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2018. gada jūnijs Nr. 6 (298)Cesvaines novada domes izdevums

Ielīgosim Cesvainē!

Kapusvētki 
Cesvaines novada kapos

8. jūlijā:
plkst. 15.00 Cesvaines kapos
plkst. 17.00 Kārzdabas kapos
plkst. 18.00 Stradukalna kapos

29. jūlijā
plkst. 15.00 Ķinderu kapos

Latviešu tautas ticējums vēsta, ka Jāņu naktī visas vēlēšanās piepildās. Lai, 
ugunskuru gaismās pavadot gada visgarāko dienu un sagaidot visīsāko nakti, 

izdodas piedzīvot Jāņu nakts burvību!

Cesvaines novada dome

Noslēdzoties  izlaidumu  laikam,  uzreiz  sākas  Jāņu  lustes. 
Ielīgosim Cesvainē 22. jūnijā!

Piektdien, 22. jūnijā, svinēšana iesāksies jau plkst. 18.00, 
kad Zaļās mājas pagalmā ar Rūdolfa Blaumaņa lugu „Trīnes 
grēki” viesosies Jēkabpils Tautas teātris. Būs joki, būs dzies-
mas un būs labs garastāvoklis!

Ieeja: 3 EUR
Pēc  joku  lugas,  plkst.  20.00,  pulcēsimies  Cesvaines  tir-

gus  laukumā,  kur  ikvienu  ar  jautrām  dejām  priecēs  lieli 
un  mazi  Cesvaines  dejotāji  koncertā „Jāņa bērni danci 
veda”. Savukārt plkst. 22.00 turpat, tirgus laukumā, – nakts 
zaļumballe kopā ar grupu „Sniegavīri”.

Ieeja  uz  pašdarbības  kolektīvu  koncertu  un  zaļumballi  – 
bez maksas.

Lietus  gadījumā visi  pasākumi notiks Cesvaines  kultūras 
namā.

Pasākuma laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. Vi-
deo un foto materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.

Vasaras saulgrieži druvā un sētā
Izteikt dziesmā dvēseli liek,
Jāņi – no senčiem mantotais svētums,
tautas un zemes vienības prieks.

Kornēlija Apškrūma
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Iedzīvotāju ievērībai – kopš 18. jūnija izmaiņas 
SIA „Madonas ceļu būves SIA” autobusu maršrutos!

Par sabiedrisko kārtību Cesvainē
Jau kādu laiku Cesvaines pilsmui-

žas kompleksā esošās sūkņu mājas 
jumtu  „rotā”  caurumi.  Iesākumā 
koka  jumtā  bija  redzams  tikai  ne-
liels bojājums, bet nu tur ir jau divi 
vērā ņemami caurumi. Novērots, ka 
demolētāji ir skolas vecuma jaunie-
ši, kuri no automašīnu stāvlaukuma 
puses nokļūst uz jumta un to bojā. 
Informācija  nodota  policijai  vai-
nīgo  noskaidrošanai.  Informācija 
nodota  policijai  vainīgo  noskaid-
rošanai.  Aicinām  arī  iedzīvotājus 
nepalikt  vienaldzīgiem,  redzot,  ka 
kāds  apzināti  bojā  svešu  īpašumu. 
Ja  tomēr kļūstat par  liecinieku, zi-
ņojiet  par  to  kārtībniekam Margo-

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Madonas 
AO Sarkaņi Patkule Biksēre Ūbāni Cesvaine Kraukļi Vairogi Rakuti Kārkli Mentes

Vairogi–Mentes 
(Nr. 6347)

Mācību 
laikā P O T C P – –        07.20 07.23 07.30 07.35

Skolēnu 
brīvlaikā P – – – P – –        07.20 07.23 07.30 07.35

Madona–Ces-
vaine–Mentes 
(Nr. 6347)

Mācību 
laikā P O T C P – – 15.40 15.48 15.53 15.56 16.00 16.05 16.13 16.15 16.18 16.25 16.30

Skolēnu 
brīvlaikā P – – – P – – 15.40 15.48 15.53 15.56 16.00 16.05 16.13 16.15 16.18 16.25 16.30

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Mentes Kārkli Rakuti Vairogi Kraukļi Cesvaine

Mentes–Cesvaine 
(Nr. 6347)

Mācību laikā P O T C P – – 07.40 07.45 07.52 07.55 07.57 08.05

Skolēnu brīvlaikā P – – – P – – 07.40 07.45 07.52 07.55 07.57 08.05

Mentes–Cesvaine 
(Nr. 6347)

Mācību laikā P O T C P – – 16.40 16.45 16.52 16.55 16.57 17.05

Skolēnu brīvlaikā P – – – P – – 16.40 16.45 16.52 16.55 16.57 17.05

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Cesvaine Pavāri Lapukrogs

Cesvaine–Lapukrogs (Nr. 6370) Visu gadu P – – – P – – 08.20 08.27 08.33

Cesvaine–Lapukrogs (Nr. 6370) Visu gadu P – – – P – – 11.20 11.27 11.33

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Lapukrogs Pavāri Cesvaine

Lapukrogs–Cesvaine (Nr. 6370) Visu gadu P – – – P – – 08.37 08.43 08.50

Lapukrogs–Cesvaine (Nr. 6370) Visu gadu P – – – P – – 11.37 11.43 11.50

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Vairogi Kraukļi Cesvaine Ūbāni Biksēre Patkule Sarkaņi CSDD Madonas 
AO

Vairogi–Cesvaine–
Madona (Nr. 6721)

Visu 
gadu P O T C P S – 07.10 07.12 07.20 07.25 07.29 07.32 07.37 07.40 07.45

Vairogi–Cesvaine–
Madona (Nr. 6721)

Mācību 
laikā P O T C P – – 12.15 12.17 12.25 12.30 12.34 12.37 12.42 12.45 12.50

Skolēnu 
brīvlaikā P – – – P – – 12.15 12.17 12.25 12.30 12.34 12.37 12.42 12.45 12.50

Vairogi–Cesvaine–
Madona (Nr. 6721)

Mācību 
laikā P O T C P S – 19.00 19.02 19.10 19.15 19.19 19.22 19.27 19.30 19.35

Skolēnu 
brīvlaikā P O T C P – – 19.00 19.02 19.10 19.15 19.19 19.22 19.27 19.30 19.35

Maršruts Kursē Kursēšanas dienas Madonas 
AO CSDD Sarkaņi Patkule Biksēre Ūbāni Cesvaine Kraukļi Vairogi

Cesvaine–Vairogi 
(Nr. 6721)

Mācību 
laikā P O T C P – –       12.00 12.08 12.10

Skolēnu 
brīvlaikā P – – – P – –       12.00 12.08 12.10

Madona–Cesvaine–
Vairogi (Nr. 6721)

Mācību 
laikā P O T C P S – 18.20 18.25 18.28 18.33 18.36 18.40 18.45 18.53 18.55

Skolēnu 
brīvlaikā P O T C P – – 18.20 18.25 18.28 18.33 18.36 18.40 18.45 18.53 18.55

Madona–Cesvaine 
(Nr. 6721) REISS NENOTIKS!

Cesvaine–Madona 
(Nr. 6721) REISS NENOTIKS!

nim Akmenam pa tālruni 29219269 
vai policijas inspektoram Rihardam 
Kļaviņam pa tālruni 28642523!
Atgādinām,  ka  vide  ap mums  ir 

skaista un sakopta tādā gadījumā, ja 
mēs par to rūpējamies un nepiemēs-
lojam. Izvedot pastaigā savus mājas 
mīluļus, lūdzam aiz tiem savākt iz-
kārnījumus. Zināma patiesība vēsta, 
ka tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet tur, 
kur nemēslo.
Ikvienam  ir patīkami dzīvot  tīrā, 

sakoptā un skaistā vidē, tādēļ rūpē-
simies par to, lai tā tāda arī būtu un 
paliktu!

Linda Vanaga,
autores foto Sūkņu māja Cesvaines pilsmuižā

Domes 
31. maija sēdē
* Apstiprināja Cesvaines novada paš-

valdības  konsolidēto  2017.  gada  saim-
niecisko pārskatu.
*  Apstiprināja  pašvaldības  iestādes 

Cesvaines  tūrisma centrs  sniegtā pakal-
pojuma  –  vienas  stundas  ekskursija  pa 
Cesvaines  pilsmuižu  ar  gidu  –  maksu 
(vienai personai – 2 euro) akcijas „Ap-
ceļosim  Baltijas  pilis  un  muižas”  laikā 
saskaņā  ar  ekskursiju  grafiku.  Noteica, 
ka bērni līdz 18 gadu vecumam un per-
sonas ar īpašām vajadzībām ir atbrīvotas 
no ekskursijas maksas akcijas laikā. 
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piede-

rošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no 
zemes  vienības  un  uz  tās  esoša  sporta 
kompleksa,  pārdodot  to  izsolē. Apstip-
rināja  pašvaldības  nekustamā  īpašuma 
nosacīto  cenu  un  izsoles  noteikumus, 
kā  arī  izveidoja  izsoles  komisiju  triju 
cilvēku  sastāvā,  tajā  ievēlot  izsoles  ko-
misijas priekšsēdētāju – domes izpilddi-
rektoru Uģi Fjodorovu, komisijas locek-
ļus  –  Jāni Vanagu, Dzintaru Bušu – un 
komisijas  sekretāri  –  domes  darbinieci 
Gunitu Alksni. Apstiprināja pašvaldības 
nekustamā īpašuma – sporta kompleksa 
ar adresi Saules iela 2A, Cesvaine, Ces-
vaines  novads,  nosacīto  cenu  33  000  
euro,  tai  skaitā,  par  zemi  -  5  100  euro. 
Izsole notiks 26.jūlijā plkst.  11.00 Ces-
vaines  novada  domē. Ar  izsoles  notei-
kumiem var iepazīties Cesvaines novada 
mājaslapā www.cesvaine.lv.
*  Apstiprināja  dzīvokļa  īpašuma 

Baznīcas  ielā  17,  Cesvainē,  izsoles  re-
zultātus.
* Piekrita, ka Cesvaines novada dome 

pieņem ziedojumu – no betona maisīju-
ma  izlietu valsts ģerboni, un nolēma  to 
nodot  Cesvaines  Mūzikas  un  mākslas 
skolai izvietošanai audzēkņiem redzamā 
un pieejamā vietā.
* Iznomāja pašvaldībai piederošu ne-

kustamo īpašumu daļas Rūpnīcas ielā 10, 
Cesvainē,  uz  5  gadiem,  nosakot  nomas 
maksu atbilstīgi normatīvajiem aktiem.
*  Izveidoja  pašvaldības  delegācijas 

vizītēm sadarbības pašvaldībās, nosakot 
delegācijā  iekļauto  darbinieku  pienāku-
mu izpildītājus.
*  Domes  priekšsēdētājam  Vilnim 

Špatam  piešķīra  ikgadējo  apmaksāto 
atvaļinājumu  no  2018.  gada  3.  jūlija 
līdz  16.  jūlijam  un  no  13.  augusta  līdz 
26.  augustam,  papildatvaļinājumu  no 
2018. gada 8. oktobra līdz 12. oktobrim 
un no 15. oktobra līdz 19. oktobrim.
* Nolēma mainīt nosaukumus un ad-

reses zemes vienībām Cesvaines novadā.
* Mainīja nosaukumu pašvaldībai pie-

derošajai zemes vienībai no „Gala Bebru 
lauks” uz „Ķimenes”.
*  Pašvaldības  dzīvojamajā  mājā 

Rūpkombināta māja 1, izveidoja dzīvok-
ļa  īpašumus, kas sastāv no dzīvokļa, kā 
arī domājamajām daļām no dzīvojamās 
mājas un zemes.
* Novada politiski represētās personas 

atbalstīja ar 70 euro dalības maksājumu, 
kas paredzēts Latvijas politiski represēto 
personu salidojuma organizēšanai, kā arī 
atbalstīja  represēto  personu  nokļūšanu 
salidojumā Ikšķilē, nodrošinot  transpor-
tu.
* Līdz  2019.  gada  31. maijam paga-

rināja īres līgumu par dienesta dzīvokļa 
izīrēšanu Pils ielā 2, Cesvainē.
*  Līdz  2019.  gada  30.  jūnijam  pa-

garināja  īres  līgumu  par  dzīvokļa,  kas 
atrodas  pašvaldības  dzīvojamajā  mājā 
„Komunāri”,  īri  ar  nosacījumu,  ka  īres 
tiesības  netiks  pagarinātas,  ja  netiks 
maksāta īres maksa vai reālā dzīvesvieta 
tiks atrasta citā vietā, vai tiks pārkāpti citi 
īres līguma nosacījumi.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma, 

kas  atrodas  Cesvaines  pagastā  Cesvai-
nes novadā, tiek atdalīta zemes vienība, 
veidojot patstāvīgu  īpašumu. Atdalītajai 
zemes  vienībai  noteica  nekustamā  īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  lauk-
saimniecība.
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Atgādinām par atkritumu 
šķirošanu

Cesvaines valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs atgādina

Par 
sabiedrisko 
pirti 

Cesvainē

Atkritumu  šķirošana  atvieglo  to 
atkārtotu  izmantošanu  un  samazina 
bīstamo atkritumu nonākšanu apkār-
tējā  vidē.  Atkritumu  šķirošana  nav 
sarežģīta,  tai  nevajag  daudz  laika, 
tomēr  rezultātā  mēs  visi  varam  sa-
mazināt to atkritumu kopējo apjomu, 
kas  nonāk  dabā,  veicināt  gaisa  un 
ūdens  piesārņojuma  samazinājumu. 
Aicinām jūs aktīvi izmantot sadzīves 
atkritumu šķirošanas iespējas!

Kartona (papīra) konteinerā 
DRĪKST mest:
 avīžpapīru,
 kartonu,
 rakstāmpapīru,
 grāmatas,
 izjauktas kartona vai papīra kastes.
Kartona (papīra) konteinerā 

NEDRĪKST mest:
 kartonu  un  papīru,  kas  ir 

slapjš, netīrs, satur metāla skavas,
 piena, sulu, kefīra u. c. tetra-

pakas,
 izstrādājumus, kas satur foliju.

Polietilēna (PET) konteinerā 
DRĪKST mest:
 plastmasas dzērienu pudeles 

(saplacinātas),
 tīrus polietilēna maisiņus,
 plēves.
Polietilēna (PET) konteinerā 

NEDRĪKST mest:
 eļļas pudeles,
 jogurta, krējuma un margarīna 

trauciņus,
 rotaļlietas,
 saimniecības preces,

 sadzīves priekšmetus,
 plastmasas lentes.
Stikla konteinerā DRĪKST 

mest:
 pudeļu un burku stiklu (izska-

lotu).

Stikla konteinerā NEDRĪKST 
mest:
 spoguļu stiklu,
 spuldzes,
 logu stiklu,
 porcelāna, keramikas traukus.
Svarīgi,  ka,  ievietojot  šķirotos 

atkritumus  konteinerā,  tiem  ir  jā-
būt  pēc  iespējas  kompaktākiem  – 
kartona  un  papīra  kastes  jāizjauc, 
plastmasas  pudeles  jāsaplacina,  lai 
taupītu vietu konteinerā.
Cesvaines  novadā  atkritumu  ap-

saimniekošanu  veic  SIA  „Pilsētvi-
des serviss”. Ja jums ir kādi papildu 
jautājumi  par  atkritumu  šķirošanu, 
aicinām  sazināties  ar  SIA  „Pilsēt-
vides  serviss”  klientu  apkalpoša-
nas  speciālistiem,  kā  arī  meklējiet 
mājaslapā  http://www.pilsetvide.lv/
lv.  Atgādinām,  ka  katru  trešdienu 
SIA  „Pilsētvides  serviss”  klientu 
apkalpošanas  speciālists  ir  sasto-
pams Cesvaines novada domes tel-
pās 1. stāvā (bijušās bankas telpās).
Šķirosim  atkritumus,  lai  sama-

zinātu  kaitīgo  ietekmi  uz  dabu,  kā 
arī  varētu dzīvot  sakoptā,  estētiskā 
vidē!

Linda Vanaga,
SIA „Pilsētvides serviss” un 

„LV portāla” materiāli

Dzelzavā, piedaloties cesvainiešiem, notikušas
7. ikgadējās senioru sporta spēles

6.  jūnijā  rītā  Cesvaines  sociā-
lā  dienesta  darbinieces  un  Ces-
vaines  sociālās  aprūpes  nodaļas 

darbinieki kopā ar  aprūpes nama 
klientiem devās uz Dzelzavu,  lai 
sportotu,  pabūtu  kopā  ar  kolē-

Cesvaines komanda, startējot sporta spēlēs Dzelzavā

Jau ilgus gadus SIA „Cesvaines 
komunālie  pakalpojumi”  pārval-
dībā  darbojas  sabiedriskā  pirts. 
Gada  vēsajā  laikā  no  septembra 
līdz maijam pirts katru sestdienu 
uzņem apmeklētājus. Visas sezo-
nas  laikā  (deviņi  mēneši)  tie  ir 
vairāk nekā 1100 cilvēki, kas ap-
meklē saunu. Ik sestdienu uz pirti 
dodas gan Cesvaines iedzīvotāji, 
gan  arī  ciemiņi  no  apkārtējiem 
novadiem  –  pirts  darba  dienās 
to apmeklē 30–35 cilvēki. Kā zi-
nāms, vasaras sezonā pirts darbo-
sies vienu reizi mēnesī, tā apmek-
lētājus  uzņems  no  plkst.  15.00 
līdz 21.00 22. jūnijā, 14. jūlijā un 
18. augustā.
Šai  analoga  pirts  tuvākajā  ap-

kārtnē  nav  atrodama,  un  tas  pa-
dara  to  par  unikālu  un  piesaista 
klientus  arī  no  apkārtnes.  Kā 
uzsver SIA „Cesvaines komunā-
lie  pakalpojumi”  valdes  locekle 
Ināra  Puķīte,  šādas  pirts  uzturē-
šanas  un  apkalpošanas  izmaksas 
ir  ļoti augstas un pārdotās  ieejas 
biļetes nenosedz visus izdevumus 
(ieejas cena pirtī vienai personai 
ir  3,50  euro).  Pašvaldības  uz-
ņēmums  ir  lūdzis  domi  atbalstīt 
pirts  pakalpojuma  nodrošināša-
nu, jo pēc tāda principa darbojas 
citas  šāda  tipa  pirtis Latvijā. Kā 
uzsver  I.  Puķīte,  cilvēki  labprāt 
apmeklē pirti ne tikai ziemā, bet 
arī vasaras sezonā,  tādēļ panākts 
kompromiss  par  vienu  pirts  rei-
zi  mēnesī.  Tā  kā  pieprasījums 
pastāv,  ir  lūgts  izvērtēt  iespēju 
finansiāli atbalstīt pirts uzturēša-
nu, lai gan šāda pakalpojuma no-
drošināšana nav SIA „Cesvaines 
komunālie  pakalpojumi”  pamat-
kompetence.
Šis jautājums tika skatīts apvie-

notajā finanšu un attīstības komi-
tejas sēdē 13. jūnijā, taču lēmums 
vēl  nav  pieņemts.  Tika  izteikts 
priekšlikums  nedaudz  paaugsti-
nāt  ieejas  biļetes  cenu,  taču  pa-
stāv  risks  tādējādi  zaudēt  klien-
tus.  Dome  ir  lūgusi  uzņēmuma 
vadībai  sagatavot  priekšlikumus 
un piedāvāt risinājumu.
Pirts  pakalpojums  Cesvainē  ir 

visai pieprasīts un tiek sniegts jau 
ilgus  gadus,  tāpēc  ir  svarīgi  ap-
zināt  iespējamos risinājumus,  lai 
rastu kompromisu. Tā kā uzturē-
šanas  izmaksas  ir  augstas,  šāds 
lēmums  nav  viennozīmīgs,  taču 
nevajadzētu  ļaut  zust  jau  ilgus 
gadus ierastai tradīcijai apmeklēt 
pirti. Varam lepoties, ka esam vie-
ni no nedaudzajām vietām Latvi-
jā, kur arvien ir pieejams šāds pa-
kalpojums, un ka tas arī apkārtējo 
novadu  ļaudis  rosina  iegriezties 
Cesvainē. Kā tika minēts, vasaras 
sezonā  pirts  būs  pieejama  vienu 
reizi mēnesī, bet, tuvojoties auk-
stajam  gada  posmam,  tiks  lemts 
par  iespējamajām izmaiņām. Se-
kojiet  informācijai  laikrakstā  un 
Cesvaines novada mājaslapā!

Linda Vanaga

ģiem un labi pavadītu dienu.
Dzelzavieši  šīm  sporta  spēlēm 

bija  gatavojušies  ilgi  un  nopietni. 
Visas sporta spēles norisinājās kol-
choza stilā, un tāds bija arī dalībnie-
ku  dreskods.  Rezultātā  Dzelzavas 
estrādē  tikās  deviņas  komandas, 
kuras bija parūpējušās par  sava  ie-
cirkņa jeb pansionāta prezentāciju.
Cesvaines  pansionāts  sacensī-

bās  piedalījās  kuplā  skaitā  un  pre-
zentēja  sevi  kā  Cesvaines  iecirkni 
„Miers”.  Kopā  Dzelzavas  estrādē 
tikās vairāk nekā 150 dalībnieku un 
dažādi kolchoza profesiju pārstāvji: 
neskaitāmas  slaucējas,  sēklotājas, 
priekšnieki,  labākās  kaplētājas, 
kombainieri,  grāmatveži  un  citi. 
Dzelzavieši, rūpējoties par estrādes 
vizuālo  noformējumu,  īpaši  bija 
piedomājuši,  lai atbraukušie varētu 
atcerēties  kolchoza laikus un sa-

justies tajos. Īpaši garas rindas sporta 
spēlēs veidojās pie kolchoza laiku bu-
fetes, kur  simpātiskas,  laipnas un ak-
tīvas  bufetnieces  rūpējās  par  viesmī-
lību. Arī sporta disciplīnas un stafetes 
bija  īpaši  pārdomātas,  piešķirot  tām 
kolchoza  laiku  pieskaņu,  piemēram, 
summas  aprēķināšana  ar  skaitīkļiem, 
kas ātri un precīzi padevās Cesvaines 
sociālās aprūpes nodaļas iedzīvotājam 
Andrim Grabanam.
Dienas  gaitā  tika  noskaidroti  la-

bākie,  un  rezultātā  deviņu  komandu 
konkurencē Cesvaines sociālā aprūpes 
nodaļa  ierindojās  godpilnajā  3.  vietā. 
1. vieta un tiesības nākamgad rīkot se-
nioru sporta spēles pienāksies Gulbe-
nes  novada  sociālās  aprūpes  centram 
„Siltais”.

Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva
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Mēs lepojamies!
Atzīstami panākumi 
literārajos konkursos

Mūsu skolēnu un skolotāju pa-
nākumi 2017./2018. m. g. mācību 
olimpiādēs,  konkursos  Madonas 
zonā, Vidzemē, valstī:

1. vieta:
Sabīnei  Cimuškai  (8.  kl.)  ne-

klātienes  bioloģijas  olimpiādē 
(sk. S. Dimpere);
Linardam  Purenam  (6.  kl.)  an-

gļu valodā (sk. I. Driķe);
Elīzai  Jūrai  (2.  kl.)  glītrakstu 

konkursā (sk. G. Libeka);
Madarai Vimbai (3. kl.) latviešu 

valodā (sk. I. Mickeviča);
Sindijai Rapšai (6. kl.) matemā-

tikā (sk. S. Rimša);
Kristapam Korņejevam (10. kl.) 

bioloģijā (sk. S. Dimpere);
Renātei Gaponovai (4. kl.) lasī-

šanas konkursā (sk. D. Tēberga);
2. vieta:
Jānim Šņucītim (8. kl.) matemā-

tikā (sk. S. Rimša);
Zanei Bodniecei (12. kl.) krievu 

valodā (sk. V. Afanasjeva) un vēs-
turē (sk. I. Šulce);
Esterei Riekstiņai (4. kl.) vizuā-

lajā mākslā (sk. Ē. Dogana);
3. vieta:
Renātei Gaponovai  (4.  kl.)  lat-

viešu valodā (sk. D. Tēberga);
Zanei  Bodniecei  (12.  kl.)  kon-

kursā  „Pazīsti  savu  organismu” 
(sk. S. Dimpere) un latviešu valo-
dā (sk. I. Pusvilka);
Sabīnei Cimuškai (8. kl.) latvie-

šu valodā (sk. I. Pusvilka);
Kasparam  Ziediņam  (12.  kl.) 

bioloģijā (sk. S. Dimpere);
Evelīnai  Cimuškai  (3.  kl.)  vi-

zuālajā mākslā (sk. Ē. Dogana);
Andželikai Kornetai (8. kl.) vi-

zuālajā mākslā (sk. Ē. Dogana);
Mārai Bandeniecei (11. kl.) an-

gļu valodā (sk. Z. Burņevska);
Matīsam  Romanovam  (2.  kl.) 

dambretē (sk. G. Libeka);
atzinība:
Esterei Riekstiņai (4. kl.) latvie-

šu valodā (sk. I. Evardsone);
Vīgantam  Vasilišinam  (9.  kl.) 

konkursā  „Pazīsti  savu  organis-
mu” (sk. S. Dimpere);
Marekam  Prokiraitim  (8.  kl.) 

krievu valodā (sk. I. Evardsone);
Robertam Zutim (8. kl.) krievu 

valodā (sk. I. Evardsone);
Sabīnei Cimuškai (8. kl.) mate-

mātikā (sk. S. Rimša);
Rihardam  Purenam  (10.  kl.) 

krievu valodā (sk. V. Afanasjeva);
Elvim  Kristianam  Eglītim 

(12. kl.) matemātikā  (sk. S. Luk-
ša);
Patrīcijai Kupčai (6. kl.) vizuā-

lajā mākslā (sk. Ē. Dogana);
Jolantai Puzulei (9. kl.) vizuāla-

jā mākslā (sk. Ē. Dogana);

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Latvijas  valsts  simtgadību  gaidot,  Skri-
des fonds (dibināts, lai veicinātu izglītību, 
organizētu  un  atbalstītu  kultūras  pasāku-
mus,  kā  arī  popularizētu  gleznotāja Arija 
Skrides  vārdu)  aprīlī  rīkoja  patriotiskās 
dzejas  konkursu,  kura mērķis  bija  rosināt 
skolēnus iepazīt savas dzimtas, novada un 
valsts  vēsturi,  kultūru,  personības  un  to 
sasniegumus,  Latvijas  dabu,  ievērojamas 
vietas tuvākā un tālākā apkārtnē.
Jau  pirms  rezultātu  paziņošanas  prie-

cājos  par  10.  klases  skolēnu  radošajiem 
darbiem, par dzejas rindām, kas ir patiesas 
savā  mīlestības  stāstā  Latvijai.  Un  nevī-
los – 1. vieta konkursā tika piešķirta Džei-
nai Viskovai, 2. vieta – Ditai Ceriņai.
Gribu  arī  ar  Tevi,  lasītāj,  padalīties  ar 

jauniešu sarakstītajām dzejas rindām (tie ir 
fragmenti no viņu garāka dzejojuma).

Džeina Viskova
Es esmu šeit,
Kur vasarā skan līgo jautri, skaļi,
Kur varu doties es gar jūras krastu,
Kur redzu debess mākoņu un jūras putu
   skūpstus,
Kur saulriets manu sirdi atveldzē.
Es esmu šeit,
Kur rudeņi ar savu krāsu otu nāk gleznot
   manu mīļo Cesvaini,
Kur dzirdu lapu čaboņu zem kājām
Un vēja dziesmu, ko tas klusi dzied.
Es esmu šeit,
Kur sajūtu ar lūpām sniegpārsliņu garšu,
Kur ziemas lāstekas tik skanīgi sveic rītu
   austrumos
Un negrib satikt pavasari.

Mārtiņš Ierags
Un tautas vēsture, šis mezglu mezgls,
   mums stāsta
Par laikiem bijušiem, kas tāli man un sveši.
Es klausos atmiņās, ko čukst pils parka
   takas,
Kā mīlestības sāpēs tauta cīnījās un krita,
Kā tika lauztas nebrīvības ķēdes,
Līdz brīves sapnis ausa gaišā rītā.
Un šodien, mana dzimtene,
Es lepojos ar tavām gleznām,
Ko māksliniece Daba radīja.
Man nesaskaitīt visus mežu galus
Un pļavas neizskraidīt,
Un neizpeldēt visas upes,
Un visos kalnos neuzkāpt,
Tik bezgalīga esi Tu.

Dita Ceriņa
Uzkāpju Gaiziņa galā un redzu,
Kā Vidzemes pakalnus vasara skar.
Jā, es patiesi arī to jūtu,
Varvīksnes krāsas pār galvu ir man.
Soli pa solim es dodos tur tuvāk,
Kur zeltainās pļavās braši sienāži dzied.
Jā, ar tiem vienojos kopā es dziesmā,
Šīs balsis sirdij tik tuvas man šķiet.
Stāvu es mežā un bērnišķi raugos,
Kā zila jau krāsojas melleņu pļava.
Jā, to garšu jau tagad es jūtu,
Vēlos, kaut atkal es maziņa būtu.
Ienāku mājās, kur mamma un tētis
Ar sirds acīm gaiši uzlūko mani,
Jā, tieši viņus es mīlu,
Tie patiesā Latvija man!

Ar  labiem  panākumiem  maijā  var  ap-
sveikt arī rakstnieces Ilzes Indrānes jaunra-
des darbu konkursā uzvarējušās meitenes: 
1. vieta – 9. klases skolniecei Jolantai Pu-
zulei, atzinība – 9. klases skolniecei Lienei 
Bērziņai  un  7.  klases  skolniecei  Sabīnei 
Šahno. Radošu veiksmi jums arī turpmāk!

Lilija Kanaviņa,
Cesvaines vidusskolas

 literatūras skolotāja

Amandai Ulasikai (2. kl.) dam-
bretē (sk. G. Libeka);
Madarai Vimbai  (3. kl.) Vidze-

mes  reģiona  olimpiādē  latviešu 
valodā (sk. I. Mickeviča);
Karlīnai  Kvēpai  (7.  kl.)  atklā-

tajā angļu valodas konkursā Rīgā 
(sk. I. Driķe).

Panākumi VISC konkursos:
Renātei  Gaponovai  (4.  kl.) 

1. pakāpes diploms XXI stāstnie-
ku konkursā „Teci, teci, valodiņa” 
Madonā  un  2.  pakāpes  diploms 
Rīgā  (sk. G. Libeka);  1.  pakāpes 
diploms  skatuves  runas konkursā 
Vidzemes  reģionā  (sk.  G.  Libe-
ka);
Edmundam  Puriņam  (2.  kl.) 

1. pakāpes diploms XXI stāstnie-
ku konkursā „Teci, teci, valodiņa” 
Madonā  un  1.  pakāpes  diploms 
Rīgā  (sk. G. Libeka);  1.  pakāpes 
diploms  skatuves  runas konkursā 
Vidzemes  reģionā  (sk.  G.  Libe-
ka);
Jānim  Kurpniekam  (1  .kl.) 

1.  pakāpes  diploms  skatuves  ru-
nas  konkursā  Vidzemes  reģionā 
(sk. G. Libeka);
popgrupai  „RES”  (Elīna  Fa-

dejeva,  Laima  Romanova,  Erita 
Burkeviča,  Helvijs  Jānis  Grūbe) 
2. pakāpes diploms Vidzemes re-
ģiona skatē (vad. A. Melbārdis);
grupa  „Diana  Squad”  (Diāna 

Rone,  Baiba  Leonora  Balode, 
Monika  Puzule,  Māra  Bandenie-
ce,  Eva  Ūbele,  Erita  Burkeviča) 
1. pakāpes diploms Vidzemes re-
ģiona skatē un 2. pakāpes diploms 
republikas skatē (vad. A. Melbār-
dis);
grupai  „Still  Insane”  (Erita 

Burkeviča, Elīza Felicita Kaluga, 
Anete Cielava, Māra Bandeniece, 
Monika  Puzule,  Agita  Skīvere) 
2. pakāpes diploms Vidzemes re-
ģiona skatē (vad. A. Melbārdis);
popgrupai  „Queen”  (Egija 

Grauduže,  Katrīna  Stikāne,  Jana 
Gabrāne)  2.  pakāpes  diploms 
Vidzemes  reģiona  skatē  (vad. 

A. Melbārdis);
folkloras  kopai  (Renāte  Ga-

ponova,  Madara  Vimba,  Madara 
Seņkāne,  Reinis  Čevers,  Katrīna 
Stradiņa,  Karīna  Laura  Grosa) 
2.  pakāpes  diploms  Dienvidlat-
gales  novada  sarīkojumā  „Zynu, 
zynu tāva sātu” (vad. B. Putniņa).

Panākumi sportā:
Kristīnei Vīčai (12. kl.) Eiropas 

čempionātā karatē 1. vieta;
Ritvaram  Lepeškinam  (4.  kl.) 

Latvijas  skolu  ziemas  olimpiādē 
orientēšanās  sacensībās  1.  vieta 
(tren. G. Ikaunieks);
Sandim  Rošānam  (11.  kl.) 

vieglatlētikā (Silava kausa izcīņā) 
2. vieta (tren. Z. Gulbis);
Evai Ūbelei (11. kl.) vieglatlēti-

kā 2. vieta (tren. Z. Gulbis);
Dāvim  Helmutam  Ceļmalam 

(8.b kl.) augstlēkšanā (Silava kau-
sa  izcīņā)  1.  vieta  (tren.  Z.  Gul-
bis);
Markusam  Isačenko  (6.  kl.) 

vieglatlētikā (tren. Z. Gulbis);
Raineram Iecelniekam (4.b kl.) 

basketbolā (tren. A. Beķeris);
Kristai Ruicēnai (9. kl.) florbo-

lā;
Simonai Krievai (6. kl.) futbolā, 

vieglatlētikā;
Lienei Bērziņai (9. kl.) vieglat-

lētikā;
Maksim Leo Dimperam (7. kl.) 

vieglatlētikā;
Renāram Pakulim (7. kl.) viegl-

atlētikā;
Janai Gabrānei  (6.  kl.)  vieglat-

lētikā.
Panākumi citos konkursos:
•  Pulkveža Oskara Kalpaka  pie-

miņas fonda ierindas skate Madonā:
9.  klases  komandai  2.  vieta 

7.–9.  klašu  grupā  (sk.  J.  Švika, 
sk. L. Kanaviņa);
11.  klases  komandai  2.  vieta 

10.–12. klašu grupā (sk. J. Švika, 
sk. I. Korneta);
• Pulkveža Oskara Kalpaka pie-

miņas  fonda Kalpaka kausa kon-
kurss:

10.  klases  komandai  2.  vieta 
(sk. I. Āre);
•  erudīcijas  konkurss  Madonā 

„Viss par Latviju”:
9.  klases  komandai  (Mārtiņš 

Jūra, Paula Pauere, Vīgants Vasi-
lišins) 2. vieta (sk. L. Kanaviņa);
• Ilzes Indrānes literārās jaunra-

des konkurss:
Jolantai  Puzulei  1.  vieta 

(sk. L. Kanaviņa);
Lienei  Bērziņai  atzinība 

(sk. L. Kanaviņa);
Sabīnei  Šahno  atzinība 

(sk. L. Kanaviņa);
•  Skrides  fonda  patriotiskās 

dzejas konkurss:
Džeinai  Viskovai  1.  vieta 

(sk. L. Kanaviņa);
Ditai  Rūtai  Ceriņai  2.  vieta 

(sk. L. Kanaviņa);
•  Zemkopības  ministrijas  kon-

kurss „Mūsu mazais pārgājiens”:
8.a klasei 3. vieta (sk. B. Pūriņa 

un S. Kurme);
•  matemātikas  konkurss  „Ķen-

gurs”:
Raitim Ivanovam (2. kl.) valstī 

1712. vieta (sk. G. Libeka);
Raulam Matrozim (2. kl.) valstī 

1712. vieta (sk. G. Libeka);
Evelīnai Cimuškai (3. kl.) valstī 

1186. vieta (sk. I. Mickeviča);
Madarai  Vimbai  (3.  kl.)  valstī 

1186. vieta (sk. I. Mickeviča);
Paulim  Adrianam  Brimer-

bergam  (4.  kl.)  valstī  426.  vieta 
(sk. I. Mickeviča);
Ritvaram  Lepeškinam  (5.  kl.) 

valstī 32. vieta (sk. I. Āboliņa);
Sindijai  Rapšai  (6.  kl.)  valstī 

329. vieta (sk. S. Rimša);
Ingaram  Haritonovam  (7.  kl.) 

valstī 96. vieta (sk. S. Rimša);
Jānim  Šņucītim  (8.  kl.)  valstī 

94. vieta (sk. S. Rimša);
Vīgantam  Vasilišinam  (9.  kl.) 

valstī 396. vieta (sk. S. Lukša);
Ditai Rūtai Ceriņai (10. kl.) val-

stī 241. vieta (sk. S. Lukša);
Evai  Ūbelei  (11.  kl.)  valstī 

594. vieta (sk. S. Lukša);
Kasparam  Ziediņam  (12.  kl.) 

valstī 58. vieta (sk. S. Lukša);
• konkurss „LV iedvesmo”: sko-

las  komandai  1.  vieta  Vidzemē 
(sk. L. Kanaviņa);
• konkurss „Gribu būt mobils”: 

8.a  klases  komandai  pusfinālā 
3. vieta (sk. J. Galejs);
•  „Rimi”  gardēžu  konkursā 

5.  klase  iekļuva  7  labāko  skolu 
vidū (sk. I. Luce).
• Paldies Mikum Maliginam par 

atbalstu skolai tehnisko jautājumu 
risināšanā!

Paldies skolotājiem!
Skolas administrācijaDaļa no skolēniem godalgoto vietu ieguvējiem

Vides pētnieki uzsāk nodarbības
Ar  aktīvām  nodarbībām  vasa-

ra  sākās  vides  pētnieku  pulciņa 
(vadītāja  Sarma  Dimpere)  dalīb-
niekiem.  Pateicoties  VISC  pro-
jekta  „Atbalsts  izglītojamo  indi-
viduālo  kompetenču  attīstībai” 
(Nr.  8.3.2.2./16/I/001)  aktivitā-
tēm, viņi varēja noorganizēt vasa-
ras praktiskās nodarbības „Dabas 
pētnieki”.
Pirmajā dienā skolēni apmeklē-

ja  Teiču  purvu,  kur  kompetentas 
gides  vadībā  iepazina  aizsargā-

jamo  dabas  teritoriju.  Skolēniem 
vajadzēja  parādīt  savas  teorētis-
kās  zināšanas,  praktiski  noteikt 
purva  bīstamākās  vietas,  pazīt 
augus. Izmantojām iespēju arī ap-
braukt  apkārt  purva  teritorijai  un 
uzkāpt skatu tornī, kas paver bur-
vīgu skatu uz Teiču purvu.
Otrajā dienā vides pētnieki de-

vās ekspedīcijā uz kaimiņu pagas-
tu, kur iepazina tuvākās apkārtnes 
dzīvo  organismu  daudzveidību, 
tās  saglabāšanas  iespējas un bio-

loģisku izmantošanu.
Paldies  VISC,  kas  deva  šādu 

iespēju skolēniem gūt papildu zi-
nāšanas par mūsu mazās Latvijas 
dabas pērlēm!

Sarma Kurme,
direktora vietniece, 

ekspedīcijas dalībniece,
foto no personiskā arhīva

Jaunie dabas pētnieki apmeklē 
Teiču purvu
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Izlaidumi Cesvaines izglītības iestādēs

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā nosvinēts izlaidums. 
Skola uzņem jaunus audzēkņus mūzikas un mākslas programmās

Cesvaines novada svētku nedēļa – 23.–29. jūlijs
Kā gadu no gada ierasts, jūlija no-

slēgumā  Cesvainē  svinam  novada 
svētkus. Arī šogad visu vecumu no-
vada iedzīvotājus un viesus sagaidīs 
plaša programma visas dienas garu-
mā. Tā kā aizvien notiek Cesvaines 
pils jumta vidusdaļas rekonstrukcija, 
galvenā svētku skatuve šogad atradī-
sies skvērā pie domes. Svētku dienā 
tiks slēgta Pils iela posmā no biblio-
tēkas  līdz  Brīvības  ielas  krustoju-
mam. Atvainojamies par neērtībām.
Arī  šogad  visas  nedēļās  garumā 

Cesvainē pulcēsies  tuvāki un  tālāki 
mākslinieki – šogad mākslas plenē-
ram „Cesvaine” piecu gadu jubileja! 
Cesvaine ir pilsēta ar ainavisku, vēs-
turisku vidi, kas dod iespēju īstenot 
dažādus  mākslas  projektus.  Kopš 
2013.  gada  nedēļu  pirms  novada 
svētkiem  Cesvaines  kultūras  nams 
sadarbībā  ar  Cesvaines  mākslas 
studiju, kuru vada Cesvaines vidus-
skolas, Mūzikas  un mākslas  skolas 
pedagoģe  profesionāla  māksliniece 
Ērika  Dogana,  organizē  mākslas 
plenēru  „Cesvaine”.  Plenērs  rada 
sabiedrībā  interesi  par  mākslu  kā 
vērtību, par mākslinieku kā personu 
un sabiedrības sastāvdaļu, par rado-
šu procesu un atšķirīgu  redzējumu. 
Mākslinieki  ir  dažāda  vecuma,  ar 
dažādu  pieredzi.  Dalībnieki  ir  gan 
profesionāli māk-slinieki, gan ama-
tieri, gan mākslas skolotāji. Plenērs 
ir  izaugsmes  iespēju,  attīstības  un 
radošuma  skola. Tā dalībnieki  sav-
starpēji  bagātinās,  dalās  pieredzē, 
ieinteresē sabiedrību ieraudzīt skais-
to un citādo kultūrvēsturiskajā vidē 
un  dabā,  ienes  svaiguma,  radošu-
ma  un  aizrautības  dzirksti  mazliet 
vienmuļajā pilsētas ikdienā. Plenērā 
piedalīsies vairāk nekā 15 viesmāk-
slinieku  un  vairāk  nekā  10  vietējo 
mākslinieku. Protams, plenēra laikā 
veidotie darbi būs apskatāmi svētku 
dienā, kad notiks  izstādes „Māksli-

nieku iela” atklāšana.
Novada svētku galvenā diena būs 

bagāta  ar  aktivitātēm,  bet  jau  no 
paša rīta cesvainiešus modinās Ces-
vaines pūtēju orķestris. Dienas gaitā 
arī  sportiskas  aktivitātes  –  strītbola 
sacensības,  kā  arī Ventspils  afgāņu 
kurtu sugas suņu kluba viesošanās.
Pirmspusdienā būs rotaļpro-gram-

ma – pasākums jauniešiem un ģime-
nēm  ar  bērniem,  savukārt  pēc  tam 
klausītājus priecēs jauniešu estrādes 
grupas,  kas  sagatavojušas  lielisku 
koncertprogrammu.  Svētkos  uzstā-
sies  arī  ārzemju  mākslinieki  –  ak-
tieri, mūziķi. Muzikālā  programma 
sagatavota visai bagātīga.
Pēcpusdienā – muzikālā komēdija 

„Lielais loms”. Tā ir viena no pēdē-
jām Annas  Brigaderes  komēdijām, 
kurā  tēlota  atdzimstošās  pēckara 
Latvijas  lauku pasaule  un  ir  vairāk 
viegluma  un  lielu  problēmu  neno-
mākta  dzīvesprieka  nekā  agrākajos 
A.  Brigaderes  skatuves  darbos.  Tā 
patiesi  ir  jautra  spēle  par  „pāriem, 
kas  dabonas”. Lugā  ir  ļoti  dabisks, 
nesamākslots  konfliktu  risinājums, 
raita darbība, spriegi dialogi, īsti lat-
viska valoda. Vislielāko lomu cilvē-
ka personības  tapšanā un visā  viņa 
dzīvē  A.  Brigadere  piešķir  mīles-
tībai. Būdama  laba  psiholoģe,  viņa 
zina, ka ne smags darbs, ne ciešanas, 
pat ne dabas skaistums pats par sevi 
nerada  gaišu,  harmonisku  cilvēku. 
Harmonija  meklējama  savstarpējās 
attiecībās.  Izrādē  piedalās  Latvijas 
teātru aktieri: Indra Burkovska, Evi-
ja  Skulte, Ance Kukule, Dace Ma-
kovska,  Raimonda  Vazdika,  Aīda 
Ozoliņa,  Artis  Drozdovs,  Romāns 
Bargais,  Juris  Kalniņš,  Voldemārs 
Šoriņš,  Jānis  Kirmuška.  Producen-
te – Aīda Ozoliņa, režisors – Volde-
mārs Šoriņš.
Savukārt  pie  pansionāta  dienas 

vidū  –  Andra  Niedzviedža  komē-

dija  „Trīsarpus  atraitnes”  Jēkabpils 
novada Ābeļu pagasta amatierteātra 
izpildījumā.
Cesvaines  evaņģēliski  luteriskā 

baznīca  vērs  durvis  koncertu  cik-
lam  „Manas  saules  dziesmas”;  tā 
ir  mūziķu  apvienības,  kurā  ietilpst 
Ilona Birģele, Anda Eglīte un Biruta 
Ozoliņa,  trešā  koncertprogramma. 
Pašas mākslinieces saka: „Apvieno-
jot  neapvienojamo,  dzīvē  iegūstam 
pārsteigumus.  Tie  pārtop  mūzikā. 
Jaunas  pārdomas,  svaigas  izjūtas, 
nebijušas  atklāsmes  ielādē  jaunu 
realitāti.”  Vienkārša  tautasdziesma, 
ko  turpina akadēmiskās kokles fili-
grānā improvizācija un ērģeļu ganu 
stabule,  dūdu  burdons,  arvien  pa-
pildinot un iekrāsojot muzikālā tēla 
saturu no  trauslas  latviskas ainavas 
līdz majestātiskai, spēcīga garīguma 
apdvestai  līksmībai.  Mūziķes  savā 
programmā  atskaņos  latviešu  kom-
ponistu  šim  ansamblim  radītu  ori-
ģinālmūziku,  skaņdarbus  ērģelēm 
un koklei  solo,  kā  arī  tradicionālos 
dziedājumus. 2017. gadā ar koncert-
organizācijas  „Latvijas  koncerti” 
atbalstu  programmu  „Tautasdzies-
ma dievnamā” atskaņoja Saulkrastu 
luterāņu baznīcā, Ventspils Nikolaja 
baznīcā, Smiltenes luterāņu baznīcā, 
Liestāles protestantu baznīcā (Švei-
ce). Ieeja – par ziedojumiem.
Muzikālo  pasākuma  daļu  vaka-

rā  noslēgs  vokālās  grupas  „Latvi-
an  Voices”  koncerts  „Sudrabs”  un 
nakts balle ar grupām „Vēja radītie” 
un „Vidroks” uz centrālās skatuves. 
„Latvian  Voices”  jaunā  koncert-
programma „Sudrabs” ir emocionāli 
spēcīga  un  uzrunājoša.  Sudrabs  kā 
briedums  un  sudrabs  kā  vienkāršī-
ba – tas raksturo šo koncertprogram-
mu.  Programmā  skan  gan  latviešu 
dziesmas  džeza  un  popa  aranžijās, 
gan  populāras  ārzemju  melodijas 
a capella izpildījumā.

Bet  vēl  pirms  vakara  koncertiem 
pulcēsimies  pils  pagalmā,  kur  aici-
nām  visus  cesvainiešus  un  pilsētas 
viesus  kopīgi  apskatīt  800  kvad-
rātmetrus  plašo  valsts  karogu,  kas 
valsts svētku laikā tiks pacelts starp 
Rīgas TV torņa balstiem. Cesvaines 
radio un televīzijas tornis svin pilsē-
tas svētkus. Jau 60 gadus Cesvaines 
radio  un  televīzijas  torņa  smaile  ir 
augstākais  punkts  Baltijā.  Pilsētas 
svētku laikā torņa karoga mastā tiks 
pacelts valsts karogs, bet informatī-
vajā stendā iedzīvotājiem būs iespē-
ja  uzzināt,  kā  darbojas  e-paraksts, 
kas ir ātrs un vēl ātrāks internets, cik 
tālu  TV  un  radio  signālu  pārraida 
Cesvaines tornis, kur notika pirmais 
cilvēka lēciens no drona un citu ko 
interesantu.  Šajā  laikā  arī  gājiens 
pa Cesvaines ielām – laipni aicināti 
pievienoties!
Pusnaktī virs Cesvaines – salūts!
Kopējā  ieejas  maksa  uz  pasā-

kumiem,  sākot  ar  plkst.  21.00,  – 
5 euro;  pirmsskolas  vecuma  bēr-
niem ieeja brīva.
Bet  svētkus  noslēgsim  svētdien, 

29.  jūlijā, Kraukļos, kur Baltinavas 
dramatiskais  kolektīvs  „Palādas” 
Kraukļu skolā piedāvā izrādi „Lau-
ku  kurorts  piļsātnīkīm”.  Ieeja  bez 
maksas.
Lai uzzinātu vēl daudz  jauna par 

Cesvaini,  Cesvaines  tūrisma  centrs 
aicina  uz  bezmaksas  ekskursiju  pa 
Cesvaines pilsmuižas kompleksu.
Visas dienas garumā – amatnieku 

tirdziņš, bērnu izklaides centra „Ci-
tyKids” atrakciju darbnīca, piepūša-
mās atrakcijas un vēl daudzas citas 
aktivitātes.
Plašākai  un  precīzākai  informā-

cijai,  tuvojoties  svētkiem,  sekojiet 
novada mājaslapā, sociālajos tīklos, 
afišās! Nāc, svinēsim svētkus kopā!

Linda Vanaga,
Kristīne Aumele

Cesvaines vidusskolas 9. klases absolventi, audzinātāja Lilija Kanaviņa Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi, audzinātāja Sarma Dimpere

Pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” grupas „Skudriņa” bērnu 
izlaidums. Skolotājas: Sandra Āriņa, Jana Medniece

Cesvaines vidusskola saka pal-
dies AS  „Cesvaines  piens”, Ces-
vaines bibliotēkai, Cesvaines kul-
tūras  namam,  Cesvaines  novada 
domes labiekārtošanas nodaļai un 
personīgi Ritmai Kļaviņai.
Paldies  par  materiālu  atbalstu 

Jurim  Lazovskim,  ar  kura  lab-
vēlību  sporta  zālei  tiks  uzstādīts 
tablo!

Vidusskolas audzēkņi, 
skolotāji, personāls

25.  maijs  bija  piedzīvojumiem 
bagāta diena vairākiem mūsu  sko-
las skolēniem, kuri devās ekskursijā 
uz Tērveti,  lai piedalītos  ikgadējos 
„Zaļās jostas” vides svētkos „Tīrai 
Latvijai”. Piedalīšanās iemesli bija 
divi:  8.a  klase  kopā  ar  skolotājām 
Baibu Pūriņu un Sarmu Kurmi bija 
sekmīgi  piedalījusies  Zemkopī-
bas  ministrijas  rīkotajā  konkursā 
„Mūsu  mazais  pārgājiens”,  izcīnī-
jusi  3.  vietu  5.–9.  klašu  grupā  un 
brauca  saņemt  savu  godalgu;  otra 
grupa bija bērni, kas savāca visvai-
rāk makulatūras.
Pasākums bija  ļoti  izzinošs, pār-

domāts.  Skolēni  varēja  piedalīties 
vairāk nekā 60 radošās un izzinošās 
aktivitātēs visas dienas garumā. Pēc 
aktīvas darbošanās vides pasākumā 
skolēni nopelnīja  iespēju apmeklēt 
Tērvetes dabas parku. Arī tur mūsu 
bērni  guva  pozitīvas  emocijas  un 
apziņu, ka dabas saudzēšana un uz-
turēšana ir pašu cilvēku rokās.
Labas  lietas  var  notikt,  ja  mēs 

darbojamies visi kopā.
Paldies visiem tiem, kas februārī 

uzņēma pie sevis ciemos 8.a klasi, 
lai tā iegūtu materiālus konkursam 
„Mūsu mazais pārgājiens”, un pal-
dies  tiem, kas palīdzēja  skolēniem 
vākt makulatūru!

Sarma Kurme,
direktora vietniece,

foto no personiskā arhīva

Vislatvijas 
pasākumā 
„Tīrai 
Latvijai”

Paldies par 
sadarbību!

8. klases skolēni saņem balvu 
Tērvetē



6 Cesvaines Ziņas

„Cesvaines grāmata”: liekam punktu, kārtojam, maketējam

„Burtu spēļu” noslēgums

Noslēgusies projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošana

Materiālu  iesniegšana  mūsu 
„Cesvaines grāmatai,  IV” ir beigu-
sies. Vēl gan daži autori un stāstītāji 
steidz savus  rakstu darbus pabeigt, 
un  priecājamies  par  ikvienu,  kurš 
tikai  tagad  ir  atsaucies  un  grib  vēl 
pagūt savas vai dzimtas atmiņas uz-
ticēt grāmatai. Bet nu jau svarīga ir 
katra diena, jo esam sākuši grāmatu 
maketēt,  un ne visās nodaļās  ir  ie-
spējami  papildinājumi.  Nekavējie-
ties, dodiet ziņu!
Par  iesniegtajiem  rakstu  un  foto 

materiāliem  paldies  Ilgai  un  An-
nai Aveniņām, Birutai  Bernovskai, 
Birutai  Banderei,  Dacei  Zvirgz-
diņai,  Ausmai  Audžei,  Guntaram 
Knikstam, Zilgmai Turkinai, Mārai 
Evardsonei, Ārijai Lielķikutei, Val-
dai Bušai, Gintai Sīlei, Daigai Mat-
rozei,  Gintam  Lapsam,  Ilgai  Hol-
stei, Edmundam Skridem, Viktoram 
Hausmanim, Mudītei Gasperovičai, 
Pāvilam  Grēniņam,  Solveigai  Sta-
feckai, Mārtiņam Kasparam, Annai 
Mengotei (Pureniņai), Agnesei Fūr-
manei,  Gunāram  Reinikam,  Dacei 
Cebulei,  Annai  Dargevicai,  Jānim 
Dziļumam, Bruno Podiņam, Krista-
pam Kvēpam!
Ir  vairāki  lūgumi.  Varbūt  kāds 

var nosaukt, precizēt  šo kādreizējo 

Cesvaines muzikantu vārdus: pūtē-
ju orķestrī – A. Bauers, Bremšmits, 
Freimanis;  vidusskolas  ansamblī 
50.  gados  –  Marija  (?)  Kantore? 
Mēs priecātos, ja kādam būtu „Kal-
na  Vēveru”  un  „Pakalniešu”  saie-
šanas namu senie  foto vai  šo māju 
mūsdienu  foto,  ko  atvēlēt  grāma-
tai.  Joprojām meklējam kādu, kurš 
varētu  pastāstīt  par  Vasiliem  (Va-
siļiem?)  – Osvaldu  un Vilmu,  kuri 
dzīvoja  Kraukļu  pagasta  „Kripos” 
un  tika  izsūtīti  uz  Amūru,  un  par 
šahistu Igoru Ždanovu, kurš dzimis 
Cesvainē.
Par  iecerēm un dažādu palīdzību 

paldies  Initai Auzānei,  Dainai Au-
gulei,  Maijai  Gurgānei,  Ivo  Hols-
tam,  Dacei  Zvirgzdiņai,  Ingai  un 
Aivaram  Tētiem,  Mārim  Raudam, 
Antrai  Āboltiņai,  Ainai  Zumentei, 
Andrai  Bērziņai,  Ingai  Vilcānei, 
Valdim  Ķikutam,  Annai  Aveniņai, 
Jurim Andersonam, Zilgmai Turki-
nai, Līvijai Zepai  un Madonas no-
vadpētniecības  un  mākslas  muze-
jam,  Nannijai  Stočkai,  Edmundam 
Vestmanim,  Dzintaram  Bušam, 
Lindai  Dagnijai  Driķei,  Valdim 
Kaprālim, Ingrīdai Evardsonei, Val-
teram Nollendorfam, Ievai Markau-
sai, Martai un Aivaram Liepiņiem, 

Sandijai  Kokinai,  Sandrai  Kvēpai, 
Gunai  Kvēpai,  Oļģertam  Ozolam, 
Gaidai Brilovskai, Gunitai Vaniņai, 
Jurim  Visockim,  Ingai  Bekasovai 
un bērnu un jauniešu centra meite-
nēm, Kārlim Būmeisteram!
Palīdzēt  tapt  mūsu  nākamajai 

grāmatai var, arī ziedojot  līdzekļus 
Cesvaines  kultūras  veicināšanas 
biedrībai  (CKVB):  ar  pārskaitīju-
mu – AS „SEB banka”, konts LV20 
UNLA  0030  9007  0000  6,  norāde 
„Ziedojums „Cesvaines grāmatai”” 
(ziedojumus  var  pārskaitīt  arī  no 
Latvijas Pasta bankas uz jau minē-
to  „SEB  bankas”  kontu);  skaidrā 
naudā,  saņemot  pretī  kvīti  (zvanīt 
29432776).  Paldies  par  ziedoju-
mu  Mētrai  un  Oļģertam  Ozoliem, 
Ausmai  Audžei,  Astrai  Lācei-Di-
kai (Dick), Andrim Vabulim, Ārijai 
Lielķikutei, Annai Aveniņai, Dacei 
un  Mildai  Kļaviņām,  Edmundam 
Skridem!
Daži mūsu  atbalstītāji  ir  norūpē-

jušies par Eiropas datu regulas dar-
bību un jautā, vai patiesi arī grāmatā 
netiks minēti cilvēku dzimšanas un 
nāves dati u. tml. Grāmatai iesnieg-
tos  personu  datus  neapkopojam, 
turklāt neviens no publicēšanai pa-
redzētajiem  datiem  netiek  izman-

tots  komercnolūkiem,  piemēram, 
reklāmai; visi dati ir paredzēti tikai 
un  vienīgi  vēstures  dokumentēša-
nai,  kā  arī  novadpētnieciskajai  iz-
pētei. Atmiņu stāstu iesniedzēji, kā 
arī  pētnieki  norāda  tik  datu,  cik  ir 
nepieciešams  konkrētās  tēmas  at-
klāšanai, cik viņi ir atraduši un cik 
vēlas  norādīt.  Tas  pats  attiecas  uz 
fotogrāfijām:  ja  persona  ir  piedalī-
jusies  publiskā  pasākumā,  ir  jārē-
ķinās, ka to, iespējams, kāds ir no-
fotografējis,  taču  fotogrāfijas  tāpat 
neizmantosim nekādiem komercno-
lūkiem, tās ir tikai un vienīgi vēstu-
res dokumentēšanas un pētniecības 
daļa. Nevienu no publicēšanai grā-
matā  sagatavotajiem  materiāliem, 
to  vidū  fotogrāfijām,  neiegūstam 
slepeni vai ar varu – visi grāmatas 
autori un atmiņu stāstītāji  sadarbo-
jas brīvprātīgi.
Ir sagatavots grāmatas plāns, tiek 

izstrādāts  dizains,  rediģētie  mate-
riāli  tiek  jau  maketēti,  bet  pagai-
dām  vēl  nevaram  precizēt  lappušu 
skaitu; pašlaik šķiet, ka grāmata būs 
biezāka  par  plānoto  –  528  meln-
baltām un 64 krāsainām lappusēm; 
plānojam  un  saskaņojam  arī  solī-
to  pārsteigumu,  kuru  saņems  katrs 
grāmatas atbalstītājs, vēlāk pircējs. 

Cesvaines  novada  dome  īs-
tenojusi  projektu  „Cesvaines 
pilsmuižas  staļļu  jumta  rekon-
strukcija” (projekts Nr. 16-05-AL23-
A019.2201-000005).
Būvdarbus veica PS „A. A. & būv-

kompānijas”  par  158  882,96  (bez 
PVN)  euro,  projekta  arhitekts  bija 
Ainars Markvarts, būvuzrauga pie-
nākumus veica Ivans Koreņiks, bet 
restaurācijas  darbus  vadīja  Valdis 
Jānis Platais. Visas būvniecības ko-
pējās izmaksas ir 194 921,19 euro, 
tai  skaitā  40  000  euro publiskā  fi-
nansējuma  jeb  Eiropas  Savienības 
politikas instrumentu līdzekļu.
Cesvaines staļļa ēkai veikta jum-

ta  seguma  maiņa:  manēžas  daļai 
ieklāts  skārda  segums  klasiskajā 
tradicionālajā lokšņu dalījumā. Tas, 
toņa  izvēli veicot autoruzraudzības 

kārtībā, krāsots dakstiņu tonim pie-
skaņotā krāsā. Staļļa pamatkorpusa 
jumts ieklāts ar māla dakstiņiem.

Darbu rezultātā atsegta daļa gries-
tu dēļu apšuvuma, kas krāsots tumši 
brūnā  tonī.  Uz  tiem  veiksmīgi  sa-

Staļļu ēka pēc jumta rekonstrukcijas 2018. gada jūnijā

glabātas 18 uzgleznotās bezdelīgas.
Restaurētas  divas  esošās  jumta 

smailes, izgatavota viena jauna jum-
ta  smaile,  analoga  esošajai.  Veikts 
jumta konstrukciju remonts – bojā-
to konstrukciju (mūru virslatu, jum-
ta siju, griestu pārsegumu) protezē-
šana. Pārmūrēti dūmeņi, demontēts 
vēlāko  laiku  būvapjoms  pagalma 
pusē.
Ir saņemts Valsts kultūras piemi-

nekļu aizsardzības inspekcijas atzi-
nums, kurā norādīts, ka darbi izpil-
dīti labā kvalitātē.
Pilsmuižas  staļļu  ēka  ir  kļuvusi 

ne vien drošāka, bet arī vizuāli pie-
vilcīgāka  un,  cerēsim,  priecēs  gan 

1.  jūnijs  –  lasīšanas  iniciatīvas 
„Burtu spēļu” noslēgums, kad kopā 
ar 43 dažādu klašu grāmatu  lasītā-
jiem,  kuri  savas  saistības  lasīšanas 
veicināšanas pasākumā bija godam 
izpildījuši, šoreiz devāmies braucie-
nā uz Alūksni. Noslēguma  ekskur-
sija  lielākajai  daļai  „Burtu  spēļu” 
dalībnieku ir  labs motīvs nepamest 
darbu nepabeigtu.
Pirmais  izzinošā  brauciena  mēr-

ķis  – Alūksnes  dabas  muzejs  „Vi-
des  labirints”,  kas  visus  patīkami 
pārsteidza  un  ko  ir  vērts  apskatīt 
ikvienam dabas mīļotājam: bagātīga 
Latvijā sastopamo iežu un minerālu 
ekspozīcija, dārgakmeņu un pusdār-
gakmeņu kolekcija no dažādām pa-
saules valstīm; lielas un mazas glie-
mežnīcas,  jūras  eži,  jūras  zirdziņi; 
unikāla  ahātu  kolekcija,  kas  atklāj 
visdažādākos  rakstus  un  ornamen-
tus,  un noslēgumā – visās varavīk-
snes krāsās mirdzoši akmeņi  tumšā 
telpā. Iespējams apskatīt un iegūt in-
formāciju par dzīvniekiem, Latvijas 
putniem, uzzināt par to paradumiem 
un viltībām. Ar krāsu un rakstu ba-

Tāpēc šobrīd vēl nav iespējams pre-
cizēt izmaksas. Saņemtie tipogrāfiju 
piedāvājumi  svārstās  milzīgā  cenu 
amplitūdā,  šobrīd  esam  atlasījuši 
trīs izdevīgākos, no kuriem mēneša 
(vēlākais 1,5 mēnešu) laikā būs jā-
izvēlas viens. Vismazākā iespējamā 
cena  par  maketēšanu  un  tipogrāfi-
jas  pakalpojumiem,  ieskaitot  pare-
dzētos  nodokļus,  ir  ap  9000  eiro, 
saglabājoties  pašreizējam  lappušu 
skaitam. Ziedojumos līdz šim esam 
saņēmuši 2210,83 eiro, no kuriem, 
protams,  apmaksājam  arī  ar  grā-
matas  sagatavošanu  saistītos  izde-
vumus  (datorprogrammu  licenču, 
grāmatvedības,  pasta,  transporta, 
kancelejas  izdevumi  u.  tml.).  Pie-
dāvājam ne  tikai  ziedot brīvi  izvē-
lētu summu, bet arī, ja ir vēlēšanās, 
kļūt par grāmatas sponsoru (precīzs 
piedāvājums drīzumā būs pieejams 
publiski, pašlaik interesēties pa no-
rādītajiem sakaru kanāliem).
Kontakti  informācijai:  tālr. 

29432776,  e-pasta  adrese:  ckvb@
inbox.lv vai sanita.dabolina@in-
box.lv; pasta adrese: Sanitai Dābo-
liņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, LV-
4871.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

novada  iedzīvotājus,  gan  tūristus. 
Jau pavisam drīz savās iepriekšējās 
telpās  atgriezīsies Cesvaines  nova-
da domes bērnu un jauniešu centrs.
Nākotnē  sadarbībā  ar  Cesvaines 

tūrisma  centru  tiek  plānots  izvei-
dot jaunu tūrisma maršrutu, lai ēka 
būtu pieejama plašākai sabiedrībai, 
kā arī varētu sniegt vēsturiskās lie-
cības un informāciju par Cesvaines 
vēsturi.
Projektu atbalsta Zemkopības mi-

nistrija un Lauku atbalsta dienests.
Iveta Raimo,

Cesvaines novada domes 
projektu vadītāja,

Lindas Vanagas foto

tinošs skats no ezera uz krastu…
Un  vēl  –  viesojāmies  Alūksnes 

suņu un kaķu mājā „Astes un ūsas”. 
Prieks par visdažādākajiem suņiem 
un kaķēniem mijās ar skumjām par 
to, cik  ļoti katrs no viņiem gribētu 
savas  mājas,  savu  saimnieku,  cik 
ļoti  grib,  lai  izlaiž  no  būra,  izved 
pastaigā, samīļo. Taču cilvēki, kuri 
šeit ar gādību un mīlestību  rūpējas 
par dzīvniekiem, ir zinoši un atbil-
dīgi.  Te  Elīna  stāstīja  par  suņu  un 
kaķu rakstura īpašībām, sniedza pa-
domus, klausoties mūsu kaķu stās-
tos.  Patversmes  darbinieki  mācīja, 
kā uzvesties dusmīga suņa tuvumā. 
To  visu  redzot  un  dzirdot,  secinā-
jums ir viens – mums jābūt atbildī-
giem par tiem, ko pieradinām.
Šeit  pat,  dzīvnieku mājas  pagal-

mā,  dalībniekus  iepazīstinājām  ar 
šīssezonas  „Burtu  spēļu”  rezultā-
tiem.  Šogad  „Burtu  spēles”  uzsā-
kām  janvārī.  Četru  mēnešu  laikā 
katram  dalībniekam  vajadzēja  iz-
lasīt  vismaz četras no viņam atbil-
stīgās  vecuma  grupas  grāmatām, 
piedalīties radošajā pēcpusdienā un 

novērtēt  grāmatas,  aizpildot  dalīb-
nieka anketu. Šajā gadā „Burtu spē-
lēs” reģistrējās 78 skolēni no 1. līdz 
12.  klasei,  bet  visu paveica 47 da-
lībnieki. Īpaši aizrautīgi bija 2. kla-
ses bērni, kuri katru dienu nāca uz 
bibliotēku,  lai  mainītos  grāmatām. 
Paldies par gādīgu iesaistīšanos au-
dzinātājai Gintai Libekai!
Čaklākie  lasītāji,  kas  izlasīja 

10  un  vairāk  grāmatu:  Raitis  Iva-
novs,  Laura  Šteinberga,  Edmunds 
Puriņš,  Vanesa  Oša-Ošiņa,  Egija 
Luīze  Čakša,  Jolanta  Puzule;  vis-
vairāk  –  14  grāmatu  –  pieveica 
Estere  Riekstiņa.  Lasītāji  pa  vecu-
ma grupām 1. vietu piešķīra šādām 
grāmatām: Džeina Klārka. „Dakte-
re Mince. Trusītis  Salātiņš”; Mari-
ja  Parra.  „Vafeļu  sirdis”;  Džeimss 
Patersons.  „Dārgumu  mednieki”; 
Emīlija Lokhārta. „Puišu saraksts”; 
Romēns  Puertolā.  „Meitenīte,  kas 
norija mākoni Eifeļa torņa lielumā”.
Uz  tikšanos  nākamajās  „Burtu 

spēlēs”!
Vēsma Nora,

bibliotēkas vadītāja

gātību izceļas kukaiņi no Latvijas un 
citām valstīm. Aizrautīgi bērni pētīja 
sagatavotos  paraugus  mikroskopos, 
pārbaudīja  dabas  zināšanas  jautāju-
mu  viktorīnā  monitorā.  Un  tad  vēl 
iespēja  iegādāties dažādus akmenti-

ņus, kādus sirds kāro! Paldies erudī-
tajam ekskursijas vadītājam!
Laikapstākļi  bija  ļoti  piemē-

roti,  lai  izbaudītu  braucienu  pa 
Alūksnes  ezeru  ar  īpaši  būvētu 
plostu. Ūdens vizēšana un aizkus-
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Dzīve valodā un grāmatās: tulkotāja Silvija Brice

Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei 
Cesvaines novadā” aktualitātes

Pieminot 
represijās 
mocītos un 
aizgājušos

Garamantas.lv – digitālā dārgumu krātuve

Komunistiskā  genocīda  upurus 
Latvijā piemin divas reizes gadā – 
25.  martā  un  14.  jūnijā,  kad  no 
savām mājām un  dzimtenes  sve-
šumā  tika aizvesti daudzi  tūksto-
ši  latviešu.  Daudzi  no  viņiem, 
to  vidū  sievietes,  sirmgalvji  un 
bērni,  dzimtajā  Latvijā  vairs  ne-
atgriezās: daļa novārga un aizgāja 
bojā  koncentrācijas  nometnēs  un 
mūža  nometinājuma  vietās,  daļa 
uz mūžiem  palika  Sibīrijas  snie-
gos, kurp tika deportēti.
Arī no Cesvaines novada terito-

rijas deportētos cilvēkus ik gadu, 
noliekot  ziedus  piemiņas  vietā, 
pieminam  svētbrīdī  baznīcā,  kā 
arī  Cesvaines  dzelzceļa  stacijā. 
14.  jūnijā  represētie,  kā  arī  viņu 
radinieki,  pieminot  aizgājušos, 
pulcējās  Cesvaines  evaņģēliski 
luteriskajā  baznīcā  uz  svētbrīdi. 
Pēc  piemiņas  brīža  notika  ziedu 
nolikšana  pie  pieminekļa  repre-
sētajiem baznīcas dārzā. Kā savā 
uzrunā  uzsvēra  domes  priekšsē-
dētājs Vilnis Špats, ir svarīgi stās-
tīt arī par skumjām tautas vēstures 
lappusēm,  par  spēku,  kas  piemīt 
mūsu tautai laiku lokos.
Tālāk  –  došanās  uz  Cesvaines 

dzelzceļa staciju, lai izvestos pie-
minētu  tajā  vietā,  no  kuras  nori-
sinājās  izvešana  pirms  gandrīz 
80 gadiem. Dienas gaitā represē-
tie  devās  izglītojoši  izklaidējošā 
braucienā uz Gulbeni, kur iepazi-
na pilsētu  izbraucienā ar elektro-
vilcieniņu,  apmeklēja  Gulbenes 
novada  vēstures  un mākslas mu-
zeju un viesojās bišu dravā biolo-
ģiskajā saimniecībā „Lukstiņi”.
Skumja  vēstures  lappuse,  kura 

paliks  neizdzēšana  to  cilvēku  at-
miņās,  kuri  zaudējuši  tuviniekus 
vai paši piedzīvojuši izsūtīšanu.

Linda Vanaga,
autores foto

25. maijā Cesvainē notika Latvi-
jas  Universitātes  Literatūras,  folk-
loras un mākslas  institūta Latviešu 
folkloras  krātuves  (LFK)  digitālā 
arhīva  garamantas.lv  izbraukuma 
seminārs, kuru, iepriekš piesakoties, 
bija izvēlējušās Cesvaines bibliotē-
kas darbinieces. Pie mums viesojās 
LFK  fondu  glabātāja  un  pētniece 
folkloriste  Māra  Vīksna.  LFK  di-
gitālajā  arhīvā  glabājas  arī  daudzu 
Cesvaines novada cilvēku veikums, 
savukārt  Mārai  Vīksnai  folkloras, 
kā arī latviešu dainu vācēju, teicēju 
un sūtītāju izpēte ir mūža darbs.
Arhīvā  ir  apkopoti  (numurēti) 

folkloras  vākumi,  ir  iespēja  redzēt 
iesūtītāju (pierakstītāju) rokrakstus, 
vārdu  sakot,  datorā  apskatīt  oriģi-
nālos  rakstus.  Lapā  garamantas.lv 
ir iespēja meklēt gan uzvārdus, gan 
vietas.
Vispirms  jau  Cesvaine  var  lepo-

ties  ar  to, ka Cesvaines vidusskolā 
strādāja  Marija  Bērzkalne,  LFK 
dibinātājas folkloristes Annas Bērz-
kalnes  māsa,  kura  savus  skolēnus 
mudināja pierakstīt  folkloru. Tādē-

jādi LFK ar Nr.  2  ir  bagātīgs Ces-
vaines  vidusskolas  vākums.  Starp 
patīkamiem  izņēmumiem  Māra 
Vīksna  izcēla mācītāja Alberta Vī-
tola  iesūtīto  (Nr.  800)  –  mācītāji 
lielākoties  apkaroja  folkloru,  nevis 
piedalījās  tās vākšanā vai pētīšanā. 
Līdzās  daudzajiem  citiem  aktīvis-
tiem,  kas  gadu  gaitā  piedalījušies 
Cesvaines  folkloras  pūra  locīšanā, 
viešņa  izcēla  Cesvaines  skolotājas 
un  folkloras  kopas  „Krauklēnieši” 
vadītājas Baibas Putniņas plašās zi-
nāšanas un darbu LFK.
Bet  kas  tad  vēl  atrodams  digitā-

lajā arhīvā, un ko varam darīt mūs-
dienās –  ikviens, kuram  ir  interese 
un kaut nedaudz brīva laika? Arhīvā 
ir digitalizēti  jau daudzi Cesvaines 
materiāli,  piemēram,  vidusskolas 
vākums, pamatskolas vākums u. c. 
Savākto sāka digitalizēt 2014. gadā. 
Starp  daudziem  citu  novadu  entu-
ziastiem un folkloras pētniekiem ir 
atrodami  cesvainiešu  vai  cilvēku, 
kuri te vākuši folkloru, vārdi: Artūrs 
Goba, Maiga Putniņa, Rita Drīzule, 
skolotāja Anna  Liepiņa  no  Krauk-

ļiem, Emma Miķelsone, Alma Med-
ne, Anna Miezone,  Ludis  Bērziņš, 
Dāvis  Ozoliņš,  Emīls  Melngailis, 
Marija  Āmurs,  brāļi  Kalniņi  no 

Māra Vīksna stāsta par digitālo 
krātuvi garamantas.lv Cesvainē

Oļiem, Riekstiņu ģimene Cesvainē, 
Jānis Dāvids, Kazaku Fricis Liezē-
rē u. c. Vēl nav digitalizēts Krauk-
ļu  Sarkanā  Krusta,  Viļuma  skolas, 
Kārzdabas  skolas,  Ludviga  Spāres 
(Grašos) u. c. vākums. Joprojām di-
gitālajā arhīvā ir materiāli, kuri nav 
atšifrēti. Un te ir iespējas iesaistīties 
ikvienam:  ir  jāpiesakās  šifrēšanai; 
tad  var  atbilstīgi  savām  iespējām 
šifrēt izvēlētos tekstus, no rokraksta 
pārceļot  tos  datorrakstā;  tad  teksti 
arhīvā tiek pārbaudīti.
Māra  Vīksna  rosināja  uz  pārdo-

mām  par  Cesvaines  novada  folk-
loras  krājuma  izdošanu. LFK Ces-
vainei  uzticētu  pašiem  šādu  darbu 
veikt,  jo  mums  ir  profesionāla 
pētniece  Baiba  Putniņa,  taču,  lai 
līdz  šādam  izdevumam  tiktu,  ir  jā-
atšifrē  rokraksti  digitālajā  krātuvē 
garamantas.lv. Varbūt  tā  ir  iespēja 
kādam skolēnu projektam? Cesvai-
niešu  krājums  LFK  ir  bagāts,  un 
cerēsim, ka  spēsim būt  šā krājuma 
cienīgi pārmantotāji.

Sanita Dāboliņa,
Lindas Vanagas foto

8.  jūnija  pēcpusdienā  Cesvaines 
bibliotēkā ciemojās tulkotāja Silvija 
Brice. Sapulcējies interesentu loks, 
kas šoreiz bija kuplāks nekā ierasti, 
tika pilnīgi apburts: tulkotājas stāsti 
par grāmatām un to autoriem, bagā-
tās  zināšanas,  nepretenciozā  runas 
maniere  un  attieksme  pret  klausī-
tājiem  nobēdzināja  vēlmi  skatīties 
pulkstenī vai steigties projām, tikko 
oficiālais darba laiks beidzies.
Silvija  Brice  nāk  no  kādreizējā 

Madonas rajona otra gala – no Va-
rakļāniem.  Tur  jau  agri  radās  un 
nostiprinājās  viena  izvēle  –  tulkot 
grāmatas. Kādā  intervijā viņa stās-
ta: „Kad skolā 5. klasē  sāku mācī-
ties  vācu  valodu,  man  uzreiz  bija 
skaidrs, ka gribu tulkot un neko citu 
darīt negribu. Bez garām pārdomām 
12 gadu vecumā viss nokārtojās, ko 
darīt  tālāk.  16  gados man  publicē-
ja  pirmos  tulkojumus.  Iedomājies, 
vienvakar  sēžu  savā  istabā un  lasu 
Kronina  „Citadeli”  –  par  dakteri, 
kas pūlas izsisties dzīvē, viņam īsti 
neiet, bet viņš kārpās un kārpās uz 
augšu. Kronina uzņēmīgais dakteris 

mani tā iedvesmoja, ka nometu grā-
matu, pagrābu no plaukta kaut kādu 
VDR jauniešu almanahu vācu valo-
dā  un  vienā  rāvienā  uzdragāju  trīs 
stāstus.  Nosūtīju  žurnālam  „Lies-
ma”. Publicēja. Tātad sanāk, ka visu 
apzinīgo  dzīvi  patiešām  nekā  cita 
neesmu darījusi, tikai tulkojusi.”
Bērnudienu  apņēmība  tulkotājā 

joprojām  ir  dzīva,  bet  nu  jau  vi-
ņas  tulkoto  darbu  krājumā  ir  vai-
rāk  nekā  200  grāmatu.  Lielākoties 
tiek  tulkots  no  angļu  valodas  (70–
80 %), taču sirdij tuvāka joprojām ir 
vācu  valoda. Mācījusies  arī  franču 
un poļu valodu, jaunākā viņas pūrā 
ir  itāļu  valoda,  bet  to  gan  tulkoša-
nai  neizmantošot,  tikai  sarunām. 
Vairāk nekā 25 gadus strādājusi iz-
devniecībās  par  tulkotās  literatūras 
redaktori, tagad ir tulkotāja apgādā 
„Zvaigzne ABC”.
Mūža  darbs  un  lielā mīlestība  ir 

daiļliteratūra,  taču  ir  tulkotas  arī 
vēstures grāmatas, piemēram, Džo-
na  Tolanda  „Ādolfs  Hitlers.  Bio-
grāfija”,  un  par  Hitleru  izraisījās 
pat  diskusija  ar  tikšanās  dalībnie-

kiem.  Ar  vairākiem  tulkoto  darbu 
autoriem  Silvija  Brice  ir  tikusies. 
Emocionāls  bija  viņas  stāsts  par 
ilgu  gadu  draudzību  ar  izcilo  vācu 
rakstnieku Nobela prēmijas laureā-
tu Ginteru Grasu. Diemžēl daiļlite-
ratūras tulkojumu, īpaši intelektuāli 
vērtīgu, pārdošana mūsu valstī ir tik 
zemā līmenī, ka daudzi darbi, ko va-
jadzētu  tulkot,  tā arī  latviski nebūs 
pieejami.  Bet  no  izdotajiem  tulko-
tāja ieteica Keitas Atkinsones „Ne-
redzamo  stundu  muzeju”,  Alfrēda 
Dēblīna  „Berlīni,  Aleksandra  lau-
kumu”, Gintera Grasa „Par beidza-
mību”,  Brunhildes  Pomselas  „Es 
biju  tikai  sekretāre”, Rūtas Šepetis 
„Starp pelēkiem toņiem” un „Jūras 
sāļumu”,  Džona  Viljamsa  „Stou-
neru”  u.  c.  Protams,  viņas  tulkoto 
darbu krājumā ir arī pasaules litera-
tūras klasika, citi šedevri, kurus var 
meklēt grāmatnīcās un bibliotēkās.
Sarunās  iepazinām  tulkotāja dar-

ba  specifiku:  kā  iejusties  grāmatas 
laikā, tēlos, valodā – grāmatas ska-
ņā un gleznās; cik vientulīgs ikdie-
nā  ir  šis  darbs;  kā  tulkotājs  strādā 

ar  valodu;  cik  ļoti  jākoncentrējas, 
lai autora darbā pamanītu arī nesa-
kritības un tās izlabotu, utt. Silvijas 
Brices kaislība sapulcējušos patiesi 
aizrāva un iedvesmoja.
Bibliotēka  no  tulkotājas  rokām 

saņēma  dāvanā  jaunāko  grāma-
tu  (bibliotēkā  tā  gaida  lasītāju!), 
viešņai  pasniedzām  ziedus,  medu, 
Cesvaines  grāmatas  un  suvenīrus. 
Bibliotēkai paldies par  tikšanās or-
ganizēšanu,  un  Silvijai  Bricei  pal-
dies par cesvainiešiem veltīto laiku!

Sanita Dāboliņa

Piemiņas vieta baznīcas dārzā

19. maijā Cesvaines parka stadio-
nā  tika  dots  starts  velofotoorientē-
šanās sacensībām. Pasākumā pieda-
lījās 12 dalībnieki. Divas komandas 
piedalījās  arī  iepriekšējā  gadā,  par 
ko liels prieks. Viena komanda no-
kavēja startu,  tomēr tas viņiem ne-
traucēja finišēt 3. vietā.
Godalgotās vietas ieguva: 1. vie-

tu – Markevicu ģimene; 2. vietu – 
Skridu  ģimene;  3.  vietu  –  Turku 
ģimene.  Balvās  dalībnieki  saņēma 
uzvarētāju  kausus,  fotoalbumus  un 
fotorāmīšus,  kur  ielikt  spilgtākos 
mirkļus no velofotoorientēšanās sa-
censībām.
Nākamās orientēšanās sacensības 

notiks  oktobrī.  Sekojiet  informāci-

jai Cesvaines novada mājaslapā un 
laikrakstā „Cesvaines Ziņas”!
Paldies Ilvijai un Raivim par pa-

sākuma organizēšanu, un, protams, 
paldies arī visiem dalībniekiem!
Joprojām  projektā  „Veselai  un 

laimīgai  ģimenei  Cesvaines  nova-
dā”  notiek  nūjošanas  nodarbības. 
Izmantojiet  iespēju  –  nodarbības 

šogad notiks vēl 19 reižu! Nodarbī-
bu plānu var iepazīt novada mājas-
lapā,  apmeklējot  sadaļu  „Pašvaldī-
ba – Projekti – Veselai un laimīgai 
ģimenei”.

Sandra Briede,
projekta vadītāja

 Cesvaines novadā,
foto no personiskā arhīva

Velofotoorientēšanās dalībnieki pēc finišaNūjotāji
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Cesvaines pilsmuiža aicina atklāt pili un muižu 
no visām debess pusēm!

Paziņojums par sporta kompleksa izsoli!

Dziesmas un 
dejas pāršalks 
Latviju

Informācija

Līdzjūtības

Izsakām līdzjūtību Rutas 
Rošānes tuviniekiem!

Krasta ielas 5 
mājas iedzīvotāji

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
  paliek,
Un piemiņa kā saules zieds…

  Jānis Silazars

Izsakām līdzjūtību 
Rošānu ģimenei, 
māti un vecmāmiņu 
mūžībā pavadot!

Celtnieku ielas 11 
kaimiņi

Atgādinām – 
Cesvaines novada 
domes zālē līdz 
jūnija beigām 
skatāmas Egila 

Johansona gleznas. 
Nepalaid garām 
iespēju tās aplūkot!

XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI deju svētki – no 
30. jūnija līdz 8. jūlijam
Dziesmai  šodien  liela  diena… 

Par  to  vēstīs  fanfaras,  plīvos 
1873.  gada  un  2018.  gada  svētku 
karogi. Tos šķir un vieno 145 gadi. 
Bet  izjūtas  ir  nemainīgas  –  lep-
nums par savu tautu, zemi, tradīci-
jām. Prieks par to, ka sarežģītajos 
vēstures  līkločos  dziesma,  deja 
un mūzika ir bijušas tās, kas tautu 
vienojušas un saliedējušas. Dzies-
mu un deju svētki – neaizmirstams 
amatiermākslas  fenomens  ar  pus-
otra gadsimta ilgām tradīcijām.
No  pirmajiem  svētkiem 

1873.  gadā  ar  1000  dziedātājiem 
tie  izauguši  par  varenu  kustību  – 
XXVI  Vispārējos  latviešu dzies-
mu un XVI deju svētkos gatavojas 
piedalīties  ap  40  000  dalībnieku 
(3421 amatiermākslas kolektīvs).
Cesvaines  novads  šos  svētkus 

kuplinās ar 114 dalībniekiem pie-
cos  pašdarbības  kolektīvos.  Svēt-
kos  piedalīsies  dažādu  vecumu 
dziedātāji un dejotāji, kuri  jau sa-
gatavošanās skatēs parādījuši aug-
stu  sniegumu.  Cesvaines  novadu 
pārstāvēs trīs deju kolektīvi, senio-
ru  koris  „Virši”  un  jauktais  koris 
„Cesvaine”.
Lai  skanīga  dziesma  un  raits 

deju solis!
Linda Vanaga

Pirts darbalaiks 
vasarā

Vasaras  periodā  SIA  „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” sabiedris-
kā pirts Dārzu  ielā 1 Cesvainē būs 
atvērta šajos datumos:

22. jūnijā plkst. 15.00–21.00,
14. jūlijā plkst. 15.00–21.00,
18. augustā plkst. 15.00–21.00.

SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

Vecās pils torņi, kamdēļ jūs 
  skumji
Debesīs augšup veraties…

Šīs dziesmas teksta un mūzikas 
autoram Imantam Kozulam 

mūžībā aizejot,
izsakām līdzjūtību dēlam Alvim 

un piederīgajiem.

Jauktā kora 
„Cesvaine” 

dziedātāji 
un diriģente

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt(i) debesīs;
Bij’ Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.

Latviešu tautasdziesma

Izsakām līdzjūtību un skumju 
brīdī esam līdzās ilggadējai 

kora dziedātājai Guntai Iraidai, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Jauktais koris 
„Cesvaine” 

un diriģente

Nomas objekts, platība, adrese, 
kadastra numurs

Nekustamais īpašums, kura adrese ir Saules iela 2A, Cesvaine, Cesvaines 
novads, kadastra numurs 7007 005 0057, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7007 005 0057 (platība – 2863 m2) un uz tās 
esoša sporta kompleksa ar kadastra apzīmējumu 7007 005 0057 001, kas 
ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 409

Izsoles nosacītā cena objektam 33 000 euro, t. sk. 5100 euro par zemi
Izsoles datums un laiks 2018. gada 26. jūlijā plkst. 11.00
Izsoles vieta Cesvaines novada dome, mazā zāle,

Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads
Izsoles solis 100 euro
Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas tiesību pretendentu 
pieteikšanās termiņš, kas nav 
īsāks par piecām darbdienām

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018. gada 26. jūlija plkst. 11.00 
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00 un no 
plkst. 14.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00 Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā; pie lietvedes

Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam iemaksā nodrošinājuma naudu 10 % apmērā no objekta izsoles 
sākumcenas, kā arī 20 euro dalības naudu. Dalības nauda netiek atmaksāta.
Ar nomas līgumu var iepazīties, kā arī vienoties par objekta apskati iespējams, sazinoties ar Cesvaines novada 
domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu pa tālruni 28382616.

Uzpūš vējš un pārrauj sveces
   mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes 
  mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka
   mūžu.

Gunta, izsakām Tev mūsu 
visdziļāko līdzjūtību, tēti kapu 

kalniņā pavadot.
Krasta ielas 5

mājas iedzīvotāji

No 12. jūnija līdz jūlija otrajai pusei Madonas novada bibliotēkas kon-
ferenču zālē aplūkojama apkārtējo mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde. 
Izstādē ar savu pienesumu piedalās Cesvaines, Varakļānu, Ērgļu mākslas 
un mūzikas  skolas, kā arī Lubānas Mākslas  skola. Vienuviet  ir  iespēja 
apskatīt gan agrāk tapušus skolēnu darbus, piemēram, Cesvaines bērnu 
darbus, kas veidoti kā ilustrācijas Jura Sārņa lasāmajai un krāsojamajai 
grāmatai „Reiz… un tagad”, gan mācību noslēguma darbus, esot savas 
pilsētas mākslas skolas finiša taisnē. Darbos vērojamas dažādas tehnikas, 
kompozīcijas, dažāds skolu jaunatnes redzējums.
Laipni aicināti!


