2017. gada marts

Demontēts Cesvaines
radio masts

14. februāra pusdienlaikā
vairāki desmiti cilvēku bija sapulcējušies pilsētas centrā, lai
vērotu, kā tiek demontēts radio
tornis – antena. Laika gaitā Cesvaines ainavā ir rotājušies vairāki torņi, bet nu to skaits ir par
vienu sarucis.
Kā skaidro Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs
(LVRTC), apraides nodrošināšanai masts vairs nav nepieciešams, tomēr tā uzturēšanai un
apkopei sistemātiski ir nepieciešamas investīcijas, tādēļ centrs
ir pieņēmis lēmumu mastu vairs
neuzturēt – tas tika demontēts
un nodots lūžņos.

Vidējo viļņu antena ir celta 1961. gadā. Kopš apraides
pārtraukšanas vidējos viļņos
2002. gadā masts vairs netika
izmantots. Tas bija 100 metru
augsts, un tā kopējā masa bija
23 tonnas.
Torņa demontāžu veica
LVRTC darbinieki, demontāža noritēja pēc plāna. Tā kā
masts apraides nodrošināšanai
nav izmantots jau 15 gadu, tā
demontāža neietekmēs ne radio, ne TV apraidi, ne citu pakalpojumu sniegšanu.
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Cesvainiete Kristīne Vīča izcīnījusi bronzas
medaļu Eiropas čempionātā karatē
Cesvaines vidusskolas 11. klases skolniece Kristīne Vīča (treneris Rolands Družoks) izcīnīja
bronzas medaļu Bulgārijā notikušajā Eiropas čempionātā karatē junioriem kumite grupā, star-

tējot svara kategorijā līdz 53 kg.
Kristīne, startējot svara kategorijā līdz 53 kilogramiem, pirmajā
cīņā uzvarēja rumānieti Andreu
Izabellu Polifroni, bet otrajā duelī
zaudēja šveicietei Silvijai Hirtai.

Linda Vanaga,
autores foto

Šveices karatiste vēlāk sasniedza finālu, tāpēc latvietei bija iespēja cīnīties gandarījuma turnīrā.
Tajā viņa vispirms pārspēja ungārieti Lili Ronai, bet pēc tam tika
uzveikta arī spāniete Laura Urra
Berasa. Cīņā par trešo
vietu Vīčai pretī stājās
austriete Lara Sofija Hinerzīra, kura arī tika pārspēta, tādējādi Latvijas
karatiste izcīnīja bronzas
medaļu.
Sveicam Kristīni ar
panākumiem un novēlam veiksmi turpmākajās sacensībās! Interviju
ar Kristīni lasiet šajā
numurā!
Linda Vanaga,
portāla „Delfi” foto un
informācija

Norisinājies Cesvaines „Sieviešu dienas
badmintona turnīrs 2017”

Radio masts (antena) pirms demontāžas

Šogad par godu sieviešu dienai Cesvaines kultūras nams organizēja „Sieviešu dienas badmintona turnīru 2017”. Lai arī
lielākajai daļai dalībnieču badmintons šķita elementārs sporta
veids, tomēr, startējot un uzsākot spēli, izrādījās, ka tas nav
nemaz tik vienkārši.
Katram sporta veidam, arī badmintonam, ir savi noteikumi, tiesāšanas kārtība, punktu fiksēšana,
spēles prasmes un veiksme. Sportiskā garā dienu bija ieradušās
pavadīt 18 dāmas. Vēlos uzslavēt
visas dalībnieces un pateikties par
dalību un pasākuma atbalstīšanu,
jo šis pasākums tika organizēts ar
mērķi izveidot sportisku tradīciju
tieši dāmām, katru gadu pulcēt
daiļā dzimuma pārstāves sportiski
pavadīt sieviešu dienu un cīnīties
par sievišķīgām balvām, spēlējot
badmintonu.
Šogad labākajām spēlētājām
balvās tika pasniegtas dāvanu
kartes no skaistumkopšanas
centra „Mora” Cesvainē sevis
palutināšanai.   Spēlējot četrās
apakšgrupās, interesantās spēlēs
tika noskaidrotas Cesvaines sieviešu dienas labākās badmintonistes. Trešā godpilnā vieta Ilonai Pupausei, otrā vieta Sarmītei
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Martemjanovai un pirmā vieta
Ingai Bekasovai.
Liels paldies skolotājam Zigmāram Gulbim, par sacensību

vietas sagatavošanu un rezultātu
protokolēšanu sacensību laikā.
Ilvija Trupavniece,
autores foto
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Atbildot uz
lasītāju
jautājumu
„Cesvaines Ziņu” redakcija saņēma iedzīvotāju zvanu ar jautājumu,
kādēļ Ķinderu kapu teritorijā vairāki lieli ozoli ir atzīmēti nozāģēšanai. Kā skaidro Cesvaines novada
domes labiekārtošanas nodaļas vadītāja Ritma Kļaviņa, koki atzīmēti
zāģēšanai, jo to stumbri ir izpuvuši,
koki ir kļuvuši bīstami. Koki apdraud cilvēkus, jo spēcīga vēja laikā
tie var nogāzties. Pavasarī tiek veikta sauso un bojāto koku apsekošana,
izgriešana.
Ja radušies jautājumi par labiekārtošanas jautājumiem, iedzīvotāji ir aicināti zvanīt labiekārtošanas
nodaļas vadītājai Ritmai Kļaviņai,
tālrunis 64852359.
Linda Vanaga

28. martā
Cesvainē notiks
seminārs
„Atbalsta
iespējas uzņēmējdarbībai”

28. martā Cesvainē notiks seminārs „Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai”, ko rīko LIAA Madonas
biznesa inkubators sadarbībā ar
Cesvaines novada pašvaldību.
Pasākuma mērķauditorija ir jaunie un topošie uzņēmēji, kuri vēlas
uzzināt jaunāko informāciju par dažādu veidu atbalstu, kas saņemams
biznesa attīstībai. Semināra pirmajā
daļā Madonas biznesa inkubatora
vadītāja Iveta Vabule stāstīs par jauno biznesa inkubatoru programmu
un to, kādu atbalstu reģiona uzņēmēji var saņemt, kā arī vairāki uzņēmēji dalīsies ar savu pieredzi inkubatoru pakalpojumu izmantošanā
un līdzfinansēto projektu pieredzi
sava biznesa attīstīšanā. Par finanšu atbalstu uzņēmumiem stāstīs
„Altum” pārstāvis Valtis Krauklis.
Savukārt, par jaunumiem LEADER
programmā un projektu pieteikšanā
dalīsies Madonas novada fonda pārstāve Jogita Baune.
Semināra norise: Cesvaines
novada domes zālē 28. martā
plkst. 14.00.
Liena Hačatrjana

Budžeta paskaidrojuma raksts
Cesvaines novada pašvaldības
2017. gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” noteiktos
pienākumus, un tas ir sastādīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldības
budžetiem” prasībām un saskaņā
ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un
izpildi”. 2017. gada budžets dod
iespēju domei uzturēt pašvaldības
pakļautības institūcijas, tas dod iespēju pildīt funkcijas, daļu ieguldot
arī attīstībā. Tas ir īpašs ar to, ka ir
paredzēts realizēt vairākus lielus
pašvaldības projektus.
Cesvaines pašvaldība, plānojot
2017. gada budžetu, rēķinās, ka darbu turpinās visas iepriekš izveidotās
pašvaldības institūcijas. Ir paredzēts, ka darbu turpinās arī iepriekš
izveidotais valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas
centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji
varēs pieteikt pakalpojumus, saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un informāciju par septiņām
valsts iestādēm.
2017. gadā ir paredzēts sākt vairākus finansiāli ietilpīgus projektus,
kas tiks realizēti saskaņā ar Cesvaines novada attīstības plānu. Paredzēts:
1) uzbūvēt sporta zāli pie vidusskolas, kopējais finansējums –
692 031 euro, kuram 50 000 euro
valsts ir paredzējusi savā budžetā,
bet par pārējo summu jāņem aizņēmums Valsts kasē;
2) sākt Cesvaines pils centrālās
daļas jumta atjaunošanu. Kontroltāme ir ap 1 100 000 euro, kur Eiropas Savienības finansējums ir
750 000 euro;
3) atjaunot Pils ielas 2 (staļļu)
jumtu, kam ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums – 40 000 euro;
4) izbūvēt Brīvības ielas posmu no apbraucamā ceļa līdz
Antragiem, kur plānotās izmaksas ir ap 279 000 euro, no kurām
178 000 euro ir Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējums.
2017. gadā paredzēts realizēt arī
mazākus projektus:
1) Cesvaines bibliotēkas krājuma
mēbeļu atjaunošana. Kopējās projekta izmaksas ir 18 000 euro, kur
11 200 euro ir Eiropas Savienības
līdzfinansējums;
2) tautastērpu iegāde kultūras
nama kolektīviem. Kopējās projekta izmaksas ir 19 998 euro, kur

13 998 euro ir Eiropas Savienības
līdzfinansējums;
3) Pils ielas projektēšana, izmaksas ir 17 661 euro;
4) grants ceļu projektēšana, izmaksas ir 28 072 euro.
Lai sastādītu 2017. gada budžetu,
tika ņemts vērā fakts, ka valsts ir paredzējusi, ka Cesvaines pašvaldība
2017. gadā saņem 1 176 634 euro
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
461 900 euro no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ieņēmumi
no nekustamā īpašuma nodokļa ir
plānoti 118 806 euro, ieņēmumi izglītības funkcijas nodrošināšanai –
137 000 euro,  nenodokļu ieņēmumi – 5930 euro, bet pārējie budžeta
iestāžu ieņēmumi – 125 215 euro.
Pēc līdzekļu veidiem mērķfinansējuma lielāko daļu veido finansējums izglītībai – 522 499 euro, bet ir
arī valsts dotācija brīvpusdienām –
19 000 euro, Eiropas Savienības
fondu projektam „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” – 11 869 euro,
valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 6900 euro, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai sociālajā
jomā – 2088 euro.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu
daļā ir norādīts naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā gada sākumā –
228 903 euro, naudas atlikums speciālajā budžetā – 9800 euro, ziedoto
līdzekļu atlikums – 8321 euro.
Kopumā pašvaldība 2017. gadu
sagaidīja ar izpildītām iepriekšējā
gada finansiālajām saistībām, savukārt fiziskās un juridiskās personas
pašvaldībai gadu mijā bija parādā
47 674 euro, no tā nekustamā īpašuma nodoklis – 30 534 euro.
Budžetā
visvairāk
līdzekļu
ir paredzēts izglītībai, kopumā
2 225 226 euro. No minētās summas
pirmsskolas izglītībai ir paredzēti
312 489 euro, profesionālās ievirzes izglītībai (Mūzikas un mākslas
skolai) – 85 023 euro. Pārējā summa – 1 827 714 euro – ir paredzēta
pamata un vidējai izglītībai, ieskaitot skolas sporta zāles būvniecību.
Kultūras vajadzībām (kultūras
nams, bibliotēkas, pils uzturēšana,
pašvaldības laikraksts „Cesvaines
Ziņas”, bērnu un jauniešu centrs) ir
paredzēti 342 435 euro, sociālajai
aizsardzībai – 328 711 euro, vispārējai pašvaldības lēmējvaras un
izpildinstitūciju nodrošināšanai –
234 176 euro, teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai – 135 068 euro.

Pašvaldības
līdzfinansējums
aģentūras „Cesvaines tūrisma
centrs” darbības nodrošināšanai ir
9000 euro.
2017. gadā plānotā sociālo pabalstu summa ir 34 250 euro, ir palielinājušies plānotie maksājumi par
bērniem, kas ir ievietoti audžuģimenēs. Lai atbalstītu trūcīgas personas
ar bērniem un daudzbērnu ģimenes,
pašvaldība trūcīgo ģimeņu bērniem
ir paredzējusi brīvpusdienas un
daudzbērnu ģimeņu bērniem noteikusi 50 % atlaidi ēdināšanas maksai
par pusdienām vidusskolā, internātpamatskolā un pirmskolā.
2017. gadā, tāpat kā iepriekš, ir
plānoti līdzekļi – 1000 euro, kas ir
paredzēti kā līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā. Tāpat kā iepriekšējos
gados, ir paredzēts finansējums, lai
varētu atbalstīt kultūras un sporta
pārstāvjus, ja tie nes Cesvaines vārdu pasaulē. Savukārt neparedzētiem
gadījumiem pašvaldības budžetā ir
atvēlēti 5000 euro.
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā ir plānots
ieguldīt ap 11 000 euro, tādējādi
atbalstot ūdenssaimniecības kredīta
atmaksu.
Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots
pašvaldības budžeta skaitļu tabulās.
Kopsummā 2017. gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns
ir 3 395 148 euro, bet izdevumu –
4 322 311 euro.
Kredītprocentu
atmaksai
2017. gadā ir plānoti 1453 euro,
pamatsummas
atmaksai
–
105 022 euro, bet aizņemties
projektu realizācijai plānojam
861 000 euro.
Sākot 2017. gadu, pašvaldībai ir
aizņēmumu līgumi ar atlikušo kopējo pamatsummu 884 524 euro
apmērā:
1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu
88 787 euro;
2) skolas būvniecībai ar atlikušo
pamatsummu 153 186 euro;
3) ūdenssaimniecības projektam ar atlikušo pamatsummu
53 898 euro;
4) Cesvaines vidusskolas veikto
darbu apmaksai ar atlikušo pamatsummu 304 054 euro;
5) tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu
13 856 euro;
6) tautas nama ēkas rekonstruk-

cija, daļēji izbūvējot mansardu, ar
atlikušo pamatsummu 89 015 euro;
7) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines
pašvaldības administratīvajā ēkā īstenošanai” ar atlikušo pamatsummu
101 698 euro;
8) pirmskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu 29 774 euro;
9) siltumtrases no Cesvaines internātpamatskolas katlumājas līdz
centralizētajai siltumtrasei izbūve ar
atlikušo pamatsummu 50 256 euro.
Pašvaldība projektu realizācijas
nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:
1) SIA „AP „Kaudzītes”” projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras
attīstības 2. kārta, neatmaksātā pamatsumma – 19 939 euro;
2) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” kohēzijas fonda
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanai, neatmaksātā pamatsumma – 74 056 euro.
Speciālo budžetu veido vides aizsardzības fonds, autoceļu fonds un
zivju fonds.
Autoceļu fonda ieņēmumi ir
līdzīgi kā pagājušajā gadā, un
2017. gadā tie ir 126 927 euro, izdevumi – 128 374 euro. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta ceļu un ielu
fonda vidējā termiņa programma,
kas atspoguļo pašvaldības ceļu un
ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas
darbu finansējumu trijiem gadiem.
Līdzekļu daudzums ir pietiekams
tikai ceļu un ielu uzturēšanai, nevis kapitāliem darbiem. Iespējamo
darbu apjoms ir atkarīgs no finansējuma, ko vajadzēs izlietot ceļu un
ielu uzturēšanai ziemā, kad ceļi tiek
tīrīti un kaisīti pēc reālās nepieciešamības.
Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir salīdzinoši nelieli – 6300 euro
ieņēmumos un 14 519 euro izdevumos, un tie ir plānoti pašvaldības
karjeru izpētei un dokumentu sakārtošanai, kā arī pasākumiem saistībā
ar vides aizsardzību.
Kopumā speciālajā budžetā plānoti 133 227 euro ieņēmumi (t. sk.
zivju fonds) un 143 027 euro izdevumi.
2017. gada 9. februārī
Cesvaines novada domes
priekšsēdētājsV. Špats

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 2016. gadā Cesvaines
novada domē iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektu.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifs Cesvainē nav
mainīts deviņus gadus un ir spēkā kopš 2008. gada 28. maija. Šo
gadu laikā Cesvainē ir īstenoti Eiropas Savienības kohēzijas fonda
līdzfinansētie projekti ūdenssaimniecības jomā. Projektu realizācija bija nepieciešama, lai izpildītu
nacionālo tiesību aktu prasības
ūdenssaimniecības sektorā, uzlabotu vides stāvokli, novēršot vi-
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des piesārņojumu ar neattīrītiem
notekūdeņiem, taupīgi izmantotu
dabas resursus. Vienlaikus tika radītas iespējas paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un drošību, veicināt reģionālo
attīstību, paaugstināt iedzīvotāju
dzīves kvalitātes līmeni.
Pirms projektu realizācijas pilsētas ūdensapgāde tika nodrošināta ar ūdens padevi no dziļurbuma
Rīgas ielā 4, kurš tika ekspluatēts
kopš 1956. gada, vecākie ūdensvada posmi tika ekspluatēti kopš
1957. gada. Kopš 2009. gada, kad
tika nodota ekspluatācijā dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija,

ir izbūvēti jauni ūdensvada posmi, Cesvaines iedzīvotājiem tiek
piegādāts kvalitatīvs dzeramais
ūdens. Projektu realizācijas rezultātā ir nodrošināta arī metriska
piegādātā dzeramā ūdens uzskaite.
2009. gada 16. decembrī tika
nodotas ekspluatācijā Cesvaines
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kur atbilstīgi tiek attīrīti visi savāktie un novadītie pilsētas sadzīves kanalizācijas notekūdeņi. Lai
būtu iespējams savākt visus kanalizācijas notekūdeņus aglomerācijas zonā, projektu realizācijas
gaitā ir izbūvētas arī sešas kana-
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lizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadiem uz ievada vietām pašteces kanalizācijas posmos, radītas
iespējas aglomerācijas robežās
esošo mājīpašumu notekūdeņu
izvadus pieslēgt pie centralizētās
kanalizācijas tīkla.
Pašreizējie ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifi nesedz faktiskās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. Iesniegtā
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projekta aprēķins veikts
tādējādi, ka tarifi ir noteikti tādā
apmērā, lai lietotāju maksājumi
segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas

un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.
Ūdensapgādes
pakalpojumu
tarifs ir aprēķināts 1,47 EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu
tarifs – 1,61 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.
Ar tarifu aprēķina metodiku iedzīvotāji un citi pakalpojumu lietotāji var iepazīties SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” Dārzu
ielā 1 Cesvainē.
Ināra Puķīte,
SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” valdes locekle

Viedokļi par plānotajām sadarbības teritorijām
Materiāls no Latvijas Pašvaldību savienības izdevuma
„LOGS” 2017. gada janvāra
numura
Kaspars Gerhards, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs:
Pirmās diskusijas par administratīvo reformu sākās 90. gadu
sākumā un turpinājās arī šajā tūkstošgadē. Būtiskākais lēmums
tika pieņemts 2008. gadā – reizē
ar ekonomiskā atbalsta programmu, kad valsts lūdza palīdzību
Eiropas Savienībai un iespēju
aizņemties naudu no Starptautiskā Valūtas fonda, tajā pašā naktī
tika pieņemts arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums. Atbilstoši tam Latvijā
izveidoja 118 pašvaldības – deviņas republikas pilsētas un
110 novadus. Taču likumā paredzēts, ka Latvijā ir trīs veidu
administratīvās teritorijas – arī
apriņķi, un šis nosacījums ir spēkā līdz pat šodienai.
2014. gada vasarā Valsts kanceleja izstrādāja valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes
2014.–2020. gadam, gada beigās valdība tās apstiprināja. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (VARAM)
doti divi uzdevumi – valsts institūciju savstarpējās sadarbības
pilnveidošanai noteikt reģionālo
valsts teritoriālo iedalījumu ar
administratīvajiem centriem –
lielākajām Latvijas pilsētām,
vienlaikus ņemot vērā pilsētu
ģeogrāfisko izvietojumu un ceļu
tīklu reģionā, un otrs – konsultējoties ar pašvaldībām, noteikt
valstī administratīvo teritoriju
grupas ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietvarā pašvaldības
var apvienoties vai sadarboties.
Šajā uzdevumā iekļauts pieļāvums – vai nu apvienoties, vai
sadarboties. Jau darba grupas
diskusijās iezīmējās priekšlikums par 29 sadarbības teritorijām ap nacionālās un reģionālās
nozīmes centriem, un šis 29 sadarbības teritoriju plāns tad arī
tika iesniegts jaunajai valdībai.
Pagājušā gada nogalē veicām
konsultācijas ar pašvaldībām,
apmeklējām visas 29 potenciālās sadarbības teritorijas. Šāds
skaits tāpēc, ka Latvijā ir 21 reģionālās nozīmes centrs un deviņas republikas pilsētas. Konsultācijās visās šajās iezīmētajās
sadarbības teritorijās jautājām,
vai pašvaldības to atbalsta, daļēji
atbalsta vai neiebilst virzībai, un
nesaņēmām nevienu kategorisku
noraidījumu.
Mums ir jānodrošina, lai iedzīvotāji visās Latvijas vietās neatkarīgi no tā, kurā novadā viņi
dzīvo, varētu saņemt kvalitatīvus
izglītības, veselības, transporta
pakalpojumus, zinātu, kur griezties, ja pēkšņi notiek nelaime vai

civilās aizsardzības negadījums.
Pašlaik nekas tāds juridiski nav
iezīmēts, un cilvēki vienkārši nezina, kur griezties.
Jaunajā modelī runa nav tikai
par pašvaldību sadarbību, bet
gan par valsts un pašvaldību
sadarbības teritorijām. Pašlaik
valsts iestāžu sadarbība un teritoriālais izvietojums ir atšķirīgs:
Valsts ieņēmumu dienestam ir
viens kartējums, Valsts zemes
dienestam – otrs; pavisam 30 dažādi kartējumi.
Novadi darbojas jau astoņus
gadus, tie pārņēmuši rajonu
funkcijas un īpašumu, iedzīvotāji ir ievēlējuši to vadītājus, tāpēc
nekādā gadījumā nodoms nav
mainīt šo izveidoto novadu kārtību. Jaunais uzstādījums nozīmē pilnveidot novadu sadarbību,
lai ieguvēji būtu iedzīvotāji. Mēs
to saredzam lielā mērā kā atgriešanos pie sistēmas, kāda bija rajonu laikos. Valsts kontrole veikusi izvērtējumu un secinājusi,
ka būtu jāpārvērtē un jāpārskata
plānošanas reģionu lietderība –
līdzekļus tērē neefektīvi, nāksies
izvērtēt, cik lietderīga ir plānošanas reģionu tālākā pastāvēšana.
Viens no pamatiemesliem,
kādēļ šādā vai citādā formā ir
vajadzīgas sadarbības teritorijas, – lai funkcijas īstenotu pēc
iespējas tuvāk iedzīvotājiem.
Ņemot vērā, ka mūsu pašvaldības ir tik ļoti atšķirīgas,
jāmeklē mehānismi, kā tās var
kopīgi funkcionēt, lai iedzīvotājs jebkurā Latvijas vietā varētu
saņemt tādus pašus pakalpojums
kā Rīgā. Tas būs noteikts likumā,
lai jebkuram Latvijas iedzīvotājam būtu pieejami valsts un pašvaldības publiskie pakalpojumi,
lai viņš zinātu, kur griezties pēc
veselības aprūpes vai izglītības,
sociālās palīdzības vai kādā krīzes gadījumā.
Veidojot sadarbības modeli,
kritēriji tika noteikti pamatnostādnēs, ņemot vērā, ka sadarbības teritorijā jābūt attīstības centram un ceļu tīklam. Sadarbības
teritoriju izveidošana ļaus pašvaldībām koncentrēt un novirzīt
lielākus finanšu resursus teritoriju sakārtošanai un attīstībai, padarot tās stiprākas un pārvaldot
lielāku spēles laukumu. Jāatzīst,
ka tagad piedāvātās sadarbības
teritorijas zināmā mērā ir tāda
kā atgriešanās pie bijušās rajonu
kārtības. Es uzskatu, ka rajonu
likvidēšana bija kļūda, jo tie jau
netapa vienā dienā, rajoni objektīvi un dabiski izauga ap pilsētām, atbilstoši ceļu tīklam un
ņemot vērā vēsturisko attīstību.
Nākotnē vajadzētu iet uz to,
lai katrai pašvaldībai būtu skaidri noteikta finanšu daļa, ar ko tā
strādā un kur neviens neiejaucas,
bet atsevišķās vietās dažādu atpalicības problēmu risināšanai
talkā nāktu valsts ar speciālām

programmām. Pieļauju, ka nākotnē vērtējumi šādai darbībai
noteikti būs dažādi, taču uzskatu,
ka visā Latvijā ir jāizveido vienāda atskaites sistēma un jāsāk
ar skaidru redzējumu par spēles
laukumu un vienādiem noteikumiem visiem spēlētājiem, lai
varētu virzīties uz priekšu un
attīstīties, tā mazinot reģionu
atšķirības. Ja mēs tagad neko
nedarītu un šī līdz galam nepabeigtā reforma un likumi, kas
nedarbojas, turpinātu eksistēt,
manuprāt, tā būtu daudz lielāka
kļūda un bezatbildīga attieksme
pret Latvijas iedzīvotājiem nekā,
ja novedam to līdz galam – pasakām vai nu A, vai B – likvidējam
vienu vai otru vai arī saliekam to
kopā vienā formātā – sadarbības
teritorijās ar skaidri saprotamu
darbības sistēmu.
Pēteris Šķiņķis, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas katedras asociētais profesors, vadošais pētnieks:
Nekonsekvence – laikam
tāds ir būtisku reformu liktenis.
Problēma neslēpjas reformā vai
teritoriālajā iedalījumā, bet gan
veidā, kā atsakās no stratēģiski
dziļiem risinājumiem. Apzināti vai muļķības dēļ priekšplānā
pastāvīgi tika un joprojām tiek
virzīts jautājums par teritoriju
robežām vai centriem – tā vietā,
kur galvenais ir teritoriju saturs,
funkcijas un finanšu sistēma.
1993. gadā tapa pirmais projekts – kartē bija paredzēts aptuveni 160 teritoriālo vienību.
Tomēr tas bija gandrīz četrkāršs
samazinājums no tobrīd esošajām vietējām pašpārvaldes vienībām. Saprotams, komisijas
izstrādātie priekšlikumi saskārās
ar netiešu politisku pretdarbību.
26 rajonu robežas izdzīvoja līdz
2009. gada reformai. Reformas
jausmas Latvijā valdīja apmēram desmit gadus. Katram no
tālaika 26 rajoniem tika izstrādāta teritoriālā analīze. Rajonu
izpēte noslēdzās ar integrētu
priekšlikumu par 104 pašvaldī-
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bu modeli. Turpmāk visu noteica nevis zinātniski, bet politiski
argumenti.
Nevienam teritoriālo reformu
projektam, izņemot jau minēto
pirmo, kuru izstrādāja Augstākās padomes komisija, nav bijis
definēts stratēģisks mērķis – ko
ar šīm pārmaiņām grib panākt.
90. gadu sākumā atjaunotajā Latvijā mērķis bija nepārprotams –
nojaukt līdz tam pastāvējušo padomju laiku pārvaldes struktūru.
Vienkārši runājot, tas bija mēģinājums likvidēt padomju varu,
pamatā bija doma par reģioniem
seno kultūrvēsturisko novadu teritorijās. Zināma atblāzma šai iecerei vēlāk parādījās plānošanas
reģionos, taču to robežas saskaņoja ar mantoto rajonu robežām.
Decentralizācija nozīmē atbildības uzņemšanos zemākā līmenī.
Nevienā brīdī Latvijas jaunajos
laikos tas īstenībā nav gribēts,
tāpēc arī nekas nav noticis.
Pašvaldību atkarība no dotācijām vai finanšu izlīdzināšanas
ir veids, kā saglabāt iespēju manipulēt ar vietējo varu. Diemžēl
apzināti tiek saglabāti arī nespējīgi reģioni, kam īsti nav nedz
noteiktu funkciju, nedz stabilas
finansiālās bāzes.
Kopš 2003. gada līdzšinējo
pieeju vairs nevarēja vērst par
labu. Reformu aspektā situāciju varētu raksturot tā: laiku pa
laikam publiskajā telpā parādās
visai mistiski priekšlikumi – kādam radusies ideja. Līdzīgi tam,
kā tas notiek pašlaik ar sadarbības teritoriju modeli. Teritorijas
plānojums ir zemes izmantošanas režīma noteikšana atbilstoši kādai stratēģijai. Bet mums
sanāca radīt teritorijas plānojumus, un tikai pēc tam mēs sākām
domāt par attīstības stratēģijām.
Pasaulē modeļi ir visdažādākie.
To nosaka gan vēsturiski veidotas tradīcijas katrā valstī, gan
mērķi. No pārvaldības viedokļa teritoriālo iedalījumu varam
saukt par funkcionālo sistēmu.
Tomēr gribētu Kasparam Gerhardam pārmest esošo rosību

kā kaitniecību, jo attiecībā uz
administratīvajām
teritorijām
nedrīkst veidot priekšstatu par
nestabilitāti, ka atkal kaut kas
var tikt mainīts bez pamatīga pamatojuma. Diemžēl no padomju
laikiem Latvijas administratīvi
teritoriālajā iedalījumā joprojām visai neloģiski saglabātas tā
sauktās republikas pilsētas. Lielās pilsētas bremzē valsts teritoriālās pārvaldes risināšanu.
Teritoriju būtība taču ir funkcijās, nevis robežās! Nodokļi
ir jutīga sfēra, bet neiespējami
mainīt pašvaldību finanšu sistēmu, neko nemainot nodokļos.
Pašvaldību skaitu varbūt tiešām
būtu prātīgi vēl samazināt, bet
obligāti nepieciešams reģionālais līmenis, kā arī jāatsakās no
republikas pilsētām. Kaut arī
atklāti par to tiek runāts maz,
2009. gada reformas modelis ir
izrādījies neveiksmīgs.
Ja es būtu politiķis, teiktu, ka
gribu panākt pašvaldību lielāku spēju un atbildību, ka gribu decentralizēt lielu daļu no
valsts funkcijām, nododot tās
reģioniem, tādējādi adresējot rīcībspēju un atbildību zemākam
līmenim. No loģikas viedokļa
esošais pašvaldību spektrs ir nekāds. Evolucionāra reforma nav
iespējama. Reforma sākas ar
mērķiem. 90. gados, kad valsti
būvējām no jauna, bija pavisam
cits stāsts. Ja mēs tiešām gribam,
lai valsts ir tās iedzīvotāji un
viņu darbs, kas veido attīstību,
lai mērķis ir strukturēta pilsoniskā sabiedrība, tad administratīvi
teritoriālā reforma var būt par
vienu no līdzekļiem. Ja ir skaidri stratēģiskie uzstādījumi valsts
attīstībai, tad, lūdzu – mēs, zinātnieki, palīdzēsim veidot jaunu modeli. Runāt par jēgu, nevis
uzreiz minēt sazin no kurienes
ņemtus teritoriju skaitus – varbūt
16, bet varbūt 30. Tā ir kaitniecība!
Informāciju no apkopoja
Linda Vanaga,
VARAM attēls
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Skolēnu ēnu
diena
Jau 11 gadu valstī skolu jauniešiem tiek piedāvāta ēnu diena. Ēnu
dienas būtība ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi
plānot savu karjeru, izdarīt izvēli
par savu nākotnes profesiju un atbilstīgi sagatavoties darba tirgum.
Šajā gadā ēnu diena valstī norisinājās 15. februārī. Ar katru gadu vairāk un vairāk šo iespēju izmanto arī
mūsu skolas skolēni.
Šajā mācību gadā no 179 5.–
12. klases skolēniem šo iespēju
izmantoja 105 skolēni. Izglītojamajiem iepriekš tiek izstāstīts par ēnu
dienas būtību, un tālākā izvēle – ko
un kur ēnos – ir pašu skolēnu ziņā.
Šajā mācību gadā mūsu skolēni visvairāk ēnoja farmaceita, bibliotekāra, pārdevēja, pirmsskolas izglītības
darbinieka un dažādu jomu pedagoga profesijas. 5. un 6. klases skolēni
vairāk ēno savus vecākus, radiniekus, bet vecāko klašu skolēni spēra
soli jau drošāk un tālāk.
Šajā mācību gadā visdrosmīgākie
bija 10. klases skolēni. Daudzi no
šīs klases jauniešiem mēroja ceļu uz
Rīgu. K. Grīnbergs izturēja konkursu un kļuva par ēnu Saeimas deputātam Artusam Kaimiņam. Vēl tika
iepazītas mediķu, programmētāju,
apdrošinātāju, konditoru, pavāru,
tiesnešu un citas profesijas.
Prieks par tiem skolēniem, kuri
apzināti meklē karjeras ceļu un ēno
savai sapņu profesijai tuvu stāvošās
profesijas vai visus gadus vienu un
to pašu profesiju.
Ēnu diena ļauj jauniešiem saprast,
vai šī ir tā īstā profesija, kuru viņš
būs gatavs strādāt visu mūžu. Kādreiz iegūst arī apziņu, ka ir vīlies
šajā profesijā un tagad skaidri zina,
ka nekad to nedarīs.
Tie skolēni, kuri šo dienu izmantoja nopietniem mērķiem, atzīst, ka
tā bija izdevusies. Paldies tiem ēnu
devējiem Cesvaines novadā, kas
jauniešiem ļāva iejusties savā darbā! Īpašs paldies tiem, kas šai dienai bija īpaši gatavojušies un varēja
jauniešiem sniegt daudz vērtīgas
informācijas un dot pieredzi!
Zinām arī to, ka ir skolēni, kuri šo
dienu nogulēja mājās un kuru vietā
kādi „labvēļi” sarakstīja anketu. Vai
šie jaunieši būs gatavi pēc dažiem
gadiem iesaistīties darba tirgū? Uz
šo jautājumu atbildi lai sniedz katrs
jaunietis kopā ar vecākiem! Mūsu
uzdevums – piedāvāt, viņu – izvēlēties.
Sarma Kurme,
direktora vietniece
ārpusklases darbā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Februāris Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
Mūsu skolā līdztekus izglītības
programmu apguvei regulāri tiek
domāts par pilnvērtīgāku ieskatu
mūzikas un mākslas norisēs. Tas
ir saistīts ar koncertu un izstāžu
apmeklējumu. Ir jārūpējas, lai katras programmas audzēkņiem būtu
iespēja noklausīties gan mūsu organizētus koncertus, gan apmeklēt
tuvākās koncertzāles, kur uzstājas
profesionāli mākslinieki. Pēdējā
laikā Cesvainē regulāri ir pieejamas
dažādas izstādes. Viena no labākajām izstāžu zālēm Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā ir
bieži apmeklēta vieta.
Mūzikas programmās
24. februārī skolotājs Jolands
Andževs ar klarnetes spēles un
saksofona spēles audzēkņiem Vidzemes koncertzālē „Cēsis” baudīja koncertu „Latvijas bigbends un
Šeimass Bleiks”. Lūk, ko koncerta
organizētāji raksta par šo koncertu:
„Latvijas radio bigbends piedāvā
unikālu un nebijušu programmu –
jauni aranžējumi Š. Bleika skaņdarbiem un īpaši skaņdarbi kopā
ar ekstravaganto, multikulturālo
parīzieti Sabīnu Skiubu. Ņujorkā
dzīvojošais kanādiešu saksofonists
un komponists Šeimass Bleiks ir
viens no izcilākajiem mūsdienu
džeza mūzikas pārstāvjiem, kurš ir
izpelnījies kritiķu atzinību par savu
virtuozo un aizraujošo saksofona
spēli, individuālo un daudzpusējo
pieeju kompozīcijai.”
Džeza koncertos klausītāju reakcija ļoti atšķiras no akadēmiskās
mūzikas koncertu apmeklētāju tradīcijām, piemēram, akadēmiskajos
koncertos starp lielās formas skaņdarbu vai svītu daļām parasti neaplaudē, taču džeza mūzikas koncertā
vienā skaņdarbā pēc katra solista atskaņojuma var atskanēt ovācijas un
bravo saucieni. Džezā katrs mūziķis
parasti prot spēlēt vairākus instrumentus. Arī mūsu skolā klarnetisti

Koncertlekcijas dalībnieki
apgūst saksofona spēli, taču, kad
koncertā visi saksofonisti paņēma
flautas, tas bija pārsteigums. Šāda
līmeņa mūziķu spēli un īpašo džeza
koncerta klausītāju reakciju baudīja
arī mūsu skolotājs un audzēkņi.
28. februārī pianistiem, akordeonistiem un kora klases audzēkņiem
bija iespēja apmeklēt koncertlekciju
„Romualdam Kalsonam – 80” Jāņa
Norviļa Madonas Mūzikas skolas
Laimas zālē. Šajā koncertā kopā
ar Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis”, Alfrēda Kalniņa Cēsu
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ar sirsnību gatavoti un atskaņoti,
radot jauku atmosfēru un draudzīgu noskaņojumu starp dažādu skolu
audzēkņiem. Ļoti saprotams bērnu
auditorijai bija skolotājas B. Zvīgules stāstījums par samērā sarežģīto
komponista Romualda Kalsona mūziku. Pārsteidzoši bija noklausīties
telefona sarunu ar komponistu.
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas direktore,
autores foto

Mākslas programmā
Šāgada mākslas programmas
audzēkņu valsts konkursa tēma ir
„Grafikas dizains”. Sākot jauno
gadu, mūsu skolas audzēkņi pē-

tīja un izstrādāja savus iepakojumu dizainus. Uzdevumi bija trīs
vecuma grupās. Pirmās grupas
dalībniekiem (7–10 gadi) bija jā-

Paldies!
Paldies skolotājam Aināram Melbārdim un viņa rosīgajai komandai – Mikum Maliginam, Alvim
Kozulim, Elvim Ikauniekam, Sendijam Bitem – par augsto līmeni,
jau trīs gadus vadot Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un
popgrupu festivālskati Cesvaines
vidusskolā! Paldies arī vecākiem,
kuri atbalstīja savus bērnus!
Sarma Kurme,
direktora vietniece
ārpusklases darbā

Mūzikas vidusskolas un J. Norviļa
Madonas Mūzikas skolas audzēkņiem piedalījās arī mūsu klavieru
klases audzēkne Klinta Kārkliņa un
viņas skolotāja Ilze Tomsone, bet
koncertlekciju sagatavoja un tajā
arī muzicēja skolotājas I. Tomsones skolotāja Benita Zvīgule kopā
ar savu kolēģi – vokālo pedagoģi Daci Balodi no Cēsīm. Lai gan
dažu koncerta dalībnieku slimības
dēļ koncertā neizskanēja akordeona
un flautas spēles audzēkņu priekšnesumi, izskanējušie skaņdarbi bija

Smūtiju ballītes dalībnieki

Cesvaines Ziņas

izstrādā iesaiņojuma dizains izdomātai vai reālai konfektei; vidējai
grupai (11–13 gadu) – iepakojuma
dizains smūtijam; vecākajai grupai

(14–16 gadu) – iepakojuma dizains
sukādēm.
Ir noslēgusies pirmā kārta skolā,
un trīs audzēkņu darbi tika izvirzīti
otrajai kārtai Rīgā.
Noslēdzot divu mēnešu radošo
darbu, sarīkojām jautru smūtiju ballīti. Bija krāsaini, garšīgi, arī ne tik
garšīgi. Pamēģināt varēja ikviens.
Aizejot mājās, daži audzēkņi kopā
ar savu ģimeni turpināja eksperimentēt un gatavot smūtiju kokteiļus.
Audzēkņu secinājumi pēc pasākuma:
„Forši bija viss! Vēl tādas dienas
vajag!”
„Man patika, jo es nobaudīju
dažādas garšas, pavadīju laiku ar
draugiem, un es taisīju pati savu
smūtiju.”
„Vecāki uzzināja, kas ir smūtijs.”
Paldies par smūtiju ballītes jautro
mirkļu iemūžināšanu Jānim Dziļumam!
Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas skolotāji,
Jāņa Dziļuma foto

„Jo trakāk, jo labāk!”
Šādu saukli Valentīndienas popielai šogad izvēlējās skolas līdzpārvalde.
Gandrīz vai mēnesi katru pēcpusdienu veltījām šā pasākuma
sagatavošanas darbam – vispirms
izvēlējāmies dziesmu, tērpus, tad
mācījāmies no galvas tekstus, un
katrs no mums piedomāja, lai izskatītos atbilstīgāk tēmai.
Un tā pienāca diena, kad visiem
vajadzēja rādīt, kas katram pa šo
laiku ir sagatavots. Pasākums vēl
nebija sācies, kad mēs jau jutām –
būs interesanti… Un kā nu ne –

7. klases zēnu vietas bija ieņēmušas
omītes no tālās Krievijas sādžas,
9. klases skolniece Sigita pēkšņi
bija kļuvusi vismaz par 80 gadiem
vecāka, 3. klases audzēkņi bija pārvērtušies par lāčiem un zaķiem, bet
4. klases puiši – pārtapuši par īsteniem reperiem…
Mūs vērtēja ļoti barga žūrija –
mūsu skolas skolotāji, kā arī neatkarīgie žūrijas locekļi – skolotāja Vita
Krūmiņa un cesvainietis Sendijs
Bite, kuram jau ir zināma pieredze
un īpašs redzējums mūzikas jomā.
Visi bijām šim pasākumam ļoti

Popielas dalībnieki

nopietni un atbildīgi gatavojušies,
tāpēc žūrijai bija ļoti grūti priekšnesumus izvērtēt. Kamēr norisinājās
šis atbildīgais darbs, notika komandu konkurss „Cik daudz es zinu par
Valentīndienu”, kur pārliecinājāmies par to, cik maz tomēr mēs par
šiem svētkiem zinām.
Žūrija, izvērtējot priekšnesumus,
respektēja to, ka visi bijām ļoti gatavojušies, centušies neatpalikt no oriģinālā izpildījuma, tāpēc nolēma katram priekšnesumam piešķirt titulu:
1. un 2. klase – „Skanīgākie” (audzinātāja I. Pliska un E. Kupča);
3. klase – „Mīlīgākie” (audzinātāja E. Kupča);
4. un 5. klase – „Organizētākie”
(audzinātāja D. Ķevere);
6. klase – „Sirsnīgākie” (audzinātāja E. Kupča);
7. klase – „Jautrākie” (audzinātāja J. Rakuzova);
8. klase – „Atbildīgākie” (audzinātāja B. Damroze);
9. klase – „Jestrākie” (audzinātāja
E. Kupča).
Īpašs pārsteigums mums visiem,
īpaši žūrijas loceklim Sendijam,
bija 4. klases zēnu Riharda Kiseļova un Sanda Lazdas atveidotā dziesma „Atpakaļ ceļa nav” no grupas
„Lirikants un Emīls” repertuāra, tā-

pēc arī šie zēni no Sendija saņēma
īpašu pārsteiguma balvu.
Valentīndienas ietvaros skolā notika arī mīlestības diena. Jau agri no
rīta skolas līdzpārvaldes dalībnieki
sagaidīja visus pie durvīm, uzdāvinot sirsniņu, kā arī liekot izvēlēties
kādu no sirsniņas pusītēm, bet dienas laikā vajadzēja sameklēt savai
sirsniņas pusītei otru pusīti. Tas patiešām bija aizraujoši!
14. februārī norisinājās arī konkurss par titulu „Vismīļākā meitene” un „Vismīļākais zēns”. Lai to
iegūtu, vajadzēja atbilst vairākiem
līdzpārvaldes izstrādātajiem kritērijiem. Titulu „Vismīļākā meitene”
1.–3. klašu grupā ieguva Sabīne
Purena, 4.–6. klašu grupā – Stefānija Ikauniece, 7.–9. klašu grupā –
Samanta Pliķēna. Titulu „Vismīļākais zēns” 1.–3. klašu grupā ieguva
Mārtiņš Dinaburgskis, 4.–6. klašu
grupā – Lauris Ansis Ikaunieks un
7.–9. klašu grupā – Sandis Liepiņš.
Iveta Zemīte,
Cesvaines internātpamatskolas
direktores vietniece audzināšanas
jomā,
Sandis Liepiņš,
skolas līdzpārvaldes prezidentes
vietnieks,
foto no skolas arhīva

Meteņdiena pirmskolā
Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk
stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin
Meteņus. Arī pirmskolā „Brīnumzeme” 28. februārī maskās tērpušies
bērni un pieaugušie pulcējās pie iestādes uz jautru Meteņdienas svinēšanu ar tautasdziesmām, ticējumiem,
dziesmām, dejām un rotaļām. Kā vēsta ticējumi, dejošana šajā dienā ir pati
galvenā izdarība, kas nes svētību zemei un mums pašiem. Īpaši – ja dejo
nama saim(i)niece, tad ģimenei ir ne
tikai prieks, bet arī visam namam un
dzīvai radībai apkārt – pārticība.

Lai veicinātu pavasara ātrāku atnākšanu un visa turpmākā gada izdošanos, mūsos arī bija sacensību
gars – sacentāmies ragaviņu vilkšanā,
krāsaino korķīšu šķirošanā, garākā
ceļa izlikšanā no aukliņām, „ābolu”
šķirošanā pēc lieluma, krāsainā pavasara ķeršanā. Noslēgumā visi cienājās
ar siltu tēju un gardiem pīrādziņiem.
Mīļš paldies visiem atsaucīgajiem
vecākiem, kuri sarūpēja bērniem
budēļu maskas, lai svinētu svētkus!
Ilga Rumpe, Jolanta Koroļčuka,
grupas „Bizmārīte” skolotājas,
foto no pirmskolas arhīva

Skolēni rakstīja olimpiādes darbus, un arī skolotājas darbojās
radoši. Cesvaines vidusskolas sākumskolas skolotāja Sanda Skujiņa dalījās pieredzē par Montesori
metožu lietojumu sākumskolā.
Skolotāja iepazīstināja ar interesantām metodēm, parādīja spēles,
ko izmantot mācību, audzināšanas
stundās un ārpusstundu nodarbībās.
Skolotāja Sanda Skujiņa šajā jomā
izglītojas nu jau trešo gadu, pārbau-

Olimpiādes dalībnieki

7. martā mūsu skolas 8. un 9. klases skolēniem bija iespēja ne tikai
iepazīt programmu piedāvājumu
izglītības turpināšanai Barkavā, bet
arī piedalīties nodarbībās.
Iepazinām būvtehniķa profesiju – tagad ir priekšstats, kā ir jāveido apmetums un kā pareizi jālīmē
tapetes. Lai apgūtu lauksaimnieka
profesiju, neiztikt bez prasmēm
vadīt traktoru, tāpēc arī katram no
mums bija iespēja izmēģināt savu
braukšanas prasmi. Vislielākā piekrišana bija konditora un viesmīļa
profesijai. Kamēr zēni cepa kūku,
meitenes mācījās gatavot dažādus
kokteiļus.
Bija patīkami būt skaistās un mājīgās telpās, kuras, kā izrādās, ir šīs
pašas skolas audzēkņu veikums,
viņu izpausme. Viesošanās beigās
notika apkopojuma nodarbība, kuras laikā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto.
Protams, ka saņēmām arī balvas.
Paldies visiem, kas padarīja
mums šo dienu neaizmirstamu un
pārsteigumiem bagātu!
Samanta Pliķēna,
Cesvaines internātpamatskolas
8. klases skolniece,
foto no skolas arhīva

Pirmskolas audzēkņi Meteņdienas maskās

3. klases starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un
matemātikā Cesvaines vidusskolā
2. martā Cesvainē pulcējās
37 skolēni un skolotājas no 17 Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu, Ērgļu novadu izglītības
iestādēm. Nu jau par tradīciju ir
kļuvis katru gadu tikties Cesvainē.
3. klases skolēni parādīja savas zināšanas un erudīciju latviešu valodā
un matemātikā, kā arī aktīvi darbojās grupās radošajās darbnīcās.
Olimpiādes darbos skolēni risināja
nestandarta uzdevumus.

Iepazīstamies ar
karjeras izglītības
iespējām Barkavas
arodvidusskolā

dot un lietojot netradicionālas metodes darbā ar skolēniem. Skolotājas pie kafijas tases dalījās pieredzē.
Šādos semināros tiek gūtas jaunas
atziņas, idejas vai metodes, ko izmantot darbā ar skolēniem. Katra
satikšanās skolotājām dod jaunu
pieredzi.
Pēc olimpiādes darbu veikšanas
un sātīgām pusdienām sekoja skolēnu darbošanās radošajās darbnīcās. Kopā ar skolotāju Ēriku Doganu skolēni darināja pavasarīgus
tauriņus, skolotājas Sarmas Kurmes
vadītajā radošajā darbnīcā visi kļuva par aktieriem, savukārt kopā ar
skolotāju Vitu Krūmiņu dziedāja
un iemācījās jaunas rotaļas. Jautri
darbojoties, laiks aizritēja nemanot.
Radošo darbnīcu vadītājas bija gandarītas par atsaucīgiem, darboties
gribošiem bērniem.
Skolotājas laboja olimpiādes
darbus. Uzvarētāji aprīlī piedalīsies reģionālajā olimpiādē Valmierā. Visi skolēni saņēma nelielas
balvas par piedalīšanos. Uzvarētāji balvās saņēma grāmatas. Labus
rezultātus var gūt tikai ar rūpīgu
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ikdienas darbu, un bērni, kas piedalījās olimpiādē, to ir pierādījuši.
Uz olimpiādi devās tikai viens labākais no klases latviešu valodā un
matemātikā.
Cesvaines vidusskolu pārstāvēja Paulis Brimerbergs un Jēkabs
Āboltiņš matemātikā, Estere Riekstiņa un Renāte Gaponova latviešu valodā. Olimpiādei skolēniem
palīdzēja sagatavoties skolotājas
Dina Tēberga un Inese Mickeviča.
Tika gūta pirmā pieredze šāda veida
pasākumā. Sveicam uzvarētājus un
dalībniekiem vēlam veiksmi turpmāk. Paldies visām skolotājām par
ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!
Paldies Cesvaines vidusskolas
sākumskolas skolotājām, radošo
darbnīcu vadītājām, skolas saimniecēm, medmāsai, direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos
par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā!
Ginta Libeka,
starpnovadu sākumskolas
metodiskās apvienības vadītāja,
Sandras Stankevičas foto

Iepazīstot būvtehniķa profesiju

Transporta nedēļas ietvaros grupā
„Bitīte” 7. martā notika tematiskais
pasākums „Autobuss”. Ciemos pie
bērniem ieradās autobusa šoferis
(skolotāja Dzintra Šantare), kas
aicināja bērnus braukt savā improvizētajā autobusā. Pasākuma laikā
bērni vingrinājās saskaitīt, pazīt un
nosaukt ģeometriskās figūras. Noslēgumā – pašu aplicēts autobuss
un kāda jautra rotaļa!
Dzintra Šantare, Alla Isačenko,
grupas „Bitīte” skolotājas,
foto no pirmskolas arhīva

Tematiskā pasākuma dalībnieki
veido savus autobusus
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„Cesvaines
grāmata”
tuvojas
pusceļam
Drīz būs gads, kopš esam sākuši
aktīvi domāt un darīt, lai taptu nākamā Cesvaines grāmata. Ievērojams laiks, kurā ir daudz paveikts,
piedāvāts un apsolīts. Priekšā vēl
apmēram gadu garš periods pavisam aktīvai darbībai, lai iecerēto
uzrakstītu, iesniegtu un sagatavotu
publicēšanai.
Cilvēku likteņstāsti līdz grāmatas
veidotājiem atnāk dažādi un atšķirīgos ceļos, piemēram, novadpētnieks Jānis Amats, rakstot un sūtot
materiālus par citiem novadniekiem, uzticēja savas dzīves epizodi – kad no Rēzeknes uz Cesvaini
1940. gada 17. jūnijā pārcēla daļu
Latgales artilērijas pulka, J. Amata
ģimene te neilgi dzīvojusi „Mežvīros” (novadpētniekam ir saglabāta
tēva dienesta apliecība, kur šis fakts
ir fiksēts), tagadējā t. s. zaļajā mājā,
savukārt siguldiete Vizbulīte Lāce
Cesvaini uzskata par tādu kā sapņu
un reizē patiesās un īstās dzīves vietu, kaut gan te ir tikai dzimusi (kā
zināms, līdz 1969. gadam Cesvaines slimnīcā bija dzemdību nodaļa).
Līga Kārkliņa ir iesniegusi materiālus par Jāni Kārkliņu: viņa
biogrāfiju, atmiņas „Patiesība par
Cesvaines saimniecību”, saimniecības apbalvojumu un darba rādītāju
sarakstu, Ināras Vikmanes atmiņas.
Liels paldies Līgai!
Par padomju saimniecības gadiem
ir iesūtīts vēl viens materiāls – Annas Dargevicas apkopotais un Māras
Evardsones noformētais pētījums
par iecirkņu fermām. Paldies!
Ir prieks par Kurmju (Kurmu)
dzimtu, kas ceļā uz sava dzimtas
stāsta rakstīšanu ir aizrakusies jau
līdz 18. gadsimtam un atradusi
daudz radinieku. Gaidām!
Solveiga Stafecka ir iesniegusi
darbus par ansambli „EISO”, Anitas Vestmanes vadīto koklētāju ansambli, jauniešu vokālo ansambli,
jauniešu kamerkori, 1984. gada
izlaiduma dziedošo klasi un grupu
„Cehs”. Paldies! Būtu jauki, ja Solveigas rakstīto papildinātu arī citu
dalībnieku atmiņas un foto.
9. martā biju uzaicināta uz Madonas reģiona bibliotekāru semināru
dalīties pieredzē par novadu grāmatu veidošanu, jo vairāki pagasti
vēlas veidot savas grāmatas. Tā,
protams, bija iespēja popularizēt arī
mūsu līdzšinējos izdevumus.
Paldies par atsaucību bērnu un jauniešu centra vadītājai Ingai Bekasovai – kopā domāsim, kā bērni un jaunieši var palīdzēt grāmatas tapšanā!
Atgādinu, ka savas dzimtas pētījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā
līdz šim, cilvēki raksta un iesniedz
sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot
atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši plašāku pētījumu par kādu vispārīgu
Cesvaines novada vēstures, dabas,
kultūras lappusi, ir iespēja iesniegt
pieteikumu Cesvaines novada domei, lai saņemtu arī finansiālu atbalstu pētījuma veikšanai. Zvaniet
(29432776) vai rakstiet (ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.lv)!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Cesvainiete Kristīne Vīča izcīnījusi bronzas medaļu
Eiropas čempionātā karatē junioriem
Cesvaines vidusskolas 11. klases
skolniece Kristīne Vīča (treneris
Rolands Družoks) izcīnīja bronzas
medaļu Bulgārijā notikušajā Eiropas
čempionātā karatē junioriem kumite
grupā, startējot svara kategorijā līdz
53 kg. Šī ir pirmā medaļa Latvijai,
kopš karatē ir iekļauts olimpisko
spēļu sastāvā. Kristīne šobrīd kopumā jau ir izcīnījusi 12 kausus un
40 medaļas dažādās sacensībās, bet
pie tā vēl negrasās apstāties. Viņas
tuvākais mērķis ir veiksmīgi startēt Eiropas čempionātā pieaugušajiem Turcijā, kurš notiks no 4. līdz
7. maijam. Aicināju Kristīni dalīties
izjūtās pēc sasniegtā.
– Kad sākās tava aizraušanās
ar karatē? Vai pati vēlējies un interesējies par šo sporta veidu, vai
kāds pamudināja?
– Ar karatē sāku nodarboties
2007. gada oktobrī, tad es mācījos 2. klasē. Pie skolas ziņojumu
dēļa ieraudzīju afišu ar aicinājumu
doties uz karatē treniņiem Cesvainē, un, aizejot uz pirmo treniņu,
man iepatikās, tāpēc turpināju tos
apmeklēt. Bet mani mudināja arī
mamma, kura vēlējās, lai es iemācos aizsargāties.
– Kāda ir šā sporta veida būtība, svarīgākie fakti par cīņu?
Kādām īpašībām ir jāpiemīt, lai
veiksmīgi varētu darboties šajā
sporta veidā?
– Karatē ir sevis pārvarēšanas un
iepazīšanas skola. Sevi mēs iepazīstam grūtību dinamikā un bieži
sagraujam ilūzijas par sevi, savām
spējām un raksturu, tādējādi atklājam
savus trūkumus un, tos pārvarot, pilnveidojamies. Pēc laika esam gandarīti par sasniegto uzvaru pār sevi, pār
savām bailēm un netikumiem. Tā,
atbrīvojoties no ilūzijām, esam pasargāti no daudzām dzīves neveiksmēm.
Nodarbojoties ar šo sporta veidu,
sportistam noteikti ir jāpiemīt drosmei, pārliecībai par sevi, spējai nekad
nepadoties, jāmāk dzīvot veselīgi un
jābūt fiziski labā formā.
– Cik bieži trenējies? Vai daudz
cesvainiešu ar šo sporta veidu aizraujas?
– Karatē trenējos trīs dienas nedēļā, vidēji 90 minūšu vienā treniņā,
bet ar fiziskām aktivitātēm cenšos
sevi nodarbināt katru dienu. Šobrīd
ar šo sporta veidu, mani ieskaitot,
nodarbojas 11 cesvainiešu.
– Pastāsti, lūdzu, nedaudz par
savām gaitām – kā esi attīstījusies, kādi ir bijuši sasniegumi,
pārmaiņas, izaugsme? Kas pa-

Kristīne ar treneri Rolandu Družoku
mudināja trenēties, lai sasniegtu
profesionālus rezultātus?
– Trenējos jau 9 gadus. Pateicoties šim sporta veidam, esmu kļuvusi patstāvīga, pārliecināta par sevi,
iemācījusies nekad nepadoties,
māku saplānot savu dienu, esmu
ieguvusi draugus un noderīgus kontaktus turpmākajai dzīvei, esmu iemācījusies veselīgi dzīvot, kļuvusi
fiziski spēcīgāka un ieguvusi iespēju daudz ceļot.
Kopš 2010. gada janvāra piedalos Latvijas sacensībās, bet kopš
2011. gada septembra – arī starptautiskās sacensībās ārzemēs. Līdz
šim esmu bijusi Igaunijas, Polijas,
Maskavas, Vācijas un Itālijas sacensībās. 2012. gada decembrī es
tiku iekļauta Latvijas karatē izlasē,
tāpēc 2013. gadā devos pārstāvēt
savu valsti Pasaules čempionātā
Spānijā, 2015. gadā – Eiropas čempionātā Šveicē un Pasaules čempionātā Indonēzijā, 2016. gadā – Eiropas čempionātā Kiprā. 2016. gada
19. jūnijā nokārtoju eksāmenu un
ieguvu pirmo melno jostu, 1. DAN,
iegūstot sertifikātu no Latvijas Karatē federācijas. 2017. gada 18. februārī notika Eiropas čempionāts
Bulgārijā, kur ieguvu 3. vietu.
– Vai bronzas medaļa Bulgārijā ir līdz šim augstākais sasniegums? Kā juties pēc izšķirošās
cīņas un medaļas iegūšanas?
– Jā, šis līdz šim ir mans augstākais sasniegums. Pēc izšķirošās cī-

Kristīne uz Eiropas čempionāta goda pjedestāla Bulgārijā
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ņas un medaļas iegūšanas jutos ļoti
nogurusi, drebēja visi muskuļi, jo visas trīs pēdējās cīņas notika gandrīz
pēc kārtas, bet manas pretinieces uz
laukumu nāca atpūtušās. Pavisam
notika piecas cīņas. Kad nogāju no
laukuma, nevarēju noticēt tam, kas ir
noticis. Šī ir pirmā medaļa Latvijai,
kopš karatē ir iekļauts olimpiskajās
spēlēs. Bet, lai tiktu uz šīm sacensībām, es trenējos katru dienu, kā arī
vasarā sporta nometnēs, pārbaudes
sacensībās. Lai iekļūtu kategorijā,
atbrīvojos no 9 kilogramiem svara.
Esmu ieguldījusi ļoti daudz laika
un darba, lai iegūtu šo medaļu. Pēc
medaļas iegūšanas jutos ļoti lepna,
ka esmu latviete un ka no 50 valstīm
Latvijas karogs ir starp uzvarētājiem.
– Cik bieži notiek kādas sacensības? Vai sacensību laikā paspējat apskatīt arī pilsētu, kur tās
notiek?
– Pasaulē karatē sporta sacensības notiek visu laiku, tikai es diemžēl uz visām netieku, tāpēc vismaz
vienu reizi mēnesī cenšos aizbraukt
uz sacensībām, kur piedalās spēcīgi
sportisti no dažādām valstīm. Varu
teikt, ka paspējam arī apskatīt pilsētu, kur notiek sacensības, jo uz
tālākām sacensībām mēs dodamies
dažas dienas pirms to sākuma. Lai
nebūtu visa diena jāpavada viesnīcā, dodamies apskatīt pilsētu, bet
vakarā mums ir treniņš. Tas ir diezgan interesanti – trenēties nepierastos apstākļos. Uzreiz nāk prātā
ceļojums uz Indonēziju, šī valsts
atrodas ļoti tuvu pie ekvatora līnijas, un, kad vēl tik karstā klimatā ir
jātrenējas, tas nav viegli.
– Cik liela nozīme ceļā uz sasniegumiem ir bijusi tavam trenerim Rolandam?
– Lai sasniegtu profesionālus rezultātus, mani mudināja trenēties
mans treneris Rolands Družoks.
Viņš ir tas cilvēks, kurš, lai sagatavotu mani sacensībām, trenēja mani
gan sestdienās, gan svētdienās, kā
arī atbalstīja finansiāli, brauca man
līdzi uz starptautiskajām sacensībām un pēc cīņām skaidroja manas
kļūdas, lai varu no tām mācīties.
Treneris ir ieguldījis ļoti daudz sava

brīvā laika un spēka. Varu teikt milzīgu paldies Rolandam par sniegtajām zināšanām, par atbalstu gan garīgi, gan finansiāli, par motivāciju
sportot, par patriotisma attīstīšanu.
– Kādi ir tavi mērķi karatē
jomā, ko vēlies sasniegt? Karatē veicina ne tikai fizisko, bet arī
garīgo izaugsmi un beidzot tika
iekļauts arī olimpisko spēļu sarakstā – vai tavs mērķis ir arī
olimpiskās spēles?
– Šobrīd mans tuvākais mērķis ir
veiksmīgi startēt Eiropas čempionātā pieaugušajiem Turcijā. Runājot
par olimpiskajām spēlēm, es domāju, ka tas ir katra karatista sapnis –
pārstāvēt savu valsti šajās sacensībās, protams, arī mans.
– Ko tu novēlētu un ieteiktu
tiem, kas vēlas trenēties karatē?
– Ja vēlies uzturēt sevi labā formā
un ir iepaticies šis sporta veids, piemīt spēja nekad nepadoties, kā arī
tev nav bail no grūtībām, noteikti
pamēģini! Tev patiks!
– Kādi vēl ir hobiji vai brīvā
laika aktivitātes, kurās tu labprāt
iesaisties? Vai nav grūti apvienot
mācības ar treniņiem, sabiedrisko dzīvi?
– Vēl brīvajā laikā spēlēju ģitāru.
Runājot par mācībām un treniņiem,
varu teikt: ja patīk tas, ko tu dari,
tad to apvienot nav grūti. Treniņi
tieši palīdz mācībām, jo diena tiek
saplānota un pēc skolas izkustos,
kas palīdz organismam būt laimīgākam un mundrākam.
– Vēlam veiksmi turpmākajās
sacensībās!
– Paldies! Izmantojot iespēju, vēlos teikt paldies Cesvaines novada
domei, uzņēmumiem un cilvēkiem
par finansiālo atbalstu. Milzīgs paldies trenerim Rolandam Družokam
par ieguldīto darbu un manai ģimenei par atbalstu! Paldies Ilgonim
Vasilišinam un Mārim Ramanim
par palīdzību nokļūšanā uz treniņiem un sacensībām, kā arī maniem
komandas biedriem par sagatavošanu startam! Bez savas komandas es
tik tālu netiktu.
Linda Vanaga,
Rolanda Družoka foto

Cesvainē atdzīvina senās tradīcijas
Pagājušā gada nogalē Cesvainē darbu uzsāka divi jauni uzņēmumi, kuri ir atdzīvinājuši senās tradīcijas Cesvaines muižas
kompleksā.
Ielūkojoties vēstures lappusēs, var
uzzināt, ka jau senos laikos Cesvainē ir zinājuši labu vīnu un brandvīnu. Pirmais krogs Cesvainē ir minēts
jau pirms 1520. gada. Pils pagrabi
vienmēr ir bijuši pilni ar laba vīna,
liķiera un brandvīna pudelēm. Pagājušā gada nogalē, 23. decembrī,
Cesvainē durvis vēra „Cesvaines
brūzis” – jauna stipro alkoholisko
dzērienu un vīna ražotne. Jaunais
uzņēmums ir apņēmies arī turpmāk
saglabāt senās dzērienu baudīšanas
un darīšanas tradīcijas un no jauna
pildīt muižnieka Vulfa pagrabus ar
klasiskajiem dzērieniem.
Atklāšanas vakarā Cesvaines pils
telpas tika piepildītas ar pozitīvām
orķestra mūzikas skaņām un viesu

čalām. Uzņēmuma pārstāvji aicināja viesus iepazīties ar ražotnes
telpām, kā arī izskaidroja sarežģīto procesu, kurā top šie dzērieni.
Vakara gaitā tika izteikta īpaša pateicība visiem, kas tika palīdzējuši
„Cesvaines brūža” tapšanā.
Kā stāsta Cesvaines brūža vadītājs Valdis Madernieks, viens no
galvenajiem „Cesvaines brūža”
radīšanas iemesliem bija vēlme
atjaunot dzīvību Cesvaines pils
klēts ēkā, reizē piedāvājot gan Cesvaines iedzīvotājiem, gan pilsētas
viesiem īpašus dzērienus. Galvenie
uzdevumi ir rūpēties par produkta
kvalitāti, kā arī tikai dabisku izejvielu izmantošana, tāpēc produkti
tiek ražoti mazās partijās.
Netālu no Cesvaines pils
2016. gada beigās darbību uzsāka
arī alus darītava „Cesvaines alus”,
kas pēc sentēvu metodēm brūvē
dabisku dzīvo alu. Viss ražošanas

Gatavojot „Cesvaines alu” degustācijai

Valdis Madernieks „Cesvaines brūža” atklāšanas pasākumā

process būtībā ir roku darbs, tāpēc
produkcijas apjoms nav liels, bet tā
izceļas ar garšu un kvalitāti. „Cesvaines alus” pārstāvis Rūdolfs Eglītis norāda: „Alus darītavā atsākam
150 gadus ilgās Cesvaines alus darīšanas tradīcijas, kuras 1865. gadā
uzsāka pirmais pilsētas alus brūzis.
Pēc muižnieka Ādolfa fon Vulfa
vēlmes tas tika iekļauts Cesvaines
pils muižas kompleksā. Arī mēs ceram uz tādiem panākumiem, kādus
izdevās sasniegt sentēviem.”
Cesvaines alus darītava ir uzņēmums, ko ir izlolojušas divas
radniecīgas ģimenes – Aināra
Leimaņa ģimene no Cesvaines
un Uģa Eglīša ģimene no Jelgavas. 2015. gadā visi apstākļi bija
labvēlīgi, lai nākamie uzņēmuma
saimnieki īstenotu savu ieceri. Pateicoties ciešiem kontaktiem ar dažiem no mazajiem ražotājiem, tika
uzsākts Cesvaines alus darītavas
projekts. Par projekta īstenošanu
īpaši ir jāpateicas Lauku atbalsta
dienesta finansiālajai palīdzībai Eiropas struktūrfondu ietvaros.
Rūdolfs Eglītis uzsver, ka turpmāk ir plānots palielināt ražošanas

apjomu, vienlaikus uzturot augstus
kvalitātes rādītājus. Alus darītavai
ir svarīgi attīstīties soli pa solim,
saskaņā ar principu „kvalitāte, nevis kvantitāte”. „Mēs esam pārliecināti, ka ar savu darbību varēsim
sniegt būtisku ieguldījumu, lai popularizētu Cesvaines vārdu ne tikai
Latvijā, bet arī aiz tās robežām,”
saka uzņēmuma pārstāvis.
Jaunajiem uzņēmējiem, kuri
grasās uzsākt savu darbību, „Cesvaines alus” novēl drosmi, gribasspēku un veiksmi. „Lai kādā jomā
darbotos uzņēmējs, viņam ir jābūt
pilnīgi pārliecinātam par to, ko
dara, ne mirkli nedrīkst apstāties
lielāku un mazāku šķēršļu priekšā.
Tad varēsim ne tikai attīstīties paši,
bet arī palīdzēt savai dzimtajai zemei, savam novadam, radot jaunas
darba vietas un nesot tā vārdu pasaulē,” secina Rūdolfs Eglītis.
Jaunajiem uzņēmējiem vēlam
veiksmi un izdošanos, nesot Cesvaines vārdu Latvijā un aiz tās robežām!
Linda Vanaga,
autores un
„Cesvaines brūža” arhīva foto

Cesvaines bibliotēkā „Burtu spēles” gan
bērniem, gan pieaugušajiem
Lasīšanas pasākuma „Burtu
spēles” bērniem un jauniešiem
jaunais maratons aizsākās jau
24. janvārī, taču šogad pirmo reizi
šim tradicionālajam pasākumam
22. februārī pievienojās arī „Burtu spēles pieaugušajiem”. Patīkamā gaisotnē pie tējas vai kafijas
tases pirmie 14 dalībnieki iepazinās ar grāmatu klāstu un lasīšanas
maratona nosacījumiem. Līdz rudenim ir jāizlasa vismaz piecas no
piedāvātajām grāmatām. Šajā laikā tiks organizēts kāds pasākums,
kad dalīsimies iespaidos par jau
izlasītajām grāmatām. Ir iecerēta tikšanās arī ar grāmatu autoru.
Noslēgumā katram dalībniekam
būs jāaizpilda anketa, veidojot
grāmatu TOP 5.
Tuvojas Latvijas valsts simtgade, tāpēc ir vērtīgi iepazīt Latvijas
vēsturi un cilvēku likteņus, lasot
mūsdienu autoru grāmatas no romā-

nu sērijas „Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Piedāvājumā ir arī citu latviešu autoru darbi, kā arī tulkotā
daiļliteratūra.
Šā pasākuma mērķis – lasot grāmatas, kas rosina jaunas domas
un atziņas, bagātināt un pilnveidot
garīgo pasauli, ļaujot plašāk paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību un
straujajām dzīves norisēm tajā, arī
patīkamā veidā samazināt ikdienas
spriedzi un ar savu piemēru mudināt bērnus un mazbērnus lasīt grāmatas.
Gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie var pievienoties „Burtu
spēļu” dalībniekiem jebkurā laikā.
Bērnu lasīšanas pasākums gan (kā
parasti) noslēgsies maijā. Līdz šim
jau ir iesaistījušies 61 bērns un jaunietis un 24 pieaugušie.
Laipni aicināti pievienoties!
Līdz rudenim (septembrim) ir jāpagūst:

- izlasīt piecas (vai vairāk) grāmatas no piedāvātā saraksta;
- piedalīties lasīšanas pēcpusdienās;
- aizpildīt „Burtu spēļu” dalībnieka anketu.
Vēsma Nora,
Cesvaines bibliotēkas vadītāja
„Burtu spēļu” grāmatu saraksts Cesvaines bibliotēkā
Latviešu autoru darbi:
Pauls Bankovskis. 18
Egīls Venters. Atlantīda, kāda
tā ir
Arno Jundze. Bergs & relikviju
mednieki
Gundega Repše. Bogene
Māra Jakubovska. Direktoriene
Inga Ābele. Duna
Laima Kota. Istaba
Dace Vīgante. Ledus apelsīns
Nora Ikstena. Mātes piens
Franciska Ermlere. Meistarstiķis
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Inga Gaile. Stikli
Māris Bērziņš. Svina garša
Tālivaldis Margēvičs. Šķērsiela 13
Ilze Jansone. Vienīgais
Tulkotā daiļliteratūra:
Rolāns Buti. Apvāršņa vidū
Ādams Foldss. Bezizejas virpulī
Raimonds Kaugvers. Četrdesmit
sveces
Ričards Naits. Galma māceklis
Gabriela Zevina. Grāmatnieks,
kurš atrada dzīvi
Pola Konstāna. Gubernatora
meita
Irēna Nemirovska. Jezabele
Elizabete Strauta. Mani sauc Lūsija Bārtone
Alesandro Bariko. Misters Gvins
Mišels Velbeks. Pakļaušanās
Oidira Ava Olafsdotira. Rabarberu sarkanais
Emmi Iteranta. Ūdens atmiņa

Lasīt grāmatas
ir vērtīgi un
interesanti
Šobrīd daudz runā par izglītības
kvalitāti, par skolēnu lasītprasmi
un lasītkāri, par starptautisku zināšanu pārbaudes darbu rezultātiem un Igaunijas skolēnu sasniegumiem. Viens no mūsu skolēnu
klupšanas akmeņiem ir lasīšana ar
izpratni. Neviens nekad neko nav
iemācījies, to nedarot. Latvijas
skolēniem tiek piedāvāta lieliska iespēja kā dāvanu saņemt labu
grāmatu kolekciju un to novērtēt.
Mūsu skola šo iespēju izmanto un
papildina grāmatu krājumu. Pamazām aug arī lasītprasme un interese
par grāmatām.
Cesvaines
internātpamatskolā
jau 11. gadu darbojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
2016. gadā žūrijā piedalījās
24 grāmatu lasītāji, žūrijas uzdevumus veica un anketu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku aizsūtīja
15 eksperti – 10 skolēni (Dita Pelša, Artis Pommers, Sabīne Purena,
Sabīne Savicka, Ivo Lūsis, Matīss
Purens, Jolanta Dinaburgska, Stefānija Ikauniece, Sandis Liepiņš un
Samanta Pliķēna) un 5 vecāki jeb
skolotājas (Baiba Damroze, Selga
Leimane, Baiba Pūriņa, Sarmīte
Zīle un bibliotekāre Maija Zvaigzne).
Žūrijas eksperti izvēlējās labākās un, viņuprāt, interesantākās
grāmatas no kolekcijas. Mazajiem
vislabāk patika L. Žutautes „Kika
Mika un lielā tumsa”, 3.–4. klases
bērniem – A. Lindgrēnes „Emīls un
Īda no Lennebergas”. Jauniešiem
domas dalījās – par labāko grāmatu
tika izvēlētas H. Blekas, K. Klēras
„Dzelzs pārbaudījums”, H. Tamma „Nindzja Timijs”, E. Lokhārtas
„Mēs bijām meļi”, L. Brieža un
P. Brūvera dzejoļu grāmatas „Saputrotā putra” un „Grāmata Gundegai”. Skolotājas par labāko grāmatu atzina N. Ikstenas „Mātes pienu”
un G. Zevinas „Grāmatnieku, kurš
atrada dzīvi”.
Žūrijas eksperti ar savu darbu,
atsaucību un neatlaidību bija nopelnījuši balvas un noslēgumā
7. februārī – mācību ekskursiju uz
Madonu. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu
zālēs skolēniem bija interesanti
piedalīties un pārbaudīt zināšanas
Latvijas vēstures spēlēs, aplūkot
porcelānu un zīdu un priecāties par
šīm izstādēm. Uzzinājām daudz interesanta par Cesvaines un Madonas arheoloģisko izrakumu eksponātiem, pētījām senās rotas, ieročus
un tautastērpus.
Atceļā uz Cesvaini ciemojāmies
Sarkaņos – aplūkojām Madonas
muzeja plašās darbarīku un mēbeļu
krātuves.
Skolā pēc neliela pārbaudes darba par izlasīto visi žūrijas eksperti
saņēma īpašu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas pateicību par aktīvu dalību žūrijā un balvas – magnētiņus
ar hologrāfiskiem lasītāju attēliem.
Maija Zvaigzne,
Cesvaines internātpamatskolas
bibliotekāre
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Afiša
24. martā plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Komiķa Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas šovs
„Stand-up izrāde latviešu valodā”
Izrādes ietvaros tiks iesmiets
par valstu un valodu kopīgajiem
un atšķirīgajiem aspektiem, kā
arī par pašlaik un vienmēr aktuālo.
Maksims Trivaškevičs ir komiķu apvienības „Comedy Latvia”
biedrs un viens no pieredzējušākajiem stand-up žanra pārstāvjiem valstī. Paspējis līdz asarām
sasmīdināt publiku gan Latvijā,
gan arī kaimiņvalstīs, šajā vakarā
skatītājus priecēs ar vairāk nekā
stundu garu priekšnesumu.
Biļetes pārdošanā – tieši pirms
pasākuma (ieeja – 2 euro)
***
25. martā plkst. 11.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
***
28. martā plkst. 14.00
Cesvaines novada domes zālē
Biznesa inkubatora tikšanās
Aicināti visi, kuri nodarbojas
vai plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību.
***
20. aprīlī plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
Komiski sportiska izrāde
bērniem „Smurfiņi un meža
olimpiāde”
Smurfu mežā atkal notiek
olimpiskās spēles. Smurfiņi tām
cītīgi gatavojas. Pilnīgi negaidot,
sacensībām piesakās arī sarkanais smurfs Sārtvaidzis, kurš ir
nolēmis uzvarēt ar ne visai godīgiem paņēmieniem, tādējādi
cīņa par uzvaru smurfiņiem kļūst
daudz, daudz grūtāka. Vai godīgums uzvarēs viltību, vai draudzība pārspēs visas likstas? To
nāc skatīties sportiski komiskā
stāstā „Smurfiņi un meža olimpiāde”.
Režisors Imants Strads, piedalās dažādu Latvijas teātru aktieri
Ieeja – 1 euro
Plašāka informācija būs pieejama afišās

Svarīga informācija mājputnu
īpašniekiem
Pamatojoties uz to, ka citās
Eiropas Savienības valstīs ir
konstatēta augsti patogēnā putnu
gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības
ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem
(MK noteikumi Nr. 393) visiem
mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek
turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu
centrā (LDC) ir jāreģistrē gan
ganāmpulks, gan novietne un
jāsniedz informācija par putnu
skaitu divreiz gadā: uz 1. janvāri
un 1. jūliju.
Ganāmpulku un novietni
mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas
centros (ZM KAC), iesniedzot
elektroniski vai papīra formā
ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot
par mājputnu skaitu novietnē,
iesniedzot pārskatu par stāvokli

ganāmpulka novietnē. Pārskatu
var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko ziņojumu
ievades sistēmu (EZIS; tikai tā
lietotāji).
Mājputnu īpašniekiem, kuri
jau bija reģistrējuši ganāmpulku
un bija iesnieguši pārskatu, ir jāievēro: ja pēc noziņotās atskaites
datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no novietnēm
vai reģistrēta jauna novietne,
kurā tiks turēti mājputni, tad,
norādot jaunu atskaites datumu,
ir obligāti vēlreiz jāaktualizē šo
mājputnu skaits visās novietnēs.
Papildus atgādinām – ja putnu
gripa tiks konstatēta novietnē,
kuras mājputni nav reģistrēti
LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot uz tālruni
67027240 vai rakstot uz e-pasta
adresi ldc@ldc.gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC filiāles.

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 13. aprīlī

LDC pieņemšanas laikus var
skatīt tīmekļvietnē http://www.
ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/.
Var vērsties arī ZM KAC, zvanot uz tālruni 67095000 vai apmeklējot to klātienē. ZM KAC
pieņemšanas laikus var skatīt
tīmekļvietnē http://www.lad.gov.
lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/.
Aicinām sekot arī Pārtikas un
veterinārā dienesta aktuālajai
informācijai par putnu gripu tīmekļvietnē http://www.zm.gov.
lv/partikas-un-veterinaraisdienests/#jump.

kura ir gatava muzicēt un atbalsta šā pasākuma mērķus.
Pasākums notiks visu dienu,
noslēguma koncerts – vakarā.
Laiks tiks precizēts atkarībā no
dalībnieku skaita (aptuvenais
sākums – plkst. 12.00). Pa dienu katrai grupai dosim iespēju
parādīt sevi individuālā priekšnesumā līdz 30 minūtēm. Vakara
koncerta dziesmu skaitu ierobežosim, lai koncerts iekļautos
2 stundās.
Šogad plānojam novadīt konkursu par labāko grupu, solistu,
instrumentālistu. Būs žūrija.
Dalībnieku pieteikuma anketa
un nolikums ir pieejami Cesvaines novada mājaslapā, kā arī –
sazinoties ar Aināru Melbārdi.
Cieņā –
Ainārs Melbārdis,
Cesvaines vidusskolas
estrādes grupu vadītājs
E-pasts: uupisar@inbox.lv
Tālr.: 29436036
(arī WhatsApp)

Mirdz mūžs ar to, ko citiem
		
atdot prati,
Vēl pieder Tev joprojām
		
zvaigžņu rati
Un sapņu pilna, mīļa, laba
		
sirds.
Lai līst pār Tevi laimes zelta
		
lietus,
Ik mūža gads ar pieneņziedu
saules smaržu!
Sirsnīgi sveicam visus martā
dzimušos un īpaši
85 gados –
GUNĀRU GAILI,
VALENTĪNU GROMOVU,
SKAIDRU PUPAUSI,
93 gados –
GAIDU MEISTERI!
Cesvaines novada dome

Informācija

Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdienās
8.00–18.00
Otrdienās
8.00–17.00
Trešdienās
8.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–17.00
Piektdienās
8.00–16.00
Pārtraukums 13.00–14.00
Lai
saņemtu
pakalpojumu     
VPVKAC, ir jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments – pase vai
identifikācijas karte.

Miruši
			
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Aina Lilija Strāķe
1928–2017
Ingrīda Leitāne 1962–2017
Pēteris Melnis 1938–2017
Cesvaines kapu pārziņa
informācija:
Jānis Bērziņš 1941–2017
Rasma Zujāna 1955–2017
Marija Anna Vestmane
1933–2017
Alfrēds Līdacis 1934–2017

Nr. 3 (283) 2017. gada 17. martā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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Kristaps
Markevics
februārī

Apsveikumi

Festivālkoncerts „Burziņš Cesvainē”
Jau septīto gadu Cesvaines
vidusskolā
8. aprīlī notiks festivālkoncerts „Burziņš Cesvainē”.
Tāpēc muzicējošie jaunieši no
jauniešu centriem, skolām un citām interešu grupām ir aicināti
braukt pie mums ciemos. Gaiziķiem izpausties mūzikas
dīsim gan popgrupas, gan džeza
daudzveidībā un interešu dakolektīvus, gan vokāli instružādībā, radošajā daiļradē.
mentālās grupas.
MĒRĶIS un DALĪBNIEKI • Veicināt pieredzes apmaiņu un
sadarbību starp audzēkņiem,
• Izkopt muzicējošo audzēkņu
pedagogiem un citām ieinteretalantus, veicināt individuālās
sētām personām.
un kolektīvās muzicēšanas
• Dalībnieki – Latvijas izglītības
prasmes un radošās spējas.
iestāžu, jauniešu centru vokāli
• Popularizēt bērnu un jauniešu
instrumentālie kolektīvi, neatvidū vokāli instrumentālo ankarīgās roka, poproka grupas,
sambļu (VIA) un instrumentādžeza kolektīvi un ansambļi,
lās mūzikas žanru.
instrumentālie ansambļi, lauku
• Attīstīt jauno mūziķu uzstāšakapelas, popgrupas, folkroka,
nās prasmes un kultūru, nodroalternatīvās mūzikas, popmūšināt iespēju mūziķiem parādīt
zikas un citu mūzikas stilu izsavas spējas un prasmes.
pildītāji individuāli vai grupās.
• Sekmēt jauniešu interesi par
Mūsu festivālkoncertā var piemūziku.
dalīties jebkura mūziķu grupa,
• Ļaut jaunajām grupām un mū-

Dzimuši

Ķinderu kapu pārzines
informācija:
Aivars Bērzkalns 1951–2017

Cesvaines Ziņas

