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Es redzēju Jāņa nakti
Trīs saulītes uzlecam:
Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.
		
Latviešu tautasdziesma

Līksmus Līgosvētkus un lustīgus Jāņus!
Cesvaines novada dome

Ielīgosim Cesvainē 22. jūnijā!
Laikam jau neviens nebūs pārsteigts par kopsakarību, ka latviešu
gadskārtu svinēšana lielā mērā ir
saistīta ar latvietības apzināšanos.
Jāņi ir vislatviskākie svētki. Pirmās norādes par latvisku šo svētku
svinēšanu rodamas jau Garlība Merķeļa darbos. Mūsdienās līdztekus
Jāņu nosaukumam tiek lietoti arī
tādi nosaukumi kā „Līgo svētki”,
„Jāņu diena”, „Zāļu diena”, „Zāļu
vakars”. Nav skaidri zināms, kā šo
dienu saukuši senie latvieši. Iespējams, to sauca par Ziedu svētkiem,
Ziedu dienu.
Vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšana iesniedzas tālā pagātnē, kad Eiropā zemnieki aktīvi piekopa Saules
kultu. Ugunskuru dedzināšana un
citas rituālas izdarības ne tikai bija
svarīga gadskārtu ieražu sastāvdaļa,
bet arī spilgti apliecināja kosmiskās
un Zemes kārtības vienotību. Jāņi ir
vienīgie plaši svinētie svētki, kuru
rituālā joprojām saglabājušās ļoti
senas mūsu senču tradīcijas.
Jāņi noteikti ir tautiskākie latviešu
svētki, un tos svin laikā, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts,
proti, vasaras saulgriežos. Jāņi ir
arī īsti lauku, āra svētki, tāpēc katrs
cenšas būt dabā, dzert alu un izbaudīt jāņusieru.
Tieši tur, kur Jāņus organizē, jaunā paaudze var uzzināt, kāpēc šo
dienu svinam un ar ko šie svētki
atšķiras no citiem. Galu galā tieši
atšķirīgais pamodina dvēseli, uztur
svētku mundrumu un ļauj priecāties
no sirds. Ja mēs paši sevī jūtam latvietību un turpinām aktīvi svinēt latviešu gadskārtas, tad varam būt droši, ka mūsu jauniešiem tās būs tikpat
svarīgas kā latvietības apziņa, – tad
viņi uzturēs un transformēs latviešu
gadskārtu svinēšanas tradīcijas.
Kādi šogad būs latviskie Līgosvētki Cesvainē?
* Īsti latviski Līgosvētki sākas ar
dziesmām – mūsu folkloras pūrā
ir tūkstošiem līgodziesmu, kuras
agrāk pirmie sāka dziedāt gani, lai
ātrāk sagaidītu svētkus. 22. jūnijā
plkst. 16.00 Cesvaines svētku laukumā Līgo noskaņu ieskandinās
koklētāja Zane Imša, iedancos tautas deju kolektīvs „Cesvaine”.

* Saulgriežu laikā daba ir pilnā
plaukumā un Saule savu enerģiju
dāvā visdāsnāk, tāpēc šajā laikā vāktām jāņuzālēm piemīt īpašs spēks un
joprojām aktuāla ir gan dzīvojamo
telpu un apkārtnes pušķošana ar
meijām un jāņuzālēm, gan ziedu un
ozolu vainagu vīšana. Vainagā savīti
ziedi, zāles un koku lapas ir dabas
svētības, skaistuma un mūžības
simbols. Ziedu un ozollapu vainagu vīšana risināsies kopā ar floristi
Valentīnu Gailīti, bet zāļu paklājiņa
aušana stellēs – kopā ar tautas daiļamata meistari Vandu Podiņu.
* Zāļu dienā grieztās pirtsslotas
satur maksimālo enerģijas daudzumu. Iešana pirtī nozīmē fizisku un
garīgu attīrīšanos, sevis harmonizēšanu un visu organisma funkciju
uzlabošanu. Pirtsslotu siešana notiks
kopā ar pirtnieku Zigmundu Lauriņu, kurš palīdzēs izzināt latvisko
pirts rituālu.
* Tradicionāli svētku galdā tiek
likts alus, jāņusiers, pīrāgi, rauši,
plāceņi, pašcepta maize. Jāņusieru varēs siet saimnieces Eleonoras
Apenītes vadībā, alu piedāvās baudīt „Cesvaines alus”, svētku dalībnieki varēs iestiprināties ar „Cesvaines brūža” dzērieniem un krodziņa
„Kuilis” ēdieniem.
* Svētkus var svinēt gan estrādes
koncertā, gan zaļumballē. Latviskās
svētku izjūtas varam notvert, ESOT
KOPĀ – draugu un radu pulkā brīvā
dabā. Šogad, ievērojot likumiskās
prasības, līdz Saules gaismai kopā
svinēt nevarēsim, taču visas Līgosvētku tradīcijas, arī īsti latvisku
mūziku kopā ar Cesvaines pūtēju
orķestri un grupu „Bruģis”, izbaudīsim līdz pulksten. 24.00.
* Jāņuguns izgaismo laukus no
Saules rieta līdz lēktam, lai tie ne
mirkli nepaliktu bez gaismas. Tā kā
uguns simbolizē siltumu, gaišumu,
svinīgumu, labā uzvaru pār ļauno
un gaismas uzvaru pār tumsu, svētki bez ugunskura vai lāpu uguns
nav iedomājami. Cesvaines svētku
laukumā Jāņu ugunskuru iekursim
plkst. 23.00 kopā ar deju kolektīvu
„Cesvaine”, tā vadītāju un svētku
pasākuma vadītāju Jāni Šķēli. Jāpiemin, ka Cesvainē Līgosvētki tra-

dicionāli tiek svinēti 22. jūnijā, savulaik svinības sauca par alus svētkiem, kurus iedibināja Jānis Šķēle.
Kam ticēja senie latvieši, svinot
saulgriežus?
• Pie Jāņu alus darīšanas nedrīkst
laist klāt svešu cilvēku, citādi alus
nerūgst.
• Jāņu dienas vainagi jānes uz
kūti, lai govs piens treknāks.
• Ja Jāņu dienā neviena mājlopa
vai putna nekauj, tad tanī gadā no
mājlopiem kāds nobeidzas.
• Jāņa dienā vajagot zirgu ar olām
dzirdīt, tad tie esot stipri un apaļi.
• Jāņu vakarā laukā, kur aug kāposti, sprauž liepu zarus, lai mīksti
kāposti izaugtu, bet rudzos – ozolzarus, lai cieti zari. Pie vārtiem liek
pīlādzi, lai sātans netiek iekšā, bet
pie kūts – mežrozes, lai raganas ne-
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tiek govis slaukt. Savukārt ēkas dekorē ar pīlādža zariem, lai pērkons
nespertu.
• Jāņu vakarā jārunā ar kaimiņienēm, lai nebūtu jāstrīdas.
• Jāņu vakarā plūktās jāņuzāles
der visām slimībām.
• Pļavās, kurām pāri Jāņu naktī iet
līgotāji, aug labāka zāle.
• Cik tālu spīd liesmas no jāņugunīm, tik tālu visi lauki kļūstot auglīgi un labība to gadu labi izdodoties.
• Jāņos lopi pusnaktī runājot par
cilvēku likteni.
• Jāņu naktī vajag kailam apskriet
lauku, tad labāk aug raža.
• Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai
vasarā odi nekož.
• Kas Jāņu nakti guļ, tam visu vasaru nāks miegs.
• Ja Jāņu naktī iet rasā vārtīties,

tad skaistums un veselība iemantota
visai dzīvei.
• Jāņu naktī velnu varot redzēt, ja
pliks stāvot vārtu starpā.
• Kas Jāņu naktī redz papardi ziedam, var izteikt vēlēšanos – tā piepildīsies.
• Ja Jāņu naktī govis mauj, tad būs
lietains rudens.
• Jāņu naktī jāsviež ābelē ozola vainags: cik reizes vainags krīt
zemē, tik gadi vēl līdz precībām.
• Ja Jāņu vakarā meita skatās ezerā, tad ūdenī var redzēt precinieka
atspulgu.
• Jāņu rītā, kamēr Saule vēl nav
aususi, jādodas mazgāt muti, lai
būtu skaists.
Zeltīte Dūrīte,
Cesvaines kultūras nama vadītāja
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Apmeklētāju
pieņemšana
Cesvaines novada
domē klātienē un
kases darba laiks
Kopš 2020. gada 15. jūnija Cesvaines klientu apkalpošanas centrs
un domes speciālisti pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, pieteikšanās – zvanot uz
tālruni 64852715 vai rakstot uz
e-pastu dome@cesvaine.lv.
Aicinām klientus ierasties precīzi norunātajā laikā, dezinficēt
rokas, uzturēties domes ierādītajā
telpā, ievērojot 2 metru distanci.
Apmeklētājus ar elpceļu slimību
pazīmēm lūdzam no klātienes apmeklējuma atturēties.
Ierodoties domē norādītajā laikā,
lūdzam izmantot zvana pogu, jo
brīva apmeklētāju plūsma domes
telpās pašlaik nav iespējama.
Informējam, ka turpmāk domes
kase maksājumus skaidrā naudā
pieņems domes telpās Pils ielā 1A
Cesvainē. Ir mainīts kases darba
laiks – kasiere maksājumus pieņems:
 pirmdienās no plkst. 7.30
līdz 17.30;
 otrdienās no plkst. 8.00
līdz 13.00;
 ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz 14.00.
Joprojām aicinām maksājumus
veikt elektroniski, ja tas ir iespējams!
Iespēja norēķināties par saņemtajiem SIA „Cesvaines siltums” pakalpojumiem klātienē
saglabājas – trešdienās uzņēmuma telpās Veidenbauma ielā 18 no
plkst. 17.00 līdz 20.00.
Atkritumu
apsaimniekotājs
SIA „Pilsētvides serviss” klientus
klātienē Cesvaines novada domes
telpās apkalpos vienu reizi mēnesī – otrajā trešdienā. Tuvākais
speciālista pieņemšanas datums –
8. jūlijs.
Atgādinām, ka saglabājas noteikti distancēšanās un slimību
profilakses pasākumi. Piesardzības dēļ SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” sabiedriskā pirts ir
slēgta līdz 2020. gada septembrim.
Esiet piesardzīgi un ievērojiet
valstī noteiktos ierobežojumus, lai
apturētu slimības izplatīšanos!
Linda Vanaga

Domes sēdē
2020. gada
11. jūnijā
* Nolēma deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 19. punktā
noteikto Cesvaines novada domes funkcijās ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
darbību un pieejamību bērniem
ar speciālām vajadzībām un noslēgt deleģēšanas līgumu uz vienu
gadu.
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības
nolikums””.
* Administratīvajā komisijā ievēlēja piekto komisijas locekli –
Eviju Gaponovu.
* Izīrēja Cesvaines novada iedzīvotājam pašvaldības dzīvokli
pašvaldības dzīvojamajā mājā
„Komunāri”, Kraukļi, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, uz
3 gadiem.

Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
Grozīt saistošo noteikumu 14.3. punktu, tajā skaitli 4 aizstāt ar skaitli 5.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes 2020. gada 11. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas pašvaldības nolikumā,
grozot administratīvās komisijas sastāvu atbilstoši grozījumiem likumā „Par
pašvaldībām”, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā un kurā paredzēts, ka
administratīvā komisija ir vismaz 5 cilvēku sastāvā.

Projekta nepieciešamības pama- Grozījumus Cesvaines novada pašvaldības nolikumā nepieciešams izdarīt,
tojums
jo 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi likuma „Par pašvaldībām”
61. panta ceturtajā daļā, nosakot, ka pašvaldību administratīvās komisijas
apstiprina ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā. Pašlaik nolikumā noteikts, ka administratīvā komisija darbojas 4 cilvēku sastāvā.
Projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmē pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uzņēmējdar- Nav attiecināms.
bības vidi
Projekta ietekme uz administratī- Saistošie noteikumi būtiski nepalielinās administratīvās procedūras.
vajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Nav nepieciešama.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Ierobežojumi jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām
Lai gan Latvijā situācija ar vīrusa
ierobežošanu ir stabila un vienlaikus ar ārkārtējās situācijas beigām
ir iespējams samazināt dažus no
piesardzības pasākumiem, aizvien
vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi.
Tas ir būtiski, lai saslimšana ar
COVID-19 nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams
samazināt ierobežojumus. Ļoti būtiski ir katram pašam izvērtēt riskus un spēt uzņemties atbildību par
savu un līdzcilvēku veselību.
Pamatprincipi ir nemainīgi: visur, kur ir iespējams, ievēro 2 metru
distanci, mazgā rokas, paliec mājās,
ja esi saslimis, un seko informatīvajām norādēm, piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpildi konkrētā
pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizatora norādījumus.
Distances ievērošana, īpaši starp
svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķirīga, lai samazinātu vīrusa izplatību, taču ir vairākas situācijas,
kad ir pieļaujams distanci tik strikti
neievērot, piemēram, veicot darba
pienākumus, bērnudārzos un nometnēs, kā arī sporta, dejošanas un
aktiermākslas nodarbībās. Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīs-

Cesvaines novada dome
Reģ. Nr. 90000054727
aicina darbā
APKOPĒJU (prof. kods 9112 01)
Pienākumi: uzkopt Cesvaines novada domes un Cesvaines
tūrisma centra telpas.
Piedāvājam:
• 1,3 slodzes;
• līgums uz nenoteiktu laiku;
• 559 EUR atalgojumu pirms nodokļu nomaksas.
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu dome@cesvaine.lv līdz 2020. gada
26. jūnijam, obligāti norādot amatu „Apkopējs (-a)”, vai iesniegt
klātienē Cesvaines novada domē (Pils iela 1A).
Tālrunis uzziņām: 28382616, 29461212
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6
Cesvainē 2020. gada 11. jūnijā (sēdes protokols Nr. 10, 4. §)

tami un epidemiologi varēs apzināt
kontaktpersonas, ja
kāds saslims. Savukārt sabiedriskajā
transportā, kur bieži
nav iespējams ievērot starp cilvēkiem
2 metru distanci,
joprojām ir jālieto
mutes un deguna
aizsegs.
Kopš 10. jūnija
atļauts vienkopus
pulcēties lielākam
cilvēku
skaitam:
iekštelpās
līdz
100 cilvēkiem, bet
ārā līdz 300 cilvēkiem, ievērojot divu
metru distanci starp
personām. Šie nosacījumi attiecas
uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasākumu norišu vietām. Tas
nozīmē, ka privātam pasākumam
privātā teritorijā, piemēram, savās
mājās vai dārzā, šādu nosacījumu
nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jārespektē piesardzības
pasākumi.
Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas arī uz vietām, kur ir
aktīva cilvēku plūsma, piemēram,
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, muzejiem, izstāžu zālēm un dabas takām, ja šajās vietās
netiek rīkots pasākums. Šajās vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz
vietas, tādēļ nav iespējams noteikt
cilvēku skaitu, bet šīm vietām ir
atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt nodrošinātiem 4 m2 uz
vienu cilvēku.
Ja
epidemioloģiskā
situācija atļaus, plānots, ka ar 1. jūliju
iekštelpās, kuru platība ir lielāka
par 1000 m2, varēs pulcēties līdz
500 cilvēkiem, izmantojot ne vairāk
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kā 50 % no telpas kapacitātes un
nodrošinot 4 m2 uz vienu cilvēku.
Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem
būs jāaprēķina, cik cilvēkiem konkrētajā vietā ir droši atrasties. Pasākumos ārā varētu pulcēties pat līdz
1000 cilvēkiem. Savukārt ar 1. augustu iekštelpās, kuru platība ir līdz
1000 m2, drīkstētu pulcēties līdz
250 cilvēkiem.
Papildu nosacījumi ir sabiedriskās ēdināšanas vietām – starp galdiņiem ir jānodrošina 2 metru distance. Līdz 1. jūlijam pagaidām ir
noteikts, ka iekštelpās pie galdiņa
drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, piemēram, uz terases, – 8 cilvēki.
Tāpat kā līdz šim, kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības
vietas darbu uzsāks ne agrāk par
plkst. 6.30 un beigs ne vēlāk par
plkst. 24.00. Izņēmums ir brīvdabas kino un sabiedriskās ēdināšanas
vietas, kas drīkstēs darboties līdz
plkst. 2.00 naktī.
Valdība nolēma, ka bērnu nometnēs drīkstēs būt 30 bērnu, savukārt
pieaugušo neformālās izglītības

pasākumos vienā grupā
varēs būt 50 cilvēku. Īpaši nosacījumi ir arī sporta
treniņos – vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk
par 30 cilvēkiem, ieskaitot
treneri. Līdz 31. jūlijam
sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā publisko
telpu platība ir mazāka par
1000 m2, ir jānotiek bez
skatītājiem.
Veselības ministrija aicina rūpīgi izvērtēt ceļojumu
nepieciešamību. Jārēķinās,
ka ārzemēs pastāv lielāks
risks ne tikai inficēties ar
COVID-19, bet arī nonākt
karantīnā, kas būs jāievēro
valstī, kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus jāievēro,
ka šobrīd Eiropas Savienības (ES)
ārējā robeža nav atvērta, tādēļ nenotiek ceļojumi uz trešajām valstīm. Nenotiek ceļojumi uz arī tām
ES un Eiropas Ekonomikas zonas
valstīm, kas Slimību profilakses un
kontroles centra mājaslapā minētas
kā valstis ar augstu risku sabiedrības veselībai (14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz
100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25),
bet, ieceļojot Latvijā no valsts, kur
14 dienu kumulatīvais COVID-19
gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 15, būs jāievēro
14 dienu (kopš izbraukšanas no minētās valsts) pašizolācija.
Visus nosacījumus, kas turpmāk
jāievēro gan uzņēmējiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, var
iepazīt 9. jūnijā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos „Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Anna Strapcāne,
Veselības ministrijas
komunikācijas speciāliste

Par Cesvaines novada teritorijas plānojuma
2019. gada grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu
Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2020. gada 15. maija
lēmumu (protokols Nr. 9, 2. §),
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Cesvaines novada teritorijas
plānojuma 2019. gada grozījumu
1. redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 2020. gada 4. jūnija
līdz 3. jūlijam.

Teritorijas plānojuma materiālus minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīt Cesvaines
novada domes interneta vietnes
www.cesvaine.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotā
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, papīra
formātā – Cesvaines novada domē
(Pils ielā 1A Cesvainē) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētajā apspriešanas termiņā iesniedzami Cesvaines novada
domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, LV-4871 (klātienē
darba laikā vai nosūtot pa pastu),
vai nosūtāmi elektroniski uz epasta adresi dome@cesvaine.lv,
norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa
numuru un (vai) e-pasta adresi, kā

arī īpašuma, par kuru tiek izteikts
priekšlikums, adresi un kadastra
numuru.
Cesvaines novada teritorijas
plānojuma 2019. gada grozījumu
1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada
30. jūnijā plkst. 17.00 Cesvaines
kultūras namā Pils ielā 8 Cesvainē.
Papildu informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie terito-

rijas plānojuma izstrādes vadītājas
Rūtas Putniņas – tālr.: 22464536,
e-pasts: ruta.putnina@cesvaine.lv.
Papildu informācija pie teritorijas plānojuma izstrādātāja IK „Plānošanas eksperti” pārstāvja Paula
Granta – tālr.: 29209638, e-pasts:
pauls@planosana.lv.
Rūta Putniņa,
teritorijas plānotāja

Secinājumi, noslēdzot apkures sezonu
Ir noslēgusies 2019./2020. gada
apkures sezona, un drīz būs pagājis
gads kopš manas stāšanās pašvaldības uzņēmuma SIA „Cesvaines siltums” vadītāja amatā. Šis ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz neseno
pagātni un izdarītu secinājumus par
to, kā SIA „Cesvaines siltums” komanda ir veikusi noteiktos pienākumus, saprastu, kādus uzlabojumus
ir nepieciešams veikt, un uzklausītu
cesvainiešu atsauksmes par pabeigto apkures sezonu.
Apkures sezonai bijām gatavi
jau augustā, kad tika pabeigta siltummezglu apkope, saremontēti
apkures katli un apzināts apkalpojošā personāla saraksts. Ar lielu
satraukumu, līdzīgi kā grūtniecības
pēdējās nedēļās, gaidot lielo dienu,
„sēdējām uz katliem”, lai būtu gatavi uz visu, pat malku bijām sagādājuši. Bet kas to būtu domājis, ka
rīkosimies tik spontāni un apkures
sezonu sāksim 19. septembrī, kad
norisinājās Cesvaines vidusskolas
salidojums un no visas Latvijas bija
atbraukuši absolventi un viņu atvases. Atceros, ka šī prieka vēsts nāca
kā dāvana par godu salidojumam un

visi priecājās par siltumu, jo mājās
patiešām bija mitrs un auksts. Tiesa gan, piedzīvojām arī problēmas
un divu dzīvokļu applūdināšanu, jo
daži cilvēki veica apkures sistēmas
remontu un nebija gatavi, ka apkure
tiek palaista nedēļu ātrāk, nekā plānots. Problēmas tika ātri novērstas
un lielus zaudējumus neradīja, tomēr nebija patīkamas un kalpos par
mācību nākotnei.
Paralēli apkures sezonai norisinājās jaunās katlumājas būvniecība,
un 2020. gada 12. martā liesmas
garšu pirmo reizi iepazina viens no
diviem jaunajiem apkures katliem.
„Siltāk” – tā bija standarta frāze,
ko dzirdēju no Cesvaines iedzīvotājiem. Starp veco un jauno katlumāju ir milzīga tehnoloģiskā atšķirība,
galvenais – jaunajā katlumājā siltumu var saražot efektīvāk, vairāk un
stabilāk, bet aprēķins par patērēto
siltumu nav mainījies. Vēršu uzmanību uz to, ka apkures tarifs ir tāds
pats kā iepriekš, bet radiatori var
būt karstāki, jo tagad spējam nodrošināt vajadzīgo temperatūru siltummezglā. Atgādinu, ka temperatūras
regulācija ir katras mājas iedzīvotā-

ju ziņā, vislabāk, ja apsaimniekotāja vai mājas vecākā pārziņā. Tātad –
jo siltāk, jo vairāk jāmaksā.
Par spīti sarežģījumiem jaunās
katlumājas darbībā, „Cesvaines siltuma” komanda spēja ātri reaģēt
un novērst problēmas, pirms sekas
izjuta māju iedzīvotāji. Viena no
problēmām bija elektrības padeves
svārstības tīklā – tas izraisa atsevišķu iekārtu darbības pārtraukšanu vai
izregulēšanos. Apkures katlu regulāciju spējām salāgot ar kurināmā
kvalitāti un mitrumu, sasniedzot
apkures katlu maksimālo lietderību.
Kurināmajā gadījās arī svešķermeņi,
kas nosprostoja konveijerus, un tad
bija nepieciešams izjaukt un atkal
salikt kopā atsevišķus iekārtu komponentus. Laikus pamanīt jebkuru
problēmu palīdz modernās tehnoloģijas – ar kļūdu paziņojumiem
mobilajā telefonā, bet ērta, attālināta
katlu regulācija nodrošināta no jebkuras vietas pasaulē, kur ir internets.
Šādai modernai katlumājai ir nepieciešami augsti kvalificēti un atbildīgi darbinieki, kuri spēj apkopt
un remontēt sarežģītas iekārtas.
SIA „Cesvaines siltums” apkures

Saeima nobalsojusi par novadu reformu: būs 42
vietvaras, valstspilsētas un nulles līmeņa pašvaldības
Saeima atbalstīja ilgi tapušo un
pretrunīgi vērtēto administratīvi
teritoriālo reformu, kurā paredzēts
ar 2021. gada jūliju pašvaldību
skaitu Latvijā samazināt no 119
līdz 42. Turpmāk būs 10 valstspilsētas, bet vietējām kopienām vietējo jautājumu risināšanai būs savi
vēlētie pārstāvji jeb nulles līmeņa
pašvaldības. Par administratīvi
teritoriālās reformas likumu nobalsoja 58, pret bija 12, atturējās
20 deputāti.
Likumā noteikti kultūrvēsturiskie novadi: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale un Sēlija.
Latvijas pilsētas turpmāk iedalīs
valstspilsētās un novadu pilsētās.

Valstspilsētas statuss tiek piešķirts
Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij,
Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij. Patstāvīgas valstspilsētas būs
septiņas, savukārt Jēkabpils, Ogre
un Valmiera būs attiecīgi Jēkabpils, Ogres un Valmieras novadu
centri.
Novada teritorijas iedalīs pilsētās un pagastos. Jauno novadu
teritorijas, novada pilsētas un novada pagasti noteikti pielikumā,
kurā uzskaitītas visas pašvaldības
un teritorijas, kuras veidos novadus.
Saeima atbalstīja arī Valsts prezidenta Egila Levita priekšliku-

mu uzdot valdībai līdz šā gada
31. decembrim iesniegt Saeimā
likumprojektu, kurā tiktu paredzētas vietējo kopienu (pilsētu un
pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķirta
kompetence vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai. Tādējādi, lai
samazinātu iedzīvotāju bažas, ka
viņi jaunajos apvienotajos novados vairs netiks sadzirdēti, deputāti ir izlēmuši par tā sauktā nulles
līmeņa pašvaldību izveidošanu.
Šo pašvaldību funkcijas, tiesības
un finansējums vēl būs jānosaka
citā likumā.
Ir nolemts, ka Cesvaines novads
iekļausies jaunveidotajā Madonas
novadā (ar centru Madonā), kurā
ietilps Aronas pagasts, Barkavas
pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta,
Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts,
Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts,
Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes
pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts,
Vestienas pagasts.
Avots: LSM.lv Ziņu redakcija
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sezonas laikā strādā augsti kvalificēts mehāniķis, kurš novērš visas
tehniskās problēmas, un katlu apkalpošanas operators, kurš gādā par
kļūdu paziņojumu apstrādi, katlu
regulāciju un arī par nepārtrauktu
kurināmā piegādi šķeldas kustīgajai grīdai. Kopā ar grāmatvedi un
vadītāju uzņēmumā pastāvīgi strādā tikai četri darbinieki līdzšinējo
divpadsmit vietā. Būtībā tas arī bija
galvenais jaunās katlumājas būvniecības mērķis – ietaupīt, samazinot apkalpojošā personāla skaitu,
vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu,
nepārtrauktu pakalpojumu, maksimāli izslēdzot cilvēciskā faktora
radītās negatīvās sekas, piemēram,
kad kurinātājs ir aizmidzis un malkas katls netiek papildināts ar kurināmo. Īpaši vēlos izcelt vislielāko
jaunās katlumājas darbības specifiku, proti, spēju automātiski ieslēgties nogaidīšanas režīmā un piebarot apkures katlus ar kurināmo tikai
tik daudz, lai tie nenodziest. Tas ir
īpaši svarīgi pavasarī un rudenī, kad
pa dienu, kad ir silts, apkure nav
nepieciešama, bet naktī, kad kļūst
vēsāks, automātiski tiek uzsākta ap-

kure. Visas jaunās katlumājas iespējas samazina vai novērš uzņēmuma
zaudējumus, kad nenotiek intensīva
kurināšana, tātad var saglabāt zemu
tarifu, par ko iedzīvotājiem siltums
un liels prieks.
SIA „Cesvaines siltums” un Cesvaines novada dome ir ieguldījušas
milzīgas pūles un līdzekļus, lai jaunās katlumājas projektu varētu līdzfinansēt un administrēt. Varbūt kāds
paudīs viedokli, ka tas ir viņu darbs,
citādi nemaz nedrīkstētu būt, bet
prakse rāda, ka citos novados nav
jaunas skolas, jauna asfalta, jaunas
katlumājas un atjaunota valsts nozīmes vēstures pieminekļa. Paužu
gandarījumu strādāt kopā ar Cesvaines novada domes darbiniekiem
un novērtēju mūsu spēju pašiem būt
noteicējiem.
Ļoti ceru, ka cilvēkiem pa vasaru
izdosies samaksāt ziemas periodā
atliktos maksājumus par siltumu,
lai nākamo apkures sezonu varētu
sagaidīt bez rūpēm. Par Cesvaines
novadu, par Latviju!
Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums”
valdes loceklis

Veidenbauma ielā uzlabots ceļa
segums
Iedzīvotāji ir pamanījuši, ka
Veidenbauma iela Cesvainē ir ieguvusi jaunus vaibstus – ir sakārtots ceļa segums.
Pēdējos gados, it sevišķi, kad
tika pārbūvēta Pils iela, Veidenbauma iela tika pamatīgi noslogota, jo remontdarbu laikā kalpoja
par apvedceļu. Tas neapšaubāmi
bojāja ielas virsmas segumu. Turklāt daļa ielas seguma tika noņemta, izbūvējot siltumtrasi. Tādējādi
iela pamazām kļuva arvien nelīdzenāka. Ik gadu vasarās problēmas radīja putekļi, kuri radās, automašīnām braucot pa neasfaltēto
ielas posmu.
Šā gada pavasarī nolemts ielu
sakārtot, veicot divkārtēju vir-

smas apstrādi. Vispirms tika nolīmeņotas akas ceļa klātnes augstumā un izlīdzināta ceļa virsma.
Šobrīd visā ielā ir veikta divkārtu
virsmas apstrāde, novērsti nelīdzenumi. Darbus veica SIA „Ceļinieks 2010”, finansēja pašvaldība
no budžeta līdzekļiem.
Atgādinām, ka ielā ir uzstādītas
ātrumu ierobežojošas ceļazīmes,
kuras jāievēro – segums vēl nav
sablīvējies un akmens šķembas
var tikt paceltas gaisā un aizlidot,
trāpot gājējiem vai citai automašīnai. Lūdzam atbildīgi izturēties
pret ceļa segumu, neveicot agresīvus braukšanas manevrus.
Linda Vanaga,
autores foto

Jaunais Veidenbauma ielas segums
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Programma „Latvijas skolas
Cesvaines
Cesvaines vidusskolā
Mūzikas un soma”
Nemanot ir pagājis mācību gads. audzinātāju apmeklēja Valmieras
Attālinātās
laiks ikvie- teātri, noskatījās izrādi „80 dienās
mākslas skola nam paliks mācīšanās
atmiņā kā liels piedzī- apkārt zemeslodei”, 9. klases skolēvojums, jo bija laiks apgūt daudz ni – Daugavpils teātri un izrādi „Ieaicina
jaunu iemaņu, lai mācītos indivi- mīlējās muļķis muļķītē”. Sākum-

Sakarā ar valsts finansējuma
piešķiršanu audzēkņu saraksts jāiesniedz ministrijā līdz 5. septembrim.
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas,
gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas
prasmes profesionālās ievirzes
valsts finansētā 7 gadu izglītības
programmā „Vizuāli plastiskā
māksla”: sākot ar 7 gadu vecumu;
noteikts vecāku līdzfinansējums
(programmu reformas dēļ līdzfinansējuma summa vēl nav zināma).
Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot
īstenošanas plānu, tiekoties Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
pirmdien, 2020. gada 24. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai
sazinoties pa telefonu 64852498,
26446141. Pretendentam jāzīmē
zīmējums. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz
vietas.
MŪZIKA
Sagatavošanas grupas audzēkņi
uzņemti skolā bez iestājeksāmena.
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles,
saksofona spēles, klarnetes spēles,
dziedāšanas prasmes profesionālās
ievirzes valsts finansētās 8 gadu
izglītības programmās: sākot ar
6–7 gadu vecumu; noteikts vecāku
līdzfinansējums (programmu reformas dēļ līdzfinansējuma summa
vēl nav zināma).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot
īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2020. gada 24. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai
sazinoties pa telefonu 64852498,
26446141.
Pretendentam jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Inta Stiene,
direktore
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duāli. Par spīti šābrīža situācijai,
skolēniem vēl atmiņā ir palicis skolā piedzīvotais. Ir iepazīta kultūra,
māksla, pateicoties programmai
„Latvijas skolas soma”.
Skolēni apmeklējuši Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeju, piedalījušies muzejpedagoģijas nodarbībās, apskatījuši izstādes.
11. klases skolēni kopā ar klases

skolas skolēni Madonas kultūras
namā noskatījās Latvijas leļļu teātra
izrādi „Vecīša cimdiņš”.
Ar cerību gaidām nākamo mācību gadu, kad šogad atceltās kultūras
norises varēsim baudīt kopā.
Lāsma Markevica,
programmas „Latvijas skolas
soma” koordinatore Cesvaines
novadā

Izlaidums Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā

Šogad Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu absolvēja 6 mākslas nodaļas un 3 mūzikas nodaļas audzēkņi. Vēlam veiksmi turpmākajās radošajās
gaitās!

Izlaidums Cesvaines
pirmsskolā

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” grupas „Skudriņa” 19 absolventi

Cesvaines vidusskola aicina
skolēnus uz 1. un 10. klasi

1. klasē:
Pieteikumus pieņem Cesvaines
vidusskolas lietvedībā kopš 1. jūnija katru darba dienu no plkst. 9.00
līdz 15.00. Līdzi jāņem vecāku personu apliecinošs dokuments, bērna
dzimšanas apliecība, medicīniskā
izziņa, izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
Skola piedāvā: pagarināto dienas
grupu līdz plkst. 16.20; mūzikas,
deju, vides, sporta, jaunrades pulciņus; iespēju apgūt angļu valodu, datoriku, ārpusklases lasīšanu fakultatīvās nodarbībās; atbalsta personālu
(logopēds, motivācijas pedagogs, sociālais pedagogs un skolotāja palīgs).
10. klasē:
Dokumentus pieņem kopš 15. jūnija katru darba dienu no plkst. 9.00
līdz 14.00 lietvedes kabinetā.
Pamatkursi: latviešu valoda un

literatūra; angļu valoda; krievu valoda; vēsture un sociālās zinātnes;
kultūras pamati (mūzika); fizika;
ķīmija; bioloģija; ģeogrāfija; matemātika; dizains un tehnoloģijas;
sports un veselība.
Papildkursi: angļu valoda; latviešu valoda un literatūra; sociālās zinātnes; dizains un tehnoloģijas.
Skola piedāvā arī autoapmācību;
profesionālās pilnveides programmu „Uzņēmējdarbības pamati”;
valsts aizsardzības mācību; izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu;
dažādas interešu izglītības nodarbības; atbalsta personāla palīdzību,
ja nepieciešams; iespēju organizēt
skolas pasākumus, projektus un iesaistīties tajos utt.
Nepieciešamības gadījumā nodrošināta dienesta viesnīca.
Tālrunis uzziņām: 64852231

Cesvaines Ziņas

Skolēni viesojas Valmierā

Noslēgušies būvdarbi
divos no trim grants ceļu
posmiem
Cesvaines novada pašvaldība
2019. gada aprīlī uzsāka realizēt
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklātā projektu konkursa
pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros izstrādāto projektu „Grants
ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines
novadā”. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma
ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Šobrīd jau divos no trim grants
ceļu posmiem ir noslēgušies būv-

darbi. Ir izbūvēti grants ceļi Kalnakrogs–Lejas Putniņi (Nr. 51;
0,6 km), Lāgi–Egle (Nr. 104;
1 km) un Tirzbanurti–Kārkli (Nr. 3;
1,25 km). Paredzēts, ka darbi tūdaļ
noslēgsies arī trešajā posmā Dzeņi–
Spieķi (Nr. 43; 3 km).
Darbus visos trijos objektos veikusi SIA „8 CBR”, kopumā iztērējot 471 841,85 eiro (bez PVN). Cesvaines novadam pieejamais Eiropas
finansējums ir 460 000 eiro, pārējais
ir pašvaldības līdzfinansējums. Autoruzraudzības pakalpojumus veic
SIA „Projekts EAE”. Būvuzraudzības darbi uzticēti IK „Andrejs Linde”.
Projektu īstenojot,
ir risinātas vairākas
problēmas, kas atklājušās būvdarbu
laikā,
piemēram,
ūdens
notecēšana
uz laukiem. Saņemti jautājumi par
dziļajiem grāvjiem
ceļa nomalēs – tie
ir projektēti atbilstīgi likumdošanas
prasībām. Objektus
ir apsekojuši un par
atbilstīgi izbūvētiem
atzinuši arī būvvaldes speciālisti.
Linda Vanaga,
Ivetas Raimo foto

Ceļa posms Tirzbanurti–Kārkli

Ceļa posms Kalnakrogs–Lejas Putniņi, Lāgi–Egle

Ikgadējā ekskursija
Par tradīciju 14. jūnijā ir kļuvusi
politiski represēto personu un viņu
pēcteču ekskursija uz kādu tuvāku
vai tālāku vietu. Ierasts, ka diena
sākas ar svētbrīdi Cesvaines luterāņu baznīcā, tam seko svinīga ziedu
nolikšana piemiņas vietās baznīcas
dārzā un Cesvaines stacijā.
Brauciena pirmā pieturvieta bija
Stāmeriena, kur dalībnieki baudīja
kopīgu maltīti kafejnīcā „Sonāte”.
Tā atrodas Vecstāmerienas centrā,
starp diviem ezeriem. Kafejnīca ar
senlaicīgo interjeru iekārtota vēsturiskā ēkā, kas ietilpst Stāmerienas
muižas apbūvē.
Stāmerienā apmeklējām vairākus
objektus. Viens no tiem bija Stā-

merienas pareizticīgo baznīca, kas
celta 1851. gadā pareizticīgajiem
Stāmerienas muižas pagasta latviešu zemniekiem. Baznīcas torņu
krustos ielikti kalnu kristāli, kurus
apmaksājuši Boriss un Pauls Volfi
1904. gadā. Viesojāmies arī Stāmerienas pilī, kura celta 19. gadsimta
30. gados. Gulbenes novada pašvaldība pēdējo divu gadu laikā ir veikusi Stāmerienas pils fasādes, jumta
un logu atjaunošanas un restaurācijas darbus (kopīgajā projektā piedalījās arī Cesvaines novada pašvaldība – tika rekonstruēta Cesvaines
pils jumta centrālā daļa). Stāmerienas pils renovācijas laikā atjaunota astoņu šķautņu stikla piramīda

Stāmerienas pils pārsteidz

jumtā virs galvenajām kāpnēm. Ir
izveidota arī multimediāla ekspozīcija par Volfu dzimtu un lielformāta
fotoizstāde par pils vēsturi. Kopš
2019. gada 30. novembra pils atkal
ir atvērta apmeklētājiem.
Tālāk devāmies uz Litenes pudeļu dārzu. Dārza atraktīvā un enerģijas pārpilnā saimniece iedvesmoja ar savu stāstījumu par dārza
izveidi: tā kā iepriekšējie mājas
saimnieki bēniņos atstājuši mantojumu – daudz dažādu pudeļu,
saimniece nolēmusi tās izmantot
lietderīgi. Lai ierobežotu lielo vēju
mājas pagalmā, pirms 13 gadiem
tapa pirmais objekts – stikla pudeļu
siena, kas vējā gaudo, bet saulrietā

Cesvaines novada pašvaldības vadītājs uzrunā piemiņas brīža dalībniekus

Viesojoties Litenes pudeļu dārzā

mirdz. Tagad dārzā ir daudz dažādu
objektu.
Netālu, Latvijas armijas Litenes
vasaras nometnes vietā, aplūkojām
demilitarizētu lielgabalu. Brauciena dalībnieki šajā vietā viesojās īsi
pirms aizsardzības ministra Arta Pabrika un Nacionālo bruņoto spēku
komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa ierašanās. Piebilstams,
ka 1941. gada jūnijā Litenē tika
nogalināti vai apcietināti Latvijas
Bruņoto spēku virsnieki, karavīri
un instruktori. Sarkanās armijas un
PSRS Iekšlietu tautas komisariāta
karaspēka vienības dzīvos izsūtīja
uz PSRS gulaga nometnēm. Nošaušana un apcietināšana norisinājās arī
bijušajā Latvijas armijas Ostraviešu
vasaras nometnē un tās apkārtnē.
Tika nogalināti apmēram 50, bet izsūtīti apmēram 560 karavīri.
Tradīcijas un atmiņas nepieciešams saglabāt. Lai gan 14. jūnijs ir
skumja lappuse mūsu vēsturē, šajā
dienā varam novērtēt to, ka esam
brīvi, un apmeklēt skaistākās apkārtnes vietas.
Zeltīte Dūrīte,
autores foto

Izsūtīto piemiņai: „Dievs, piedod mums visiem!”
Jūnijs latviešu tautai saistās arī ar
skaudru vēstures lappusi – izsūtīšanu 1941. gada 14. jūnijā. Ir laiks
atcerēties, kā tapa atceres vieta izsūtīto piemiņai Cesvainē.
Sākotnēji Cesvaines represētie
pulcējās pie parkā uzstādītā verstes staba, kurā vēlāk tika iekalti
gadskaitļi 1941/1949. Tomēr doma
par represēto piemiņas vietu tika apspriesta ļoti bieži, it sevišķi satiekoties izsūtītajiem.
Vajadzēja atrast piemiņas vietas
veidošanai piemērotu vietu Cesvaines teritorijā. Bija doma to izvēlēties
pie dzelzceļa stacijas, no kurienes
ešelons aizbrauca austrumu virzienā, bet tas likās tālu no centra, tur-

klāt zeme piederēja valsts uzņēmumam „Latvijas dzelzceļš”. Par labāko tika atzīts Cesvaines evaņģēliski
luteriskās baznīcas dārzs. Ilgi gan
nevarējām vienoties, kur tieši piemiņas vietai atrasties: daži gribēja
gandrīz blakus baznīcas ieejai, strīdi
bija arī par labo vai kreiso pusi. Beigu beigās ar baznīcas piekrišanu tika
izvēlēta vieta baznīcas dārza dziļumā. Tā kā baznīca ir valsts nozīmes
kultūras piemineklis, piemiņas akmens atrašanās vieta tika saskaņota
arī ar Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldi (tolaik šīs iestādes nosaukums bija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija).
Tika rīkots pieminekļa skiču kon-

kurss. Skices iesūtīja tēlnieki Edvīns
Krūmiņš, Ainārs Zelčs un Ēvalds
Veidemanis. Tomēr piedāvātie varianti īsti negāja pie sirds, turklāt tie
visi šķita ļoti dārgi īstenojami. Saņēmām informāciju, ka tēlniekam Bērtulim Bulam ir gatavs piemineklis,
kuru kāds pasūtītājs nebija paņēmis.
Pats mākslinieks bija cietis represijās, tādēļ varēja mūs labāk saprast
(B. Bulam šā gada 16. maijā būtu
apritējuši 97 gadi). Arī cena bija demokrātiska – 1000 latu. Aizbraucām
uz Rīgu apskatīt pieminekli un nolēmām, ka tas Cesvainei derēs. Bija jāizdomā, kā to atgādāt. Akmens bija
ļoti smags, bet dārziņos, kur tas tobrīd atradās, lielā kravas automašīna
ar ceļamkrānu varēja iebraukt tikai
ar lielām pūlēm. Cesvainē organizējām otru ceļamkrānu, kurš pieminekli izkrāva no mašīnas. Ceļamkrānu vajadzēja vēl vienu reizi, kad
pieminekli montēja tam paredzētajā

Dažādu tēlnieku skices, kuras iesūtītas skiču konkursā
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vietā. Pieminekļa atvešanā palīdzēja
uzņēmējs Ilgonis Vasilišins.
Vēl pirms pieminekļa uzstādīšanas arhitekte Ināra Ketlere-Krūmiņa uzzīmēja vietas skici. Skice bija
laba, bet sapratām, ka finansiāli to
nevaram atļauties – tur bija plānots
ne tikai piemineklis ar laukumu
apkārt un piemiņas plāksne, bet arī
vairāki akmens soliņi. Toreizējais
draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš
kopā ar arhitekti ilgi pārrunāja piemiņas vietas izbūvi atbilstīgi tābrīža
iespējām.
Piemineklim tika ieliets betona
pamats, tajā ievietota kapsula ar
vēstījumu par šo notikumu, jaunākie
„Cesvaines Ziņu” numuri, naudas
zīmju paraugi. 2002. gada 25. oktobrī piemineklis tika samontēts.
Plāksni ar uzrakstu „Dievs, piedod
mums visiem!”, kas ir tēlnieka Bērtuļa Bula vēlējums, izgatavoja Gundars Auziņš Slāpes krogā, savukārt

kaltos akmeņus piemiņas laukumā
izbūvēja Cesvaines komunālais uzņēmums.
Lai piemiņas vieta taptu, tika vākti ziedojumi. Apmēram 80 cilvēku,
no kuriem daļa jau ir citā saulē,
kopā saziedoja 788 latus. Piemiņas vietas izveidē tika izmantoti arī
633 lati, kuri tika iegūti, realizējot
Kraukļu krejotavas mantu. Savukārt
pašvaldība apmaksāja visu trūkstošo – transportēšanu, ceļamkrānu
pakalpojumus, teritorijas labiekārtošanu, bruģēšanu, ieguldot apmēram
1000 latu. Piemiņas vietas izveide
izmaksāja tiem laikiem palielu summu – kopumā apmēram 2500 latu.
Piemiņas vieta pie baznīcas tika
atklāta 2003. gada 25. martā, bet apkārtni labiekārtoja vēl krietnu brīdi
vēlāk.
Drīz pēc tam paši izsūtītie tikai
par saviem līdzekļiem iekārtoja arī
nelielu piemiņas vietu pie dzelzceļa
stacijas. Šīs piemiņas vietas akmens
tika atrasts turpat – netālu no dzelzceļa stacijas ēkas. Represijās pārdzīvotais bija tik sāpīgs, ka bija grūti
iet gar staciju, ja tur nebija nekādas
atceres zīmes.
Cerēsim, ka nākamās paaudzes šīs
atmiņas nepalaidīs zudībā – lai tas
nekad neatkārtotos.
Vilnis Špats,
aktīvs aprakstīto notikumu
dalībnieks
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Aicinām
piedzīvot
pastaigu
Cesvaines pils
parkā!
Tikšanās un pastaigas
sākums – pie Cesvaines
pils tējas namiņa 5. jūlijā
plkst. 10.30.
Mūs pavadīs dendroloģe
Aija Kaškure – ilggadēja
koku pētniece ar pieredzi
ainavu veidošanā un koku
pavairošanā.
Dalība pasākumā – bez
maksas.
Aptuvenais pasākuma
garums – 2 stundas.

Kapusvētki
Cesvaines novada
kapos
Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man
seko. Un Es tām dodu mūžīgo
dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus
no Manas rokas. Mans Tēvs, kas
Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. Jņ 10:28–29
Cesvaines draudze aicina uz
kapusvētkiem
2020. gada vasarā:
12. jūlijā:
plkst. 15.00
Cesvaines kapos
plkst. 17.00
Kārzdabas kapos
plkst. 18.00
Stradukalna kapos
26. jūlijā
plkst. 15.00
Ķinderu kapos
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Izstāde „Gaisma līgo Latvijā / DZIESMU SVĒTKIEM 140”
No 1. jūnija līdz 31. augustam
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu
zālē apskatāma Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
izstāde „Gaisma līgo Latvijā /
DZIESMU SVĒTKIEM 140”.
Izstāde vēsta par kordziedāšanas attīstību Madonas apkārtnē no
19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Pirms 160 gadiem sākusies
vairākbalsīga kordziedāšana Liezērē (1853) skolotāja Pētera Inzelberga vadībā, pirms 150 gadiem –
Lazdonā (diriģents skolotājs Kārlis
Pētersons) un pirms 145 gadiem
Cesvainē, Lubānā, Saikavā. Aprit 75 gadi kopš IX dziesmu svēt-

kiem (1938), kuros Haralda Medņa
vadītais Lazdonas koris dziesmu
karā ieguva 1. vietu, Lubānas koris
Eduarda Kļaviņa vadībā – 2. vietu.
Turpinot 20. gadsimta 70.–80. gadu
tradīciju, arī 2013. gada dziesmu un
deju svētkos Madonas novada delegācija bija viena no lielākajām –
visi kolektīvi un svētku dalībnieki
aplūkojami izstādes materiālos.
14 kartona 80 × 60 cm planšetes
ar digitāliem attēliem un paskaidrojošiem tekstiem.
Apmeklējot izstādi, lūdzam ievērot distancēšanās un citus valstī
noteiktos ierobežojumus slimību
profilaksei.

Atļauj šodien saviem gadiem
		
ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē
		
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
		
skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
		
trauc!
Ārija Āre

Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu dzīvokļu
drošību
Kā liecina policijas prakse, tikai
nelielu daļu no visām policijā reģistrētajām zādzībām no dzīvokļiem paveic mērķtiecīgi un profesionāli zagļi. Daudzos gadījumos
zādzība bijusi veiksmīga tieši pašu
īpašnieku vieglprātīgās attieksmes
dēļ – neaizslēgtas dzīvokļa durvis,
neaizvērti logi, balkoni, neizturīgas un vienkāršas ārdurvju slēdzenes. Lai pasargātu savu mājokli,
policija aicina ievērot drošības pasākumus.
Sākoties vasaras sezonai, kad
cilvēki biežāk savu laiku pavada
ārpus mājas, vairāk vēdina telpas,
ilgstoši atstājot atvērtus logus, policija aicina dzīvokļu saimniekus
neaizmirst par savu īpašumu drošību. Lai pasargātu mājokli, policija
aicina ievērot drošības pasākumus.
• Aizslēdz sava mājokļa durvis
un aizver logus! Policija iesaka
pirms došanās prom no mājokļa
vienmēr aizvērt logus, neatstājot
tos vēdināšanas režīmā. Vēdināšanas režīmā atstāts logs ir vienkārši
atspiežams vaļā. Tas pats attiecas
uz balkonu durvīm. Uz balkona
nevajadzētu glabāt vērtīgas mantas – velosipēdus vai kādus citus
braucamrīkus. Ja nav citas iespējas, tad šie transportlīdzekļi ir droši jāsaslēdz, jo, kā liecina prakse,

arī 5. stāvs nav šķērslis velosipēda
zādzībai no balkona.
• Vērtīgās mantas glabā seifā! Ja mājās tiek uzglabāta skaidra nauda, dārglietas vai vērtīga
elektronika, ir vērts padomāt par
kvalitatīva seifa iegādi, turklāt tas
jāpieskrūvē pie nesošās sienas vai
grīdas.
• Parūpējies, lai mājokļa drošības sistēmas būtu tehniskā kārtībā! Ja mājoklī ir ierīkotas drošības
sistēmas – videonovērošana, signalizācija, vienmēr jārūpējas, lai šīs
sistēmas būtu darba kārtībā. Dažkārt policija novēro, ka mājokļos,
kuros ierīkota videonovērošana,
izdarītas zādzības, bet kameras tehnisku iemeslu dēļ nav darbojušās,
tādējādi tiek apgrūtināta noziegumu atklāšana.
• Palūdz kaimiņiem pieskatīt
mājokli! Zagļiem draudzīgi apstākļi rodas arī tad, kad dzīvokļa
saimnieki nolemj doties kādā ilgstošā ceļojumā vai dzīvoklī nedzīvo pastāvīgi. Šādos gadījumos ļoti
svarīgi ir uzturēt labas attiecības
ar uzticamiem kaimiņiem un lūgt
uzraudzīt īpašumu. Policijas rīcībā
esošā informācija liecina, ka apmēram puse zādzību nav notikušas
tādēļ, ka zagli iztraucējuši kaimiņi.
• Neaicini ciemos tikko iepazī-

tas personas! Viens no izplatītākajiem zādzību izdarīšanas veidiem ir
zādzība, kas paveikta kopīgas alkohola lietošanas laikā ar nesen iepazītām vai neuzticamām personām.
Tas nozīmē, ka, rīkojot draudzīgu
pasēdēšanu mājoklī, īpašnieks nav
kritiski izvērtējis uzaicināto personu loku. Zādzības fakts nereti tiek
atklāts tikai nākamajā dienā, kad
izgulēts alkohola reibums un konstatēts, ka reizē ar viesu pazušanu
no dzīvokļa pazudušas arī vairākas
vērtīgas lietas.
Valsts policija aicina būt uzmanīgiem laikā, kad dzīvoklī tiek ielaistas svešas personas, kuras cenšas
kaut ko pārdot, kaut ko noskaidrot
vai aizbildinās ar kādu citu iemeslu. Apdomājiet, vai ir nepieciešams
svešas personas bez vajadzības
laist dzīvoklī. Saruna var notikt
caur durvīm, kāpņutelpā.
Pamanot aizdomīgas personas
un automašīnas, kurās iekšā esošās
personas, iespējams, novēro svešus
īpašumus, Valsts policija aicina nekavējoties ziņot par tām likumsargiem uz tālruņa numuru 110.

kas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču krājumus pirmajām
3 dienām;
• regulāri atsvaidzināt zināšanas
par pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanu, iegūt informāciju un zināšanas, kas var palīdzēt pašam un
ģimenei ekstremālos apstākļos.
Droši ir zināt!
Bukletā atrodama šāda informācija.
Rīcība pirmajās 72 stundās
(3 diennaktīs):
• kāpēc to ir svarīgi zināt;
• iedzīvotāju brīdināšana un informēšana par notikušo un turpmāko rīcību;
• kā rīkoties krīzes situācijā.
Ieteikumi, kā sagatavoties:
• ūdens;
• pārtika;
• medikamenti;
• kas ir ārkārtas gadījumu soma
un ko tajā likt iekšā.
Iedzīvotāju rīcība kara gadījumā:
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Lai katra diena ir kā atradums,
kurā tiek ielikts prieks! Sirsnīgi
sveicam Daci Buļu un Teklu
Ozoliņu jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Iespēja nodot
makulatūru

No 5. jūnija līdz 31. augustam
Kraukļu bibliotēkā var nodot MAKULATŪRU, tālāk tiks organizēta
tās nodošana pārstrādei SIA „Līgatnes papīrs”. Lūgums makulatūru sasiet vai salikt kartona kastē.
Kraukļu bibliotēkas darba laiks:
O., T., C., P. 09.00–17.00
S.
09.00–14.00
Sv., P. slēgta
Tālrunis saziņai: 64800804.

Zane Vaskāne,
Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
vecākā speciāliste

Aizsardzības ministrija izstrādājusi bukletu
„Kā rīkoties krīzes situācijā”
Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli mainās, jo var nebūt
pieejami kritiski nepieciešamie
pakalpojumi: elektrība, gāze, apkure, komunālie pakalpojumi,
internets un mobilie sakari. Var
nestrādāt veikali un degvielas uzpildes stacijas, nedarboties bankomāti un maksājumu kartes. Var
tikt apgrūtināta ārstniecības iestāžu un glābšanas dienestu darbība.
Atbildīgie dienesti un bruņotie spēki krīzes situācijā īstenos
apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt
spējīgam noturēties pirmās krīzes
dienas – vismaz 72 stundas. Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus, ir jebkādai krīzes
situācijai savlaicīgi sagatavoties,
piemēram:
• ar saviem tuviniekiem pārrunāt
iespējamās krīzes situācijas un vienoties par rīcību;
• būt gatavam nodrošināt pārti-

Apsveikumi

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2020. gada 16. jūlijā

Līdzjūtība
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
Andrejs Balodis
Skumjās esam kopā ar
Jekaterinas Andrejevas
tuviniekiem, pavadot viņu
mūžībā.
Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” kolektīvs

• pazīt savus dienestus;
• militārā apdraudējuma pārvarēšana;
• pretošanās;
• evakuācija;
• tests.
Bukletu latviešu valodā var apskatīt Cesvaines novada mājaslapā, kā arī https://www.sargs.lv/lv/
tema/72stundas.

Pār Tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un Tava
mūža stāsts…
		
Jēkabs Rūsiņš

Avots: Sargs.lv

Krasta 5 mājas iedzīvotāji

Izsakām dziļu līdzjūtību
tuviniekiem, pavadot
Jekaterinu Andrejevu mūžībā.

