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Cesvaines internātskolai – 60
Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo, zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.
Marta Bārbale

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
Lai pietiek degsmes, gribasspēka un iedvesmas, ik jaunu skolas dienu iesākot un
palīdzot sasniegt zinību virsotnes!
Cesvaines novada dome

2017. gada 28. maijā apritēja
60 gadu, kopš 1957. gadā šajā pašā
datumā LPSR Izglītības ministrija
izdeva rīkojumu Nr. 118 par Cesvaines internātskolas dibināšanu.
Gadu gaitā skola ir palīdzējusi
izaugt daudziem krietniem cilvēkiem, nodrošinājusi darba vietas
daudziem Cesvaines iedzīvotājiem.
Pedagogi un citi darbinieki ir palīdzējuši veidot, kopt un attīstīt Cesvaines kultūrvidi, tieši tādēļ skola
aicina uz atkalredzēšanos.
Pirmais skolas direktors bija Antons Indāns, bet par mācību pārzini
strādāja Georgs Kube. 1957. gada
4. oktobrī Cesvaines pilī mācības
uzsāka četras Cesvaines internātskolas klases, bija 120 skolēnu,
13 pedagogu un 27 tehniskie darbinieki. Internāts bija iekārtots tagadējā Pils ielā 4. 1961. gada ziemā
tika nodota ekspluatācijā pašreizējā
skolas mācību korpusa ēka Rīgas
ielā 4 Cesvainē. Laika gaitā internātpamatskolā tika darbojušies dažādi ārpusklašu aktivitāšu pulciņi
un organizācijas, to vidū pūtēju or-

ķestris, estrādes ansamblis, skautu
organizācija un citi. Skolā strādāja
vairāki desmiti skolotāju un mācījās
vairāk nekā tūkstoš skolēnu ne tikai
no Cesvaines, bet arī apkārtējiem
pagastiem un pilsētām.
Laika gaitā Cesvaines internātpamatskolas un internāta ēkas ir piedzīvojušas nozīmīgas pārmaiņas:
atjaunoti jumti, sakārtota apkures
sistēma, uzcelta katlumāja, remontētas daudzas telpas un siltinātas ēkas.
2016./2017. mācību gadu internātpamatskolā iesāka 51 audzēknis.
Diemžēl pagājušā gada rudenī veiktās izmaiņas Izglītības likumā paredzēja no valsts budžeta turpmāk finansēt tikai internātskolu pedagogu
algas, bet uzturēšanas izdevumus ar
2018. gada 1. janvāri segt pašvaldībām. Esot nelielam izglītojamo skaitam, kļuva arvien grūtāk nodrošināt
kvalitatīvu mācību procesu. Iepriekš
minētie apstākļi bija par pamatu, lai
pieņemtu lēmumu reorganizēt internātpamatskolu, pievienojot to vidusskolai, kura laipni uzņēma visus
mācīties gribošos jauniešus.

2017. gada 23. septembrī ikviens,
kurš savus skolas gadus ir vadījis
vai strādājis Cesvaines internātskolā, ir laipni aicināts pakavēties atmiņu takās un satikt klasesbiedrus vai
kolēģus. Jau plkst. 14.00 internātskolā Rīgas ielā 4 būs iespēja atkalredzēties ar skolasbiedriem un skolu, reģistrēties. No plkst. 15.30 līdz
16.30 ir paredzēti piemiņas mirkļi
Ķinderu un Cesvaines kapos, bet
pēc tam, plkst. 17.00, ikviens ir aicināts uz svinīgo jubilejas pasākumu.
Par lustīgu gaisotni ar plkst. 19.00
gādās grupa „Kamēr jauni”. Lai
atvieglotu organizatorisko darbu,
lūgums pieteikt dalību, zvanot uz
tālruņiem 64852363 vai 20221327
(zvanīt darba dienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 12.00) vai rakstot e-pastu
uz cesintsk@cesvaine.lv.
Mīļi aicināti un gaidīti visi, kuri ir
mācījušies vai strādājuši Cesvaines
internātpamatskolā!
Linda Vanaga,
informācija no
„Cesvaines grāmatas, II”

Labdarības koncerts Cesvaines pils
atjaunošanai
23. septembrī plkst. 16.00
85 mūziķi no visas Latvijas, apvienojoties kopīgā projektā, Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
sniegs labdarības koncertu „Lai
top!”. Koncerts tiks veltīts Latvijas
arhitektūras pērles Cesvaines pils
atjaunošanai. Koncerta simbols ir
koks ar saknēm: katrs tā zars, katra pat sīkākā saknīte ir labo domu
gabaliņš, un ikviens, kurš atnāks uz
šo koncertu un sniegs savu atbalstu, pievienos savu labo domu lielā
kopīgā sapņa īstenošanā.
Latvijas arhitektūras pērle –
Cesvaines pils. Cesvaines pils
būvēta laika posmā no 1893. līdz
1896. gadam pēc Cesvaines muiž-
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nieka Ādolfa Gerharda Borisa
Emīla fon Vulfa pasūtījuma. Pils
projektu ir veidojis ievērojamais
19. gadsimta beigu Berlīnes arhitekts Hanss Grīzebahs sadarbībā ar
Augustu Georgu Dinklāgi. Pils ir
celta eklektikas stilā un uzskatāma
par spožāko šā stila paraugu Latvijā. Cesvaines pils ir Latvijas kultūras mantojuma izcila bagātība, kas
vienīgā no visām Baltijas pilīm ir
iekļauta G. Baranovska 19. gadsimta otrās puses arhitektūras enciklopēdijā.
„Neparastums un augsta izpildījuma meistarība Cesvaines pilī ir
jau nodrošinājusi paliekošu vietu
kultūras mantojumā un cilvēku iz-

ziņas gribā. Taču sapratne vēl ir jāapvieno ar praktisku rīcību,” atzīst
Dr. habil. art. Ojārs Spārītis.
No 1919. gada līdz 2002. gadam
pilī atradās vidusskola. 2002. gada
5. decembrī pilī izcēlās ugunsgrēks
un nopostīja visu pils jumta daļu,
daļēji izdega pils 2. stāvs. Ugunsgrēka dzēšanas laikā pils cieta arī
no ūdens, īpaši 1. stāva griesti un
mākslinieciskā apdare. Šobrīd jau
ir veikti būtiski ieguldījumi pils
atjaunošanā: 2003. gadā atjaunots
kreisā spārna jumts; 2006. gadā –
lielais skatu tornis; 2008. gadā –
labā spārna jumts.
Raksta turpinājums 3. lpp.
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Aicinām
pieteikt
kandidātus
pašvaldības
apbalvojumiem
Tuvojoties valsts svētkiem,
ik gadu iedzīvotāji ir aicināti
iesūtīt pieteikumus Cesvaines
novada pašvaldības apbalvojumam. Apbalvojumi tiek pasniegti valsts svētku koncertā
novembrī.
Nolikums par Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumiem ir pieejams Cesvaines novada mājaslapā (Pašvaldība ►
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti ► Nolikumi) vai papīra formā novada
administrācijā.
Cesvaines novadā saskaņā ar
nolikumu ir trīs apbalvojumu
veidi:
• medaļa „Par nopelniem
Cesvaines novada labā” – par
īpašiem nopelniem Cesvaines
novada labā;
• atzinības raksts – par mūža
ieguldījumu un (vai) sasniegumiem dažādās tautsaimniecības
nozarēs, zinātnes, izglītības,
veselības aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un valsts
aizsardzības jomā, kā arī par atzīstamu ieguldījumu Cesvaines
novada pašvaldības attīstībā,
Cesvaines novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā;
• pateicība – par atzīstamu
ieguldījumu profesionālajā vai
sabiedriskajā jomā.
Apbalvojumus var piešķirt
Cesvaines novada iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī citām
personām un institūcijām, kas ir
devušas atzīstamu ieguldījumu
Cesvaines novada pašvaldības
attīstībā un par kurām nolikumā
noteiktajā kārtībā ir iesniegti ierosinājumi apbalvošanai, kā arī
ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, kas ir veikušas nozīmīgu
ieguldījumu pašvaldības labā.
Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem dome.
Motivētu ierosinājumu par
pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu pašvaldībā var iesniegt
domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes izpilddirektors,
iestāžu vadītāji vai vismaz piecu novada iedzīvotāju grupa.
Pieteikumus lūdzam iesniegt pa pastu vai personīgi
līdz 2017. gada 20. oktobrim
Cesvaines novada domē Pils
ielā 1A Cesvainē vai sūtīt uz
e-pasta adresi dome@cesvaine.lv.
Cesvaines novada domes
administrācija
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Sākta informācijas apkopošana par plūdos Latgalē un
Vidzemē iznīcinātajām sējumu platībām un sienu
Pamatojoties
uz
Ministru
kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem
lauksaimnieku informāciju par
plūdu nodarītajiem bojājumiem –
LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstīgi
2017. gadā LAD deklarētajām
platībām. Iesniegt pieteikumus
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) varēs līdz 2017. gada
1. oktobrim. Par lauksaimniekiem
piešķiramo kompensāciju apjomu
lems Zemkopības ministrija.
Ārkārtas situācija ir izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz
2017. gada 30. novembrim 27 novados: Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils,
Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Vi-

ļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes,
Jēkabpils, Madonas, Lubānas,
Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu
un Krustpils.
Lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu
skartajos reģionos, platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem
tiks piemērotas šādas atkāpes:
1) netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai,
ilggadīgo stādījumu rindstarpu
izpļaušanai, papuves aparšanai,
ievērojot apstākli, ka ir nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai
apsaimniekotu platības;
2) netiks piemērota minimālās
ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām
(zālāju, labības, kartupeļu) sēklām
un cietes kartupeļiem;
3) plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās
atbilstības prasību izpildei;

4) netiks sodīti par minimālo
ieņēmu prasības neizpildi lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei,
bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;
5) arī attiecībā uz projektiem un
tajos noteikto mērķu sasniegšanu
tiks vērtēta pašreizējā situācija un
pagarināts uzraudzības periods
vai piemērotas atkāpes.
Papildus tam ar 16. oktobri LAD
sāks avansa maksājumu izmaksu lielākā apjomā, nekā sākotnēji
tika paredzēts (70 % – vienotais
platību maksājums, 85 % – mazāk
labvēlīgo apvidu maksājums un
bioloģiskie maksājumi).
Lai pieteiktos lauku plūdos
bojā gājušo sējumu apsekošanai, lauksaimniekam:
ir jāiesniedz aizpildīta veidlapa
„Informācija par plūdu radītajiem
bojājumiem”:
ja bojā gājuši sējumi, kas ir
deklarēti vienotajā iesniegumā

2017. gadā, ir jāiesniedz aizpildīts
1. pielikums „Plūdos bojā gājušās
sējumu platības, kas deklarētas
2017. gada vienotajā iesniegumā”;
ja bojā gājuši 2017. gadā iesētie ziemāji 2018. gada ražai,
ir jāiesniedz aizpildīts 2. pielikums „Plūdos bojā gājušās
2017. gadā iesētās ziemāju platības 2018. gada ražai” no EPS izdrukātas lauku bloku kartes, kurās
ar roku iezīmē bojā gājušo sējumu
platības.
Apsekošanai var pieteikt plūdos
bojā gājušās sējplatības, kurās ir
kultūraugi, kuri ir norādīti kultūraugu sarakstā.
Visas veidlapas iesniegumiem
un izsmeļoša informācija ir pieejama LAD mājaslapā: http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/
valsts-atbalsts/kompensacijas/
pludu-nodarito-zaudejumu-kompensacijas/.

Cesvaines novada pašvaldības pārstāvji gūst pieredzi
Burtnieku novadā
14. septembrī Cesvaines novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieki pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros
viesojās Burtnieku novadā.
Lai gūtu pieredzi, kā darbojas
citu pašvaldību administrācija,
pirmais pieturas punkts bija Burtnieku novada dome, kur ar novadu laipni iepazīstināja domes

priekšsēdētājs Guntars Štrombergs, priekšsēdētāja vietnieks
Edvīns Straume, izpilddirektors
Mārtiņš Kļaviņš, novada domes
deputāts Kārlis Greiškalns un
administrācijas darbinieki. Audiovizuālie materiāli mūs izvadāja pa Burtnieku novada dabas
un tūrisma bagātībām, kā arī ļāva
doties pa pēdām vietējiem uzņē-

mējiem. Domes priekšsēdētājs visus klātesošos laipni iepazīstināja
ar novada teritoriju, struktūru un
galvenajām pārvaldes darbības
jomām. Cesvaines novada domes
priekšsēdētājs dalījās mūsu novada pieredzē. Bija iespēja uzzināt
un gūt idejas, kā uzlabot pārvaldes darbu.
Bija organizēta viesošanās arī

tikai pirms trim gadiem atklātajā bērnudārzā „Burtiņš”, kura
vadītāja, izrādot plašās telpas,
atzina, ka ļoti lepojas ar jauno
bērnudārzu, jo novadā vēl arvien
pastāv problēma nodrošināt pieprasījumam atbilstīgu vietu skaitu bērnudārzos. „Burtiņā” šobrīd
mācās vairāk nekā 180 bērnu no
1,5 gadiem līdz skolas vecumam.
Bērnudārza lepnums, protams, ir
baseins, kur notiek sporta nodarbības.
Pieredzē apmainījās arī sociālo
dienestu pārstāvji. Burtnieku novada sociālā dienesta darbinieki
laipni atbildēja uz visiem klātesošo jautājumiem par sociālo palīdzību un dienesta darbību novada
teritorijā.
Tika apmeklēta arī Valmiermuiža, kur bija iespēja iepazīt alus
darīšanas tradīcijas, procesu, interesantus faktus par alus darīšanu šajā pusē un, protams, dzimtas
izkoptās tradīcijas un recepšu izstrādāšanu.
Diena tika pavadīta produktīvi,
iegūstot plašu pieredzi un idejas,
kā uzlabot darbu arī mūsu novadā.
Paldies viesmīlīgajam Burtnieku novadam un priekšsēdētājam
Guntaram par laipno uzņemšanu!
Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines novada pārstāvji viesojas Burtnieku novada administrācijā

Raksta iedzīvotāji: aicinām darboties kopā
Redakcijā ir saņemta Ilgas Holstes vēstule, kurā ir izteikts prieks
par Andas Līces jaunāko grāmatu
un tās atklāšanas svētkiem 17. augustā, minot, ka tā ir jauka dāvana
Latvijai simtgadībā. Vēstules autore atspoguļo arī ierosmes, kuras ir radušās, satiekoties divām
pensionētām skolotājām – Ilgai
Holstei un Valerijai Dzerkalei. Tā
kā vēstule ir ļoti gara un avīzē tās
pilno versiju nav iespējams pub-

licēt, piedāvājam ielūkoties fragmentos:
„Lai cesvainiešu sabiedriskā
aktivitāte virzās uz kopdarbību
un dāvā iespēju ikvienam iziet no
vientulības, sakopjot ne tikai savu
sētu, bet arī kādu vietu novadā.
Visvairāk – izglītības, kultūras
jomā, jo garīgā attīstība ved uz
rītdienu. Bet rītdien – 2018. gada
18. novembrī – mūsu Latvijai –
100. Kāda būs mūsu katra dāvana
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Tēvzemei, savam novadam – tik
augoši būsim. Un – stipri vienotā
darbā! [..]
Ierosinājums Cesvainē veidot
dienas centru – mērķis saukt ārā
no mājām ikvienu, aicinot radīt
kaut ko savām rokām. Centrā iederētos amatnieku pulciņi. [..]
Cesvainē, Latvijā un pasaulē ir
daudz talantīgu cesvainiešu – savējo savā Cesvaines novadā. To
apliecina arī fakts, ka Cesvaines

kultūras veicināšanas biedrība
veido jau ceturto „Cesvaines grāmatu” – velti Latvijas simtgadībai. [..]”
Vēstules autore, atsaucoties uz
nesenajiem novada svētkiem, aicina atgriezties mājās un saukt savējos atpakaļ. Atliek vien cerēt, ka
novēlējums piepildīsies. Paldies
par vēstuli!
Linda Vanaga

Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu
autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaides
Kopš 2017. gada 1. jūlija
daudzbērnu ģimenes locekļi,
braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi
saņemt atlaidi 25 % apmērā no
viena brauciena biļetes, savukārt
kopš 1. septembra – 20 % apmērā no abonementa biļetes cenas.
Atlaidi var saņemt daudzbērnu
ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda programmas
„3+ ģimenes karte” karti un pasi,
personas apliecību jeb ID karti
un skolēnu apliecību, ja bērna
vecums nepārsniedz 15 gadus.
Kādas atlaides pienākas
daudzbērnu ģimenēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējas nozīmes un
starppilsētu maršrutu autobusos
un vilcienos, var saņemt atlaidi
25 % apmērā no vienas biļetes,
kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, cenas, kā arī
20 % apmērā no abonementa biļetes cenas.
Kuros maršrutos atlaide ir
spēkā?
Daudzbērnu ģimenes locekļi

ir tiesīgi saņemt atlaidi, braucot visos reģionālo maršrutu
sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā
ir 1074 autobusu maršruti un
26 vilciena maršruti. Reģionālie
autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos un vietējas nozīmes maršrutos.
Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā?
Lai varētu saņemt atlaidi,
daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas
Sabiedrības integrācijas fondā,
kas ir atbildīgs par programmas
„3+ ģimenes karte” kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt
visi ģimenes locekļi, kuru vārds
un uzvārds ir norādīts kartes vienā vai otrā pusē.
Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi
gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā,
gan arī tad, kad katrs ģimenes
loceklis, ieskaitot bērnus, brauc
atsevišķi.

Vai daudzbērnu ģimenēm ir
iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā?
Patlaban daudzbērnu ģimenes
locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai dzelzceļa stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie vadītāja. Ir plānots,
ka septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu ģimenes
varētu iegādāties biļeti ar atlaidi
braucienam reģionālo maršrutu
autobusos intrenetā. Brauciena
laikā daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi ir jābūt programmas
„3+ ģimenes karte” kartei.
Vai daudzbērnu ģimenēm
piešķirtā atlaide attiecas arī uz
bagāžas pārvadāšanu?
Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, to vidū
daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā
tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir apņēmusies daļēji
segt daudzbērnu ģimenes locekļu
braucienus, bet neapņemas segt
izdevumus par to, ka šī pasažieru
kategorija pārvadā lielu bagāžu.

Ja ir jautājumi, kas ir saistīti ar programmas „3+ ģimenes
karte” kartes izsniegšanas vai
lietošanas nosacījumiem, aicinām sazināties ar Sabiedrības
integrācijas fondu, zvanot uz
tālruni 67078174. Papildu informācija ir pieejama mājaslapā www.godagimene.lv.
Zane Plone,
VSIA „Autotransporta
direkcija”
sabiedrisko attiecību vadītāja

Labdarības koncerts Cesvaines pils atjaunošanai
Turpinājums no 1. lpp.

Līdz šim pilī ir veikti arī ievērojami iekštelpu restaurācijas un
atjaunošanas darbi: parketu atjaunošana, lielo kāpņu un velves remonts, apjomīga logu un durvju
restaurācija, visu četru terašu unikālo griestu gleznojumu konservācija, medību telpas gleznojumu
konservācija.
Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajiem projektiem un Cesvaines pašvaldības līdzfinansējumam, 2016. un
2017. gadā ir veikta mūziķu telpas restaurācijas 1., 2. un 3. kārta: griestu plafona attīrīšana no
pernicas slāņa, veidojumu nostiprināšana, zudušo detaļu rekonstrukcija un restaurācija, tonētas
grunts krāsas uzklāšana, visa sākotnējo toņu ekspertīze. Saskaņā
ar Gunāra Grīnfelda izstrādāto
griestu plafona restaurācijas plānu tālāk seko 4. kārta – mūziķu
telpas griestu plafona un ieloces
mākslinieciskās apdares darbi
jeb sākotnējā perioda dekoratīvā
krāsojuma rekonstrukcija. Mūziķu telpas griestu plafonu veido
ritmiski, pamīšus kārtoti rotaļīgi,
dažādos rakursos veidoti spārnoti, nespārnoti putti un 10 groziņi
ar florālām kompozīcijām. Putti
tur lentēs iesietus festonus. Kopā
ir veidoti 11 figurālie tēli 10 grupās – virs kamīna vienā grupā ir
attēlotas divas figūriņas.
Šos darbus veiks individuālais
restaurācijas uzņēmums „Rokajs”, monumentālās glezniecības restauratore vecmeistare
Zinaida Grīnfelde, dekoratīvās
tēlniecības restaurators vecmeistars Gunārs Grīnfelds. Rezultātā
būs saglabāta unikāla 19. gadsim-

ta beigu interjera daļa Cesvaines
pilī un mūziķu telpa pakāpeniski
atgūs savu sākotnējo veidolu.
2017. gadā ir veikti apjomīgi
sagatavošanas priekšdarbi, lai
piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu ar specifisko atbalsta
mērķi 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
projektā „Gaismas ceļš caur
gadsimtiem” kopā ar sadarbības
partneriem – Alūksnes un Gulbenes novadu pašvaldībām un
Smiltenes evaņģēliski luterisko
draudzi. Šā projekta rezultātā būs
atjaunots Cesvaines pils centrālās
daļas jumts.
Orķestris ar senu vēsturi.
Madonas pūtēju orķestris ir dibināts 1959. gadā. Pašlaik orķestrī
spēlē 37 meistarīgākie pūšamo
instrumentu mūziķi no Madonas
un tās tuvākās apkārtnes: 20 studē un strādā Rīgā, lielākā daļa ir
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas
skolas absolventi vai pašlaik vēl
mācās tajā. Orķestrī spēlē arī vairāki šīs skolas skolotāji.
Madonas pūtēju orķestra repertuārā ir dažādu laikmetu un stilu
mūzika – baroka, tradicionālā
pūtēju orķestru, akadēmiskā mūzika, kā arī popmūzika, džezs un
pat rokenrols. Orķestris vienmēr
ir centies paplašināt savu spēles
laukumu, laužot tos stereotipus,
kuri pavada pūtēju orķestros.
Andreja Cepīša vadībā pūtēju
orķestris ir ieguvis savu redzamu
vietu valsts orķestru saimē. Skatēs vairākkārt ir izcīnīti I pakāpes
diplomi. Diriģents ir pratis atrast
īsto pieeju katram orķestra dalībniekam un izveidojis spēcīgu mu-

zikālu vienību Madonas pilsētā
un novadā.
Koncertā Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā tiks atskaņota 17., 18., 19. gadsimta mūzika. Repertuārā – senās tēmas
mūsdienu aranžējumā. Jau vairākus gadus Madonas pūtēju orķestrī koncertmeistara darbu veic
Roberts Gotlaufs. Flautu solo atskaņos vairāku konkursu laureātes, šobrīd Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskolas audzēknes
Kate Sabīne Lasmane un Elīna
Čeprova.
Koris „Burtnieks”. 1989. gadā
Latvijas izdevniecību darbinieki
nolēma dibināt savu kori un deva
tam vārdu „Burtnieks”. Kolektīva
mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents kopš dibināšanas
ir Egils Lipšāns, par palīgiem
darbojas diriģents Andris Pundurs, kormeistars Andris Bižāns,
vokālā pedagoģe Sniedze Kaņepe
un koncertmeistare Jeļena Bugajenko.
28 pastāvēšanas gados koris atrodas nerimstošā radošo meklējumu un attīstības ceļā, pilnveidojot
savu skanējumu un popularizējot
Latvijas kora dziedāšanas tradīcijas, un izpilda gan klasiķu, gan
mūsdienu autoru oriģināldarbus
un tautasdziesmu apdares. Kora
repertuārs aptver ļoti plašu kompozīciju klāstu: Latvijas un ārzemju autoru akadēmisko, sakrālo un tautas mūziku, kā arī operu
korus.
„Burtnieks” aktīvi piedalās visos galvenajos kora mūzikas pasākumos Latvijā, kā arī vairāku
gadu garumā īsteno skaistu tradīciju – koncertē Latvijas baznīcās,
uzstājoties dievkalpojumos un
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dažādos reliģiskos svētkos. Jau
kopš dibināšanas par vienu no
savas darbības mērķiem „Burtnieks” ir izvirzījis iekļaušanos
starptautiskajā koru kustībā, pārstāvot Latviju ārpus mūsu valsts
robežām. Kolektīvs ir gan Latvijas, gan starptautisku festivālu un
konkursu laureāts. Koris ar panākumiem ir uzstājies Nīderlandē,
Beļģijā, Vācijā, Somijā, Grieķijā, Francijā, Austrijā, Ungārijā,
Slovākijā, Šveicē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Kanādā, Norvēģijā.
2017. gada jūlijā 3. Eiropas koru
olimpiādē „Burtnieks” izcīnīja
uzvaru un zelta medaļu savā kategorijā, kā arī tiesības piedalīties
Grand Prix sacensībā.
Koncertā Cesvainē skanēs
19. un 20. gadsimta kora mūzika
un tiks atskaņota viena no latviešu kora mūzikas pērlēm – Jāzepa
Vītola „Karaļmeita”. Šī kompozīcija skanēja arī 1926. gadā
Cesvaines pils pagalmā novada
dziesmu svētku koncertā virsdiriģenta Teodora Reitera vadībā.
Savu atbalstu, piedaloties koncertā, sniedz mūziķis Valters Frīdenbergs, kurš vairākkārt ir viesojies Cesvainē dažādu muzikālu
projektu ietvaros un ir arī Latvijas TV spēles skolēniem „Gudrs,
vēl gudrāks” vadītājs.
Tiksimies koncertā „Lai
top!” un sniegsim arī savu atbalstu skaistās Latvijas pērles – neorenesanses stilā celtās
Cesvaines pils – atdzimšanai!
Koncertā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Cesvaines pils
mūziķu telpas restaurācijai.
Daiga Matroze,
muzeja speciāliste

Jaunie
uzņēmumi
aicināti
dalībai
biznesa
inkubatorā
Madonas biznesa inkubators
aicina komersantus pieteikties
rudens uzņemšanai inkubācijas
programmā. Šajā ceturksnī pieteikumi no Madonas, Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu
novada tiek gaidīti līdz 25. septembrim un tiks izskatīti komisijā 9. oktobrī. Šoreiz tiek plānots
uzņemt līdz pieciem jauniem
dalībniekiem.
Inkubācijas programmā ar
50 % finansiālu atbalstu ir iespēja: saņemt dizaina, mārketinga,
IT, grāmatvedības u. c. pakalpojumus; saņemt atbalstu telpu
nomai; saņemt ekspertu konsultācijas, prototipēšanas un testēšanas pakalpojumus; ieviest
kvalitātes vadību un sertificēšanu u. c. pakalpojumus.
Biznesa inkubatora atbalsts ir
paredzēts uzņēmumiem, kuriem
ir skaidri formulēta biznesa ideja un kas nav vecāki par trim
gadiem. Iestāšanās un dalība inkubatorā ir bez maksas.
Madonas biznesa inkubatorā
aktīvi darbojas jau 11 uzņēmumu, kas iesaistās inkubatora aktivitātēs, saņem konsultācijas,
apmācību un finansiālu atbalstu
no inkubatoru programmas.
Vairāk informācijas un pieteikuma anketu var atrast LIAA
mājaslapā: http://www.liaa.gov.
lv/lv/fondi/2014-2020/biznesainkubatori/pieteikums.
Informējam arī par pirmsinkubācijas programmu, kurā atbalstam var pieteikties gan fiziskas
personas, gan komersanti, kas
vēl attīsta savu biznesa ideju.
Pieteikšanās pirmsinkubācijai
notiek visu laiku, bez ierobežojumiem.
Visi interesenti ir aicināti uz
konsultācijām klātienē (Madonā, Blaumaņa ielā 3, 1. stāvā)
vai telefoniski: Iveta Vabule,
29177941, iveta.vabule@liaa.
gov.lv.
Liena Hačatrjana,
Madonas biznesa inkubatora
projektu vadītāja
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2017. gada
31. augusta
domes sēdē
* Nolēma Cesvaines novada vēlēšanu komisijā ievēlēt Sarmīti
Lukšu, Evitu Jūru, Dinu Tēbergu,
Agritu Kornetu, Klintu Galeju,
Edvīnu Kalēju, Viktoru Leimani.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Ukšes Šķilteri”, kas atrodas
Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta zemes vienība
jauna īpašuma veidošanai. No nekustamā īpašuma atdalītajai daļai
piešķīra nosaukumu „Tornis”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Īpašuma paliekošajai
daļai mainīja nosaukumu no „Ukšes Šķilteri”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads, uz nosaukumu
„Ukšes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, un saglabāja pašreizējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
* Apstiprināja izsoles par nomas
tiesībām uz ēkas Augusta Saulieša
ielā 9 Cesvainē Cesvaines novadā
1. stāva telpām rezultātus: nomas
tiesības ir izsolītas SIA „Laba prakse” par 1,45 euro/m2.
* Apstiprināja dalības maksu
(5 euro) Cesvaines internātpamatskolas absolventiem skolas 60 gadu
jubilejas pasākumā.
* Noteica, ka Cesvaines vidusskola sniedz internāta pakalpojumu pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās.
* Noteica Cesvaines vidusskolai
maksu par ēdināšanas un internāta
pakalpojumiem: par pusdienām –
1,00 euro; par launagu – 0,30 euro;
par vakariņām – 0,45 euro; par brokastīm – 0,45 euro; par internātu –
5,00 euro mēnesī, izņemot trūcīgu
ģimeņu bērnus.
* Noteica, ka mērķdotācija 1.–4.
klases skolēnu ēdināšanai ir jāizlieto maksai par pusdienām un launagu.
* Noteica, ka Cesvaines vidusskolā 2017./2018. mācību gadā
5. klases audzēkņiem ir brīvpusdienas.
* Atļāva Cesvaines kultūras namam pieņemt 100 euro ziedojumu no SIA „RC līnija”, ziedojuma
mērķis – kultūras nama jauktā kora
„Cesvaine” dalība festivālā Itālijā.
Noteica ziedojumu izlietot festivāla
dalības izdevumu apmaksai.
* Noteica Cesvaines novada izglītības iestāžu vadītāju – vidusskolas direktora, pirmskolas „Brīnumzeme” vadītājas, Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas direktores, Cesvaines internātpamatskolas direktores – mēneša darba algu
no 2017. gada 1. septembra līdz
2018. gada 31. augustam.
* Piekrita, ka Cesvaines vidusskola ar 2017. gada 1. septembri
samazina kafejnīcas darbinieka
amata vienības slodzi no vienas
slodzes uz 0,5 slodzēm un izveido
jaunu (virtuves darbinieka) amata
vienību ar 0,5 slodzēm un minimālo mēnešalgu vienai slodzei uz noteiktu laiku – no 1. septembra līdz
31. maijam.
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Paziņojums skolēnu vecākiem
Sākoties jaunajam 2017./2018.
mācību gadam, atgādinām, ka
6.–12. klases skolēniem pusdienu
maksa ir 1 EUR (daudzbērnu ģimeņu bērniem – 0,50 EUR), kas
par kārtējo mēnesi ir jāsamaksā
līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam.
Šie noteikumi neattiecas uz
skolēniem, kas ir atbrīvoti no

šiem maksājumiem. Ja skolēns nevar ierasties skolā slimības vai citu
attaisnojošu iemeslu dēļ, nekavējoties ir jāinformē klases audzinātājs.
Pusdienu maksa netiks aprēķināta,
sākot ar nākamo dienu pēc paziņojuma saņemšanas.
Skolēnu vecākiem līdz 20. oktobrim ir jānoslēdz līgums par
ēdināšanu.

Cesvaines novadā norisinājusies
skolotāju konference
29. augustā jaunajās Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas telpās
pulcējās Cesvaines novada pedagogi, lai ikgadējā konferencē diskutētu gan par realizētajiem, gan
vēl iecerētajiem projektiem izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Konferences sākumā ar muzikālu sveicienu pedagogus iepriecināja Cesvaines vidusskolas estrādes
grupas meitenes skolotāja Aināra
Melbārža vadībā, radot burvīgu un
pozitīvu gaisotni mājīgajā Mūzikas
un mākslas skolas zālē.
Pirms jaunā mācību gada pedagogu saimi uzrunāja domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, vēlot visiem
izdevušos jauno mācību gadu un
informējot par daudzajām pārmaiņām Cesvaines novadā: par internātpamatskolas reorganizāciju, par

sākumskolas un Mūzikas un mākslas skolas telpu maiņu, par skolas
sporta zāles būvniecību.
Izglītības darba speciāliste Rudīte Adamkoviča pedagogiem
pastāstīja par aktualitātēm un jaunumiem izglītības jomā, kolēģiem
vēlot, lai ikdienas dzīves ritējumā
izdodas atrast laiku padomāt – padomāt par to, kas ir svarīgs katram,
un par to, kas ir svarīgs vispār; lai
darbīgs, ražīgs un spēka pilns jaunais mācību gads.
Konferencē varēja noklausīties
psiholoģes Evitas Petručeņas lekciju „Vides maiņa kā psiholoģiskā
krīze. Zaudējuma pārdzīvojums
bērniem dažādos vecumposmos”.
Rudīte Adamkoviča,
izglītības darba speciāliste

Aicinām vecākus norēķināties
par skolēnu ēdināšanu noteiktajos
termiņos, kā arī apmaksāt ēdināšanas parādus, lai bērni saņemtu
pilnvērtīgas pusdienas.
Jautājumu gadījumā vērsties pie
skolas lietvedes Zeltītes Fjodorovas, zvanīt pa tālruni 64852231
vai pie klašu audzinātājiem!
Skolas administrācija

2017. gada 1. septembrī
mācības Cesvaines novada
izglītības iestādēs uzsāka:
Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” – 107 izglītojamie;
Cesvaines vidusskolā –
305 izglītojamie;
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolā – 91 izglītojamais.

1. septembris izglītības iestādēs

Jaunākie un vecākie vidusskolas audzēkņi

Pirmskola „Brīnumzeme” 1. septembrī

Jaunā Cesvaines Mūzikas un mākslas skola audzēkņu skatījumā
Kopš 1. septembra Mūzikas un
mākslas skola, kas ilgu laiku atradās
pilī un baltajā ēkā pretī pilij, tagad
ir pārcelta uz bijušās sākumskolas
telpām. Es vēlējos noskaidrot, ko
par šīm pārmaiņām domā citi skolēni. Viedokļi bija līdzīgi: telpas ir

izremontētas un salīdzinoši siltākas,
piemēram, par Cesvaines pili, tāpēc
skolēni bija ļoti pozitīvi noskaņoti
uz mācīšanos tieši šeit. Apmierināti
ir ne tikai skolēni, bet arī skolotāji.
Vispirms aptaujājām mākslas
skolas audzēkņus. Lielākā daļa pie-

Skolotāji

gan atzina, ka pietrūkst
plašo telpu un klasiskā interjera, bet jaunās mūzikas
skolas siltums lika par to
aizmirst. Tieši tas – siltums – likās vislielākais
pluss. Mēs, skolēni, bijām
jau pieraduši pie aukstajiem pils gaiteņiem.
Vijoles skolotāja Velga
atzina labo akustiku.
Vijolnieku ansamblis un skolotāja
„Galvenais iemesls, kāVelga Sokirka
pēc man labāk patīk jaunā
krīt, ka jaunās klases ir labākas un
mūzikas skola, ir izremonmājīgākas.
tēto klašu dēļ,” teica Roberts. Bet
„Manuprāt, jaunajās telpās ir la- Pēterim jaunā Mūzikas un mākslas
bāk, taču biju pieradusi pie iepriek- skola saistās ar jautrām atmiņām un
šējām.”
piedzīvojumiem, kad te vēl bija sā„Man ļoti patīk jaunās mākslas kumskola.
skolas bibliotēka, jo tur ir daudz
Paklausoties citu skolēnu viedokgrāmatu iedvesmai,” stāstīja An- ļos, es nevarētu viņiem piekrist vēl
dželika.
vairāk. Siltas telpas – izremontētas,
Arī Anita bija līdzīgās domās: skaisti iekārtotas. Esam priecīgi
„Man patīk tas, ka šeit ir gaišs un ir mācīties jaunajā Mūzikas un mākjauka atmosfēra.”
slas skolā!
Bet, pēc Sabīnes domām, šeit ir
Margrieta Anna Apfelberga,
vieglāk koncentrēties.
Cesvaines Mūzikas un mākslas
Daži mūzikas skolas audzēkņi
skolas audzēkne

Divas mazas grāmatiņas
Mūsu
novadniekam
Jurim
Sārnim, kurš gan savu bērnību Cesvaines novadā, gan vēlāk
piedzīvoto ataino literāros tēlos
un pašlaik dzīvo Siguldā, 21. oktobrī apritēs 85 gadi. Divas idejas, kuras šķiļas jau ilgāku laiku,
šoruden piedzīvos dienasgaismu:
suvenīrtipa pārdomu un dzejas
grāmatiņa ar krāsainām Cesvaines un Siguldas fotogrāfijām un
bērnu stāstiņu un pasaku grāmatiņa, kura reizē būs arī krāsojamā
grāmata. Abu projektu īstenošanā
sadarbojamies ar Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu, Siguldas

Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un
laikraksta „Siguldas Avīze” izdevējiem.
Šobrīd notiek intensīvs grāmatiņu veidošanas darbs, kas tiek
veikts sabiedriskā kārtā – nesaņemot atlīdzību. Taču līdzekļi būs
vajadzīgi abu grāmatu maketēšanai
un tipogrāfijas izdevumu apmaksai. Cesvaines un Siguldas novada
uzņēmējus aicinām atbalstīt abu
grāmatiņu izdošanu, jo tās būs velte ne tikai jubilāram – autoram,
bet arī Cesvaines un Siguldas bērniem, kuru ilustrācijas tiks publicētas, un, protams, katram, kuram
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ir prieks redzēt Cesvaini no kāda
jauna skatpunkta.
Ja vēlaties atbalstīt grāmatu
izdošanu,
lūdzu,
ziedojiet līdzekļus: ar pārskaitījumu – AS „SEB banka”, konts
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Atbalsts J. Sārņa pārdomu grāmatai” vai „Atbalsts bērnu
grāmatai”; ziedojumus var pārskaitīt arī no Latvijas Pasta bankas uz
jau minēto „SEB bankas” kontu;
skaidrā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt 29432776). Tā kā mūsu
biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, visiem

ziedotājiem, iesniedzot gada pārskatus vai gada ienākumu deklarācijas, ir iespēja saņemt nodokļu
atlaides.
Novembra sākumā ir iecerēti abu
grāmatu atvēršanas svētki Siguldā,
un ceram, ka autors varēs atbraukt
arī uz Cesvaini.
Par visām idejām un ieteikumiem gan abām šīm grāmatām,
gan „Cesvaines grāmatai”, lūdzu,
zvaniet (29432776) vai rakstiet
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)!
Sanita Dāboliņa,
grāmatu redaktore

Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines
novadā” aktualitātes
Projekta ietvaros vēl arvien ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts iesaistīties bezmaksas ve-

selības uzturēšanas aktivitātēs
Cesvaines novadā. Pievēršam uzmanību nelielām izmaiņām plānā.

Skriešanas nodarbību dalībnieki

Vēl arvien darbdienu vakaros
tiek organizētas skriešanas nodarbības visiem interesentiem.
Kopš 19. septembra ir izmaiņas
nodarbību norises laikā: skriešana un vingrošana notiks trešdienās plkst. 18.00 un ceturtdienās
plkst. 18.30, pulcēšanās – pie internātpamatskolas.
Atgādinām arī, ka otrdienās
plkst. 12.00 notiek fizioterapijas
nodarbības senioriem Kristīnes
Čačkas vadībā, bet ir izmaiņas
Kristas Kupčas vadīto ceturtdienas nodarbību norises laikā: kopš
19. septembra tās notiek otrdienās
plkst. 17.30 internātskolas zālē.
22. septembrī plkst. 16.30–18.30
norisināsies seminārs „Kustību no-

zīme sirds un asinsvadu slimību
profilaksē”: pirmajā daļā – lekcija,
otrajā daļā – praktiskas darbības un
vingrojumi.
Oktobrī (laiks tiks precizēts) tiek
plānotas ēdienu gatavošanas nodarbības, izmantojot pārtikas pakās
pieejamos produktus.
Aktuālajiem projekta jaunumiem
ir iespējams sekot Cesvaines novada mājaslapā, sociālajos tīklos,
afišās un laikrakstā „Cesvaines
Ziņas”. Plašāka informācija un jautājumi par projekta aktualitātēm –
projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” vadītāja
Sandra Briede, tālr. 29193971.
Linda Vanaga,
autores foto

Nūjošanas pēcpusdiena Cesvainē

8. septembrī Cesvaines kultūras
nams organizēja nūjošanas pēcpusdienu, kurā varēja piedalīties visi
interesenti, kuriem ir nūjas.
No Cesvaines parka stadiona nūjojām līdz brīvdienu mājai „Pie sievasmātes”, kur pie iekurināta kamīna mielojāmies ar gardu zupu, tēju
un tikko ceptu biezpiena plātsmaizi.
Pēc atelpas devāmies atpakaļ uz
stadionu, kur pasākumu noslēdzām
ar atsildīšanās vingrinājumiem un
izstaipīšanos.
Tā kā nūjošana ir draudzīga, tā
ir droša, tajā nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir iespējams visos

Nūjošanas pēcpusdienas dalībnieces pēc pievarētas pusdistances

gadalaikos, nākamajā gadā projektā
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” regulāri notiks nūjošanas nodarbības un tiks sagādāti
arī nūjošanas komplekti.
Paldies dalībniecēm, kas atnāca,
lai lietderīgi un veselīgi pavadītu
pēcpusdienu un ļautos pareizas nūjošanas pamācībām! Paldies Anitai
Greidiņai par uzburtu pasakaino sajūtu, kādu varam baudīt brīvdienu
mājā „Pie sievasmātes”! Uz tikšanos
nūjošanas nodarbībās 2018. gadā!
Ilvija Kecko,
foto no Ilvijas Kecko
personīgā arhīva

Atgādinājums par pastkastītēm: par tām atbildīgs īpašnieks
Vēl arvien aktuāls ir jautājums
par pasta sūtījumu nogādāšanu to
adresātiem, jo daudzviet pastkastītes nav uzstādītas vai ir sabojātas.
Kas par tām ir atbildīgs?
VAS „Latvijas pasts” datubāzē ir
reģistrēts vairāk nekā 1 miljons adrešu, no kurām gandrīz 52 000 nav
uzstādītas pastkastītes. Kvalitatīvu
piegādi nav iespējams nodrošināt
arī tad, ja pastkastītes ir bojātas,
salauztas, nav attiecīgi numurētas,
nav slēdzamas un ir brīvi pieejamas
nepiederošām personām. Šādas
pastkastītes ir gan daudzdzīvokļu
māju kāpņutelpās, gan arī pie privātmājām un viensētām.
Pamatojoties uz 2013. gada
30. jūlija Ministru kabineta (MK)
noteikumiem Nr. 463 „Noteikumi
par pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu, pasta tīkla piekļuves punktu,
pastkastīšu punktu un pastkastīšu
ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta
sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu”, „Latvijas pastam” ir jāapkalpo

daudzdzīvokļu māju pastkastītes,
kas ir novietotas 1. stāva kāpņutelpā. Ja daudzdzīvokļu mājas 1. stāvā
pastkastītes novietot nav iespējams,
tās var izvietot 2. stāva kāpņutelpā.
Uz katras pastkastītes ir jābūt norādītam labi saskatāmam dzīvokļa
numuram vai juridiskās personas
nosaukumam.
Pie privātmājām „Latvijas pastam” ir jāapkalpo pastkastītes, kas ir
piestiprinātas pie mājas, ja māja atrodas ne tālāk kā 5 metrus no ielas,
vai ārpusē, pie žoga. Pie privātmājas novietotajai pastkastītei ir jābūt
pieejamai pastniekam jebkurā laikā,
un uz tās ir jānorāda labi salasāms
mājas numurs, mājas nosaukums
vai mājas īpašnieka uzvārds.
Pie viensētām un privātmājām,
kas atrodas ārpus apdzīvotas vietas
centra un tālāk par 20 metriem no
tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa (ielas), ar kuru savienots tās
pievedceļš, „Latvijas pastam” ir jāapkalpo pastkastītes, kas ir novietotas ne tālāk kā 10 metru no tuvākā

valsts vai pašvaldības autoceļa, ar
kuru ir savienots tās pievedceļš.
MK noteikumu trešajā daļā ir paredzēts, ka pastkastītei ir jāatbilst
noteiktiem standartiem: tā jāierīko
tā, lai būtu viegli aizsniegt augšējo malu, kurai jābūt ne augstāk kā
165 cm no grīdas (zemes); pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma izmēram jābūt tādam, lai tajā
varētu ievietot vienkāršas vēstules
A4 formātā.
Vēl attiecībā uz pastkastītes ierīkošanas prasībām ir noteikts, ka
tām ir jābūt izgatavotām no izturīga materiāla. Ja pastkastīti izvieto
ārpus ēkas, tai ir jābūt aizsargātai
no nokrišņiem, kas var bojāt pasta
sūtījumus.
Neesoša vai bojāta pastkastīte
sagādās raizes ne vien sūtījuma saņēmējam, bet arī sūtītājam, jo pastnieks ievēros savus darba pienākumus un nemēģinās meklēt adresātu
kā citādi, bet nogādās sūtījumu atpakaļ pastā. Pasta likuma 13.2 panta
pirmās daļas 5. punktā ir noteikts,

ka pasta sūtījumu uzskata par neizsniegtu, ja nav iespējams to izsniegt
adresātam šādu iemeslu dēļ: pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav
identificējama vai nav pieejama.
Kā šādā gadījumā pasta komersants rīkojas ar neizsniegtiem
pasta sūtījumiem, ir noteikts MK
2010. gada 1. jūnija noteikumos
Nr. 493 „Noteikumi par rīcību ar
neizsniegtiem pasta sūtījumiem
un kārtību, kādā pasta komersants
atver pasta sūtījumus un rīkojas ar
to saturu”. Šo noteikumu 3.1. punktā ir noteikts, ka pasta sūtījumu
nekavējoties nosūta atpakaļ sūtītājam ar norādi „Adresāts nav sasniedzams”. „Tas nozīmē, ka pašu
lietotāju interesēs ir pēc iespējas
ātrāk nodrošināt, lai viņu pastkastītes atbilst noteiktajām prasībām un
lietotājam adresētais pasta sūtījums
nekļūtu par neizsniegtu pasta sūtījumu,” uzsver Satiksmes ministrijas pārstāve.
Laura Platace

2017. gadā
Cesvaines
kultūras namā
sezonu
atsāk amatiermākslas
kolektīvi
Iespēja darboties ikvienam!
Šajā sezonā darbu ir atsākuši
šādi kolektīvi.
Jauktais koris „Cesvaine” Ijas
Voiničas vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā ceturtdienās
plkst. 19.00
Senioru koris „Virši” Antras
Āboltiņas vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā ceturtdienās
plkst. 10.00
Jauniešu deju kolektīvs Jāņa
Šķēles vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines vidusskolā pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.00 un katru otro nedēļu
sestdienās, svētdienās (laiks tiek saskaņots)
Folkloras kopa „Krauklēnieši”
Baibas Putniņas vadībā
Mēģinājumi
notiek
Kraukļu bibliotēkas telpās svētdienās
plkst. 14.00
Cesvaines pūtēju orķestris Oļģerta Ozola vadībā
Mēģinājumi notiek trešdienās
plkst. 18.00 Pils ielā 4 (baltajā mājā)
Cesvaines tautas teātris Aldas
Albertes vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā trešdienās
plkst. 18.00
Dāmu deju grupa „Kamenes”
Marikas Šķēles vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā pirmdienās
plkst. 16.30
Bērnu vokālais ansamblis „Domiņa” Irēnas Lecītes vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”
telpās otrdienās un ceturtdienās
plkst. 16.00
Bērnu deju grupa „Ritmiņš”
Līgas Kubas vadībā
Mēģinājumi notiek Cesvaines
pirmskolas „Brīnumzeme” telpās
pirmdienās plkst. 15.00
Mākslas studija Ērikas Doganas
vadībā
Studija darbojas Pils ielā 4 (baltajā
mājā) otrdienās plkst. 10.00–14.00,
17.00–20.00
Sīkāka informācija par kolektīvu
darbību, zvanot uz tālruni 28658274
(Cesvaines kultūras nama direktore
Kristīne Aumele).

2017. gada veselības nedēļas
noslēguma pasākums
14. septembrī Rīgā „Zelta boulinga un skvoša centrā” norisinājās
2017. gada veselības nedēļas noslēguma pasākumus, kur tika cildināti
labākie, pasniegtas pateicības un
sertifikāti pasākumu organizatoriem.
Cesvaines novads tiek vērtēts

starp pašvaldībām, kur iedzīvotāju
skaits nepārsniedz 5000, un starp
šīm pašvaldībām Cesvainē organizētie veselības nedēļas pasākumi
tika novērtēti ar 2. vietu.
Veselības nedēļa tiek organizēta
jau septiņus gadus pēc kārtas. Cesvaine piedalījās otro gadu un no-

teikti piedalīsies arī turpmāk. Veselības nedēļas mērķis ir iesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku sportiskās,
veselīgās un fiziskās aktivitātes.
Paldies pasākumu organizatoriem!
Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

Cesvaines Ziņas

Ilvija kopā ar LTSA „Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētāju
Andri Bērziņu, saņemot sertifikātu par veselības nedēļas organizēšanu
Cesvaines novadā
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Afiša
23. septembrī plkst. 16.00
Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
LABDARBĪBAS
KONCERTS Cesvaines pils
atjaunošanai
***
23. septembrī plkst. 17.00
Cesvaines internātpamatskolā
svinīgais pasākums
„Cesvaines
internātpamatskolai – 60”
Reģistrēšanās jau ar
plkst. 14.00
***
28. oktobrī plkst. 19.00
Cesvaines pilī
Leģendu nakts
***
22. septembrī
plkst. 16.30–18.30
bezmaksas seminārs
„Kustību nozīme sirds
un asinsvadu slimību
profilaksē”
***
Plašāka informācija pieejama
novada mājaslapā un afišās!

Leģendu nakts
Latvijas pilīs –
28. oktobrī
2017. gada 28. oktobrī Latvijas
pilīs un muižās norisināsies ikgadējais pasākums, ar kuru noslēdzas
aktīvā tūrisma sezona, – „Leģendu nakts”. Pasākums pašlaik tiek
plānots, tāpēc programma vēl ir
izstrādes procesā.
Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā tradicionālajā Leģendu naktī Latvijas novados pilis
un muižas aicinās viesus baudīt
īpašu gaisotni un aizraujošus pasākumus. Interesentiem pasākuma
ietvaros būs lieliska iespēja iepazīt
muižas īpašā noskaņā, kad vēstures stāsti aizraujošā veidā savijas
ar mūsdienu dzīvi un aktivitātēm.

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 19. oktobrī

LAD paziņojums: izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu
Tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un meža dzīvotspējas uzlabošanā” saskaņā ar Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā” un Ministru
kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 455 „Kārtība, kādā
piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
Projektu iesniegumu aktivitātes, pieņemšanas termiņi un sum-

mas ir noteiktas šādi:
1) aktivitāte „Meža ieaudzēšana”:
• ceturtā kārta no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim.
Projektu iesniegumu kārtas kopējais
publiskais finansējums – 1 500 000
(viens miljons pieci simti tūkstošu)
EUR;
• piektā kārta no 2017. gada
10. novembra līdz 2017. gada
11. decembrim. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums – 1 500 000 (viens miljons
pieci simti tūkstošu) EUR;
2) aktivitātes „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” ceturtā
kārta no 2017. gada 9. oktobra līdz
2017. gada 9. novembrim. Projektu
iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums – 500 000 (pieci
simti tūkstošu) EUR;
3) aktivitātes „Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ceturtā
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kārta no 2017. gada 9. oktobra līdz
2017. gada 9. novembrim. Projektu
iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums – 5 000 000 (pieci
miljoni) EUR.
Projekta iesnieguma veidlapa ir
pieejama mājaslapas www.lad.gov.
lv sadaļā „Atbalsta veidi ►︎Projekti
un investīcijas”.
Projektu iesniegumi ir jāiesniedz
elektroniski, izmantojot Lauku
atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai
ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē
(tālr. 67095000).

Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī…
Ik rītu mostoties,
Esi laimīga!
Brigita Debeļska
Sirsnīgi sveicam visus
septembrī dzimušos –
un īpaši
85 gados –
VITĀLIJU PUŽULI,
92 gados –
ASMU GREIDIŅU,
AUSMU ZOMMERI!

Cesvaines novada dome

Iesvētes mācības Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā draudzē
Kāds nezināms autors ir teicis:
„Dažkārt mūsu plāni neizdodas tādēļ, ka Dievam ir labāki.” Cilvēki
piedzīvo daudzus un dažādus dzīves pagriezienus. Daži no tiem mūs
iepriecina, kādi apgriež kājām gaisā
līdz šim ierasto dzīvi. Kādēļ tas tā
notiek, un vai ir iespējams uzzināt,
kāds ir Dieva plāns manai dzīvē?
Cesvaines evaņģēliski luteriskā
draudze aicina pievienoties iesvētes
mācības kursam, kurā uzzināsim,
ko saka Dieva vārds par cilvēku un
Dieva plānu viņa dzīvē.
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā draudzē ar 14. septembri tika
uzsākts iesvētes mācības kurss.

Tā ir iespēja 10 nodarbībās tuvāk
iepazīt Dievu, lasot un studējot
Bībeli, iepazīties ar kristīgo ticību un tās pamatvērtībām. Kursa
laikā aplūkosim tēmas par Dievu,
cilvēku un mūsu dzīves jēgu un
mērķi, par attiecībām ar Dievu,
par piedošanu utt. Iesvētes mācības mērķis ir apgūt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ticības
pamatus un apliecināt savu ticību,
kļūstot par pilntiesīgu draudzes
locekli.
Nodarbības vadīs draudzes mācītājs Reinis Bikše, un tās notiks Cesvaines baznīcā Cesvainē, Baznīcas
ielā 4. Pieteikšanās iesvētes mācī-

bu kursam – pie draudzes mācītāja
Reiņa Bikšes. Kontakti: Reinis Bikše, tālr. 26899309, e-pasts: bikse.
reinis@gmail.com.

Ministru kabineta 2016. gada
22. novembra noteikumi Nr. 737
„Kārtība, kādā veicami bezpilota
gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” attiecas uz
jebkuru personu, kuras īpašumā vai
valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis
vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa
kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organizē
bezpilota gaisa kuģu lidojumus.
Nozare strauji attīstās, par ko liecina arvien pieaugošais bezpilota gaisa
kuģu lietotāju īpatsvars, tāpēc būtiski var palielināties riski arī civilās
aviācijas drošumam un drošībai.
Svarīgi ir samazināt riskus un

apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, privātumam, mantai, lidojumu drošumam un drošībai, videi,
sabiedrībai kopumā, kā arī valsts
nozīmes infrastruktūras objektiem.
Sabiedrība kopumā, kā arī vairākums bezpilota gaisa kuģu lietotāju
nav informēti par riskiem un draudiem, ko var radīt bezpilota gaisa
kuģi un to sistēmas, vai neapzinās
tos. Ievērojot minēto, v/a „Civilās
aviācijas aģentūra” ir sagatavojusi informatīvos materiālus „Pilotē
dronu droši un tiesiski!”. Tos var iepazīt http://caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/
pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.html
un https://www.facebook.com/Pilo-

teDronu.
Videomateriālā un bukletā ir
akcentēti svarīgākie Ministru kabineta noteikumu punkti, kas par
dronu lietošanu ir jāzina ne tikai
to īpašniekiem un pilotiem, bet arī
pašvaldību atbildīgajām personām,
publisko pasākumu organizatoriem
un iedzīvotājiem, – par drona marķēšanu ar kontaktinformāciju, lidojumu saskaņošanu ar atbildīgajām
personām un iestādēm, civiltiesisko
apdrošināšanu, iepazīšanos ar aeronavigācijas datiem un citiem ierobežojumiem.
Lidojumiem ierobežoto teritoriju
karti var iepazīt iepriekš norādītajā
interneta adresē.

Pilotē dronu droši un tiesiski!

Ceļā uz lielo grāmatu – daži
pieturas punkti
Nr. 9 (289) 2017. gada 21. septembrī
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.

Apsveikumi

Paldies Mārai Evardsonei, kura
ir iesniegusi aprakstu par Dāvidu
Kristiānu Lencu, kādreizējo Cesvaines draudzes mācītāju, tā sauktā
vētru un dziņu laikmeta dzejnieka
Jakoba Mihaela Reinholda Lenca
tēvu!
Rudens pārdomu laikā, arī mūsu
lielās grāmatas veidošanas kontekstā, oktobra beigās aicinu uz tikšanos ar grāmatu „Latvietes karma”,

„Ardievu, karma!”, „Pieskāriens
bērna dvēselei”, bloga sirdscels.
blogspot.com autori, Vidzemes
Retrītu centra vadītāju, meditāciju,
pašizziņas semināru (arī vebināru)
un ceļojumu vadītāju Intu Blūmu.
Precīza informācija par tikšanos –
nākamajā avīzes numurā. Tikšanās
laikā būs iespēja nopirkt Intas grāmatas.
Sanita Dāboliņa

Cesvaines Ziņas

			
Svecīšu
vakari Cesvaines
novada kapos
30. septembrī
Ķinderu kapos plkst. 18.00
7. oktobrī:
• Stradukalna kapos plkst. 14.00
• Kārzdabas kapos plkst. 15.00
• Cesvaines kapos plkst. 16.00

Cesvaines novada valsts
un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas
centrs

Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

8.00–18.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
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
Pāvels Zvejnieks
1975–2017
Natālija Smirnova
1926–2017
Ķinderu kapu pārzines
informācija:
Vincentīna Šķēle
1923–2017
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

