauno gleznu 
izstādi, kuras nosaukums šajā svētku laikā ir 
ļoti simbolisks – „Četri grami dvēseles”. Iz-
stādes kuratore ir māksliniece un Cesvaines 

mākslas studijas vadītāja Ēri-
ka Dogana, kuras darbi arī 
ir aplūkojami izstādē. Ērika 
šajā skaistajā izstādē sapulci-
nājusi deviņus māksliniekus.

Izstādes vēstījums ir ļoti 
dvēselisks. Arī atklāšanas 

pasākumā vieglu ģitāras skaņu un Sintijas 
Paegles dziedājuma pavadījumā ikviens tika 
aizvests īstā domu ceļojumā. Mākslinieki ai-
cina nesteigties, apstāties un padomāt: kas tad 
ir mūsu dvēsele, un cik tās ir? Tieši tādēļ iz-
vēlēts šāds nosaukums.

Izstādē aplūkojami vairāku mākslinieku 
darbi, kas atšķiras ar katra mākslinieka rok-
rakstu. Ikviens ir laipni aicināts ienākt novada 
domes lielajā zālē domes darba laikā, mirkli 
uzkavēties un aplūkot skaistos gleznojumus. 
Būsiet mīļi gaidīti!

Linda Vanaga,
autores foto

Sākot ar 22. septembri, Latvijas–Krievi-
jas pārrobežu sadarbības programmā sadar-
bībā ar vairākām mākslas skolām Latvijā 
un Krievijā skolēni tika aicināti iziet ārpus 
mākslas studijām un izbaudīt gleznošanas 
procesu brīvā dabā. Svinot Eiropas sadarbī-
bas dienu, kā arī atceroties Eiropas kultūras 
mantojuma gadu, studenti gleznoja dažādus 
kultūras pieminekļus Vidzemē un Latgalē, 
kā arī Pleskavā un Sanktpēterburgā Krievi-
jā. Viens no šiem objektiem, protams, bija 
Cesvaines pils.

Skolēni tika aicināti būt radoši, kā arī zī-
mējumiem piešķirt futūristisku skatu, tā pa-
rādot, ka mūsu mantojumam ir liela nozīme 
mūsu nākotnes veidošanā.

Pēc darbu iesniegšanas jauniešu zīmēju-
mi tika publicēti Latvijas–Krievijas pārro-
bežu sadarbības programmas „Facebook” 
lapā – un ikviens varēja balsot par sev tī-
kamāko.

Zīmējumu konkursā aktīvi iesaistījās 
arī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas programmas audzēkņi, gleznojot 
Cesvaines pili nākotnes skatījumā. Kon-
kursa noslēgumā Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas un sadarbības 
programmas pārstāvji apmeklēja Cesvaines 
jaunos māksliniekus un pasniedza balvas 
par veiksmīgu piedalīšanos konkursā.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmā tiks īstenots projekts Cesvaines 
pils atjaunošanai, kā arī veidotas izstādes, 
jaunieši tiks iesaistīti dažādās aktivitātēs 
(sadarbība, sadraudzība, radošums).

Linda Vanaga,
pārrobežu programmas pārstāvju 

fotogrāfijas

Cesvaines pils jauno autoru – Sabīnes, Eip-
rilas, Elīnas, Evelīnas un Letīcijas – acīm Izstādes atklāšanā

Gleznas izstādē
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Kamanu suņu sports aizrauj arvien vairāk
Mūsu vietējie sportisti no Ces-

vaines, Madonas, Vestienas šā 
gada laikā ir iepazinuši kama-
nu suņu sporta veidus un nu jau 
profesionāli nodarbojas ar tiem. 
Viens no kamanu suņu sporta klu-
biem „Dodkepu.lv” atrodas Ama-
tas novada Drabešos. Nelielā laika 
posmā klubā ir apvienojušies jau 
vairāk nekā 20 kamanu suņu sporta 
cienītāji, viņu vidū arī Cesvaines 
iedzīvotājs Dagnis Boltrikovs. Par 
Dagņa sasniegumiem stāsta kama-
nu suņu sporta kluba „Dodkepu.lv” 
valdes priekšsēdētāja Ilze Kravco-
va: „Klubs „Dodkepu.lv” ir radīts, 
lai veicinātu kamanu suņu sporta 
attīstību Latvijā. Esam Latvijas Ka-
manu suņu sporta federācijas biedri. 
Klubs pašlaik nodarbojas ar spor-
tistu un suņu trenēšanu. Kopumā 
„Dodkepu.lv” darbojas visā Latvijā, 
īpaši koncentrējoties uz reģioniem, 
jo uzskatām, ka katram neatkarīgi 
no dzīvesvietas jādod iespēja 
iepazīt kamanu suņu sportu un 
aktīvas atpūtas iespējas ar suni. Tā 
kā bijām pamanījuši Dagni Boltri-
kovu aktīvi piedalāmies dažādos 
skriešanas seriālos, uzrunājām     
Dagni personīgi, un par to šobrīd 

esam priecīgi gan mēs, gan pats 
Dagnis.”

Arī pats Dagnis stāsta, kā nonācis 
līdz šim vaļaspriekam: „Mans 
skriešanas stāsts sākās krietnu lai-
ku, pirms vēl biju saticis Terru un 
„Dodkepu.lv”. Tas sākās ar īsiem 
sprintiem jaunībā un turpinājās 
ar garākiem skrējieniem līdz 
2017. gada maijam, kad noskrēju 
savu pirmo maratona distanci. 
Manā skatījumā – garo distanču 
skriešana nav tikai aktīvi pavadīts 
laiks, tā ir sava veida meditācija, tas 
ir laiks domu sakārtošanai.

Man vienmēr ir patikuši jau-
ni izaicinājumi, taču, izvirzot 
augstākus mērķus pusgarajās un 
garajās distancēs, nedrīkst aizmirst 
par veselību. Ir ļoti svarīgi izvērtēt 
savu sportiskās sagatavotības 
līmeni un rūpīgi padomāt par sev 
vispiemērotāko distanci. Apsve-
rot visu iepriekšminēto, šogad 
izvēlējos skriet 7–13 kilometrus 
garas distances. Bet, par spīti tam, 
vispatīkamākās emocijas visa 
gada garumā ir sagādājuši tieši 
sprinta skrējieni, par ko vairākkārt 
pārliecinājos taku skrējiena seriāla 
„Stirnu buks” distances posmā 

„Kalnu karalis”.
Gada sākumā pieņēmu vēl vienu 

jaunu izaicinājumu – kanikrosu. Ne 
mirkli nenožēloju, ka pamēģināju. 
Mani no sirds aizrāva skriešana 
kopā ar manu jauno komandas 
biedreni Sibīrijas haskiju Terru 
no „Dodkepu.lv”. Nešauboties 
varu teikt, ka Sibīrijas haskiji ir 
draudzīgākie, enerģiskākie un 
dzīvespriecīgākie četrkājainie drau-
gi, kādi vien iedomājami.

Terra man ir kā Dieva dāvana, 
priecājos, ka liktenis ir sakrustojis 
mūsu ceļus. Laiks, ko pavadu kopā 
ar dzīvespriecīgo suņu meiteni, ir 
nenovērtējams. Jau no paša sākuma 
bez īpašas apmācīšanas Terra man 
ir lēkusi klēpī. Uzskatu, ka meite-
nes ir jānēsā uz rokām, lai parādītu 
to, cik svarīgas viņas ir vīrietim. Par 
suņiem varu teikt tieši to pašu.

Man ļoti patīk skriet, Terrai to 
patīk darīt divtik vairāk. Kopā 
cenšamies veidot lielisku ko-
mandu gan uz starta līnijas, gan 
aiz tās. Mūsu abu mērķis ir katru 
kopā pavadīto dienu piepildīt ar 
maksimāli daudziem skaistiem 
mirkļiem, kas paliek atmiņā. Arī 
sportiskajā ziņā centīsimies sevi 
parādīt no labākās puses. Protams, 
lai to izdarītu, nāksies ieguldīt lielu 
komandas darbu, jo rezultātus vei-
dojam kopā. Šobrīd esam izvirzījuši 
mērķi noskriet 100 metrus mazāk 
nekā 10 sekundēs.

Atzīstu, ka dažreiz darbam sanāk 
veltīt vairāk laika, nekā vajadzētu, 
tāpēc ir bijušas reizes, kad, dodo-
ties uz treniņiem vai sacensībām, 
pašsajūta nav bijusi tā labākā. Ter-
ra to vienmēr ir sajutusi un, lai 
pasaudzētu mani, nav nodevusies 
ātram, eksplozīvam skrējienam. 
Uzskatu, ka īstiem komandas 
biedriem ir jāprot ne tikai paskubināt 

vienam otru, bet arī 
piebremzēt reizēs, 
kad tas var nodarīt 
vairāk ļaunuma nekā 
labuma. Tādās reizēs 
Terrai vienmēr lielis-
ki izdodas parūpēties 
par veselīgu slodzīti. 
Tieši tāpēc gri-
bu pateikt viņai 
milzīgu paldies 
par to, ka pasaudzē 
mani brīžos, kad 
man tas visvairāk 
nepieciešams.”

„Paldies Dagnim 
par darbu, ko viņš 
ir ieguldījis, dar-
bojoties biedrībā 
„ D o d k e p u . l v ” , ” 
saka Ilze. „Dagnis 
nav vienīgais mūsu 
sportists. „Dodkepu.
lv” sportisti piedalās 
ne tikai dažāda līmeņa sacensībās 
Latvijā un pasaulē, bet arī ikdienā 
nodarbojas ar šo sporta veidu, jo tā 
ir lieliska iespēja aktīvi pavadīt laiku 
kopā ar savu četrkājaino draugu.”

Vieni no svarīgākajiem biedrības 
uzdevumiem ir veicināt kamanu 
suņu sporta un citu suņu sporta 
veidu attīstību Latvijā; radīt iespēju 
bērniem un jauniešiem, kā arī dažāda 
vecuma un atšķirīgas pieredzes 
cilvēkiem kopīgi izglītoties un 
trenēties suņu sportā, arī organizējot 
informatīvus pasākumus; gūt 
profesionālu pieredzi starptautis-
kos un Latvijas semināros un ci-
tos pasākumos par suņu sporta un 
atpūtas veidiem; veicināt kanis-
terapijas attīstību Latvijā, atbalstīt 
pasākumus, kas virzīti uz veselības 
un izglītības veicināšanu un pro-
filaksi, arī biedrības biedru un suņu 
profesionālo izaugsmi.Dagnis piedalās sacensībās

Dagnis ar saviem suņiem

2018./2019. gada ziemā biedrība 
organizēs „Natures Protection” ka-
nikrosa distanci ziemas skriešanas 
un nūjošanas sacensībās „Noskrien 
ziemu”. Kanikross ir sporta veids, 
kurā cilvēks skrien kopā ar suni: 
suns ir ekipējumā un velk cilvēku. 
Rokas paliek brīvas, jo pavada ir 
piestiprināta pie speciālas jostas. 
„Dodkepu.lv” aicina ikvienu, kam 
mājās ir suns, šo distanci izbaudīt 
arī prieka pēc. Tā ir lieliska aktīva 
atpūta visai ģimenei – ziemas 
prieku baudīšana kopā, veicinot 
aktīvu dzīvesveidu visai ģimenei, 
arī četrkājainajam ģimenes 
mīlulim. Pirmais posms Priekuļos – 
16. decembrī. Vairāk info par „Na-
tures Protection” kanikrosa distan-
ci: https://www.noskrienziemu.lv/
nolikums/kanikross/.

Biedrības informācija,
foto no Dagņa personiskā arhīva

„Cesvaines grāmata, IV” lasītāju rokās un prātos
Jaunajā Latvijas simtgadē esam 

iegājuši kopā ar „Cesvaines grāma-
tu, IV” – lepni par Cesvaini, savu 
varēšanu un spēku, saprotot, ka 
tikai stipras Latvijas vietas veido 
stipru valsti. 17. novembrī Cesvai-
nes vidusskolā uz grāmatas atvēr-
šanas svētkiem pulcējās visuzticī-
gākie grāmatas draugi – stāstnieki, 
pētnieki, tekstu un fotogrāfiju au-
tori, ziedotāji un ziedojumu vācēji, 
grāmatas zelta sponsors – un intere-
senti. Arī tālāki viesi, mīlestības uz 
Cesvaini mudināti, bija ieradušies, 
lai dāvātu cesvainiešiem kopības, 
piederības izjūtu un mudinātu veikt 
sirdsdarbus. Zīmola „Claudia” iz-
veidotāja Agnese Fūrmane, pati tēr-
pusies Cesvaines novada tautastēr-
pā, dalījās tautastērpa un papīra leļ-
ļu gudrībās, un viņai palīdzēja visa 
viņas ģimene. Lai zināšanas par 
tautastērpu varētu ienākt katrā ģi-
menē, jaunajā grāmatā, pateicoties 
Agneses atsaucībai, ir atrodama leļ-
ļu burtnīca. Sponsors SIA „CMB” 
vadītājs Artis Dzirkalis mudināja 
uzdrīkstēties darīt lielus darbus, 
vienlaikus atceroties savas saknes, 
savu dzimto vietu. Pateicību cesvai-
niešiem un Cesvainei klātienē un 
vēstulēs pauda tuvi un tāli grāma-
tas atbalstītāji, Cesvaines ģimeņu 
un dzimtu pārstāvji: Andris Skri-
de, Ieva Markausa, Bruno Podiņš, 
Sandra Priedīte, Aivars Šmithens 

(ASV), Aija Mauriņa un Oto Beks 
(Vācija), rakstnieka Osvalda Lāča 
pēcteči (Austrālija), Barbara un Hu-
berts Kāleni (Vācija) un daudzi citi.

Svētkos visiem grāmatas tapšanā 
iesaistītajiem cilvēkiem teicām pal-
dies un dāvinājām jauno grāmatu. 
„Cesvaines grāmatu, IV” saņēma 
(un turpina saņemt klātienē vai pa 
pastu) 347 palīgi – fiziskas un juri-
diskas personas. Lai šis lielais darbs 
paliktu spilgtā atmiņā, atsaucīgā-
kajiem un dāsnākajiem dāvinājām 
īpašus grāmatas suvenīrus – krūzī-
ti, pildspalvu, iepirkumu maisiņu, 
burtnīcu „Mani stāsti”.

Pateicoties ziedotājiem, grāma-
tas papildeksemplārus varēja sa-
ņemt čaklākie autori, konsultanti, 
pārrakstītāji, ziedojumu vācēji, 
fotogrāfi, foto skenētāji, grāmatas 
sakārtotāji. Paldies ziedotājiem, 
kuri atbalstījuši grāmatas projektu 
jau pēc grāmatas iznākšanas (vai 
pat pēc atvēršanas svētkiem), – 
Aivaram Putniņam, SIA „Centrs 
„Mora”” (vadītāja Ginta Ustinova), 
Barbarai un Hubertam Kāleniem, 
Ainai Šveicei, Sarmītei Mellei, 
SIA „AMETRS”, Annai Gaigulei! 
Atvēršanas svētkos pasākuma da-
lībnieki saziedoja 112,20 eiro.

Jauno grāmatu dāvinājām Ces-
vaines novada izglītības, kultūras 
iestādēm, kā arī domei un pansionā-
tam, to saņēma arī apkārtējo novadu 

bibliotēkas, dažas skolas, Latvijas 
Universitātes Bibliotēka, Latvijas 
Valsts simtgades birojs; obligātos 
eksemplārus piegādājām Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai un Mado-
nas novadpētniecības un mākslas 
muzejam. Nacionālā bibliotēka iz-
rādījusi interesi savu fondu papildi-
nāšanai iegūt vēl vairākus grāmatas 
eksemplārus.

Esam saņēmuši arī pirmās at-
sauksmes un norādes uz kļūdām. 
Pie atsauksmēm pakavēšos jaunajā 
gadā, bet uz vajadzīgajiem laboju-
miem norādīšu tūlīt (savā grāmatā 
es jau izlaboju, un iesaku to darīt 
arī citiem): 293. lpp. pareizi – Vla-
dimirs (nevis Voldemārs) Kušners; 
453. lpp. pēdējais teikums pareizi: 
1968. gada 19. septembrī Grabānu 
un Tirzīti arestēja un notiesāja: Gra-
bānu uz 15 un Tirzīti uz 7 gadiem 
ieslodzījumā; 471. lpp. pareizs ama-
ta nosaukums (foto parakstā kreisajā 
slejā vidū) – izpildkomitejas priekš-
sēdētājs Valdis Kaprālis; 835. lpp. 
pareizi – Vilciņa (nevis Vilcāne) 
Maiga. Lūdzu, piedodiet man un 
autoriem par kļūdīšanos vai nepre-
cizitāti! Paldies, ka uzmanīgi lasāt!

Pavisam ziedojumos šobrīd ir sa-
ņemti un iztērēti 12 082,26 eiro. Zie-
dojumu izlietojums: grāmatas saga-
tavošanas izdevumi – 1682,85 eiro; 
pētījums – 176,40; tipogrāfijas pa-
kalpojumu apmaksa – 9601,76 eiro; 

datordizaina un maketēšanas pa-
kalpojumi – 362,84 eiro; grāmatas 
atvēršanas svētku (Cesvainē, Rīgā) 
izdevumi – 258,41. Sponsorējums 
2000 eiro apmērā izlietots datordi-
zaina un maketēšanas pakalpoju-
mu apmaksai. Vēl mums ir atlikuši 
pāris maksājumi par datordizaina 
un maketēšanas pakalpojumiem, 
kā arī neīstenota palikusi ideja par 
atbalstu vietējiem pētniekiem, kuri 
pašaizliedzīgi iegulda savu laiku un 
līdzekļus, lai pētītu novada vēstu-
ri un par rezultātiem uzzinātu mēs 
visi. Cerams, ka ziedošana pavisam 
neapsīks un pamazām mēs šo ieceri 
varēsim īstenot. Protams, vienlai-
kus ar grāmatas izdošanu rodas arī 
citi nelieli tēriņi: grāmatas ir jāpie-
gādā veikaliem, jāapmaksā pasta 
izdevumi par sūtīšanu autoriem 
un ziedotājiem, jāreklamē u. tml. 
Tāpēc pateicos visiem, kuri atrod 
iespējas palīdzēt ar transportu vai 
grāmatu nogādāšanu. Liels paldies 
veikalam „Sēlis”, kur grāmatas var 
nopirkt ar pavisam niecīgu uzceno-
jumu! Paldies tūrisma centram, kur 
nopērkamas gan grāmatas, gan su-
venīri!

Visas Cesvainē izdotās grāmatas 
ir arī lieliska dāvana svētkos. No-
pērkot kādu no tām, pircējs atbalsta 
turpmāko biedrības darbību. Nāka-
mā gada plānā ir Augusta Saulieša 
dzejas izlases izdošana.

Dāvanu ir sagādājusi „Cesvai-
nes grāmatas, IV” ziedotāja Velta 
Pommere: vienu grāmatu viņa atvēl 
cilvēkam vai ģimenei, kas ļoti to 
gribētu, bet nevar atļauties nopirkt. 
Lūdzu, zvaniet uz 29432776 – un 
nodosim Veltas sarūpēto dāvanu – 
vienu jaunās grāmatas eksemplāru.

Pateicamies par līdzšinējo at-
balstu! Priecāsimies, ja atbal-
stīsiet arī turpmāk. Rekvizī-
ti pārskaitījumam: Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrība 
(CKVB), reģ. Nr. 50008030931, 
AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines 
grāmatai”” vai „Ziedojums Augus-
ta Saulieša grāmatai”. Ja vēlaties 
maksāt skaidrā naudā, lūdzam zva-
nīt Sanitai (29432776) vai Veltai 
(27050236).

Kontakti informācijai, atsauk-
smēm: tālr. 29432776, e-pasta adre-
se: ckvb@inbox.lv vai sanita.dabo-
lina@inbox.lv; pasta adrese: Sanitai 
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, 
LV-4871.

Lai skaistās Ziemassvētku laika 
un Jaungada emocijas palīdz kat-
ram iztīrīt sevī to avotu, kura spēks, 
lietderīgi likts lietā, var sniegt pār-
steidzošu veldzi citiem!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Simtgades filmas „Lustrum” un 
„Saule brauca debesīs”

Senioru balle notiks 26. decembrī

Informācija

Pateicība
Liels paldies Sanitai Dāboliņai 

un viņas palīgiem par ieguldīto 
darbu „Cesvaines grāmatas, IV” 
sagatavošanā un izdošanā! Grā-
mata ir lieliska un vajadzīga vi-
siem cesvainiešiem.

Vēlam Sanitai labu veselību 
un veiksmi visos lielos un mazos 
projektos!

Biedrība „Mārtiņroze”

22. decembrī Cesvaines kultū-
ras namā:

* plkst. 16.00 animācijas filma 
„Saule brauca debesīs”

Latvijas animācijas filmu klasi-
ķes Rozes Stiebras vizuāla poēma 
par Latviju kā Saules meitu, kura 
piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet 
vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā 
skaists zieds mūžībā.

Saulei un Mēnesim piedzimst 
bērniņš, kuru sveikt ierodas ķekat-
nieki. Vispārējā līksmībā neviens 
nepamana, ka Saules meita pazūd, 
līdz visi attopas pie tukša šūpulī-
ša. Lai arī cik stipri būtu gan māte 
Saule, gan tēvs Mēness, vieniem vi-
ņiem neizdodas bērnu ne atrast, ne 
mājās pārvest. Izrādās – vajadzīgs 
cilvēks! No ķekatniekiem palīgos 
piesakās Nabašnieks, kāda meitene 
un viņas mazais brālītis, un viņi visi 
dodas pasaulē, lai atrastu un pār-
vestu mājās Saules meitu. Palīgiem 
dotas tikai trīs dienas: ja šajā laikā 
Saules meita netiks atrasta, viņa 
zaudēs savu spēku un kļūs par pa-
rastu meiteni. Seko piedzīvojumiem 
un pārdzīvojumiem pilns ceļojums, 
kura laikā ikvienam jāpierāda gan 

drosme un attapība, gan izturība un 
izpalīdzība.

Beigas, protams, ir laimīgas – vi-
siem kopā tomēr izdodas pārvarēt 
Tumsas valdnieces Selēnas izliktos 
slazdus un atbrīvot Saules meitu. 
Pazemes pasaule nogrimst dziļā 
dzelmē, vienlaikus kļūstot par pa-
matu un saknēm Gaismas kokam, 
kurš paceļas debesīs, uznesot tur 
arī Saules meitu. Ķekatnieki atkal 
līksmo – pasaules kārtība ir atgrie-
zusies!

* plkst. 18.00 dokumentālā fil-
ma „Lustrum”

Stāsts par VDK arhīvu un pagāt-
nes izvērtēšanu atjaunotajā Latvijas 
valstī.

„Lustrum” ir viens no valsts pār-
valdes principiem Romas Impēri-
jā – piecu gadu periods, pēc kura 
notika valsts pārvaldītāju šķīstīša-
nās un grēku nožēlošana, kas paras-
ti tika pavadīta ar upurēšanas cere-
moniju. Tā laikā iepriekšējās varas 
pārstāvji ceremoniāli atzinās visos 
grēkos, tos nožēloja un patiesi zvē-
rēja uzticību jaunajai varai.

Latvijas Republikas Ministru 
kabinets pieņēmis lēmumu atvērt 

atstātos VDK arhīvus 2018. gada 
maijā. 90. gadu sākuma žurnālis-
ti un vēsturnieki, kuri pieredzēja 
VDK arhīvu pārņemšanu, bijušajā 
Stūra mājā ir izveidojuši alterna-
tīvu šā mantojuma izvērtēšanas 
komisiju, strādājot kopā ar aculie-
ciniekiem, bijušajiem VDK darbi-
niekiem, zināmajiem sadarbības 
aģentiem un totalitārās sistēmas 
upuriem. Filma ietver paralēlas 
stāsta līnijas starp valsts realizē-
to oficiālo pagātnes izpēti, Stūra 
mājas atvēršanu un sabiedrības in-
teresi par pagātni, kā arī 90. gadu 
jaunās žurnālistu un vēsturnieku 
paaudzes pētniecisko darbu, pēc 
25 gadiem atgriežoties pie saviem 
noliktajiem arhīviem, pierakstiem 
un publikācijām.

Stāsts par pagātnes izvērtēšanu 
atjaunotajā valstī, mēģinājums sa-
prast, kas bija tā sistēma, kas pēdē-
jos 25 gadus traucē Latvijas valsts 
pieaugšanas procesam, un atbildēt 
uz jautājumu, vai 90. gados neno-
tikusī lustrācija var izrādīties bīsta-
ma valstiskai tālākpastāvēšanai.

Ieeja uz katru no filmām – 
2 EUR.

Cienītie seniori!

Nāc un radi 
Ziemassvētku 

dāvaniņas 
meistara vadībā!

Ļoti steidzīgā gaitā tuvojas 
Ziemassvētku laiks – dāvanu sa-
rūpēšanas un jauku svētku rūpju 
laiks.

Sagaidot jauno gadu, uzrunāšu 
jūs ar gerontoloģijas profesora 
Jāņa Zaļkalna vārdiem: „Plāno-
jiet savu dienu! Cik pilnīga un 
bagāta tā būs, atkarīgs no mums 
katra paša. Jāapciemo bērni un 
mazbērni, jātiekas ar draugiem 
un domubiedriem.” Uz tikšanos 
nāciet ar savām idejām un piene-
sumu, lai rosīgākas un saistošā-
kas būtu mūsu dienas!

29. novembra tikšanās laikā 
vienojāmies, ka nākamā redzē-
šanās būs 2019. gada 24. janvārī 
plkst. 15.00 Cesvaines Soci-
ālā dienesta telpās. Atcerieties: 
Regīna solīja mūs iepriecināt 
un likt darboties 20 minūšu; kas 
mūs sagaida? Atnāciet – redzē-
siet!

Tautas daiļamata meistare 
Vanda Podiņa 15. decembrī no 
plkst. 11.00 līdz 14.00 pulcēs visus 
svētku gaidītājus, lai kopīgi radītu 
skaistas dāvaniņas – rokdarbus svēt-
kos.

Darbnīca būs atvērta Cesvaines 
pilsmuižas staļļu ēkā (Pils iela 2). 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepie-
ciešama, dalība – bez maksas.

Laipni aicināti!

Ikviens būs mīļi gaidīts Cesvaines 
novada senioru eglītē 2018. gada 
26. decembrī plkst. 14.00 Cesvai-
nes kultūras namā:

* plkst. 14.00 vokālo ansambļu 
„Variants” un „Rondo” koncerts 
„Svētku laiks”;

* turpinājumā – groziņu vakars un 
balle, kurā par omulību, dejas prieku 
rūpēsies vakara vadītāja Ilze Krauk-
le un Cesvaines pūtēju orķestris.

Ja nepieciešams transports, lūdzu, 
zvaniet uz 28658274 līdz 21. de-
cembrim!

Šā gada ielūgumus visiem novada senioriem pašu rokām gatavoja 
Cesvaines bērnu un jauniešu centra čaklie rūķi

Klaunu šovs „Oki-doki”
15. decembrī plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā

KLAUNU ŠOVS „OKI-DOKI” – 
izklaidējoša cirka programma, 
dažādi dzīvnieki, burvju triki, 

žonglieris
Ieeja: 1,50 EUR

Akustiskais koncerts 
„Sajūti Ziemassvētkus”

23. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā

akustiskā trio koncertprogramma 
„Sajūti Ziemassvētkus”: Iveta 

Baumane, Roberts Pētersons, Ainis 
Zavadskis

Ieeja: 3 EUR

Sagaidīsim
2019. gadu kopā!

31. decembrī plkst. 24.00
Cesvaines kultūras nama skvērā

jaunā – 2019. gada sagaidīšanas 
SALŪTS

no plkst. 00.30
Cesvaines kultūras namā balle: 

spēlē grupa „Vidroks”
Ieeja: 3 EUR

Ceturtdien, 20. decembrī, 
plkst. 16.30 

Cesvaines domes zālē
RAKSTNIEKA AUGUSTA 

SAULIEŠA JUBILEJAS 
GADU GAIDOT

Daces Zvirgzdiņas un Sanitas 
Dāboliņas stāstījums

Laipni aicināti!
Organizē: Cesvaines bibliotēka

Informējam, ka kultūras pasā-
kumos tiks fotografēts un (vai) 
filmēts. Lai sniegtu informāciju 
iedzīvotājiem un nodrošinātu paš-
valdības iestāžu darbības caurska-
tāmību, informācija par pasākumu 
kopā ar vizuālo materiālu var tikt 
izmantota publicitātes nolūkiem. 
Atrodoties pasākumā, jūs aplieci-
nāt, ka esat informēts, ka varat tikt 
iekļauts audio vai vizuālajā mate-
riālā.


